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Woordje van de praeses
Dag vrienden ingenieurs en ingenieurs-architecten,
velen vragen mij wel eens naar het waarom van mijn keuze voor verkeer, logistiek en intelligente 
transportsystemen als masteropleiding. Wel, het is vrij simpel: ik vind dat in deze richting de 
essentie van ‘de burgerlijk ingenieur’ heel mooi tot zijn recht komt. 

‘Burgerlijk’, omdat verkeer één van de weinige disciplines is die een combinatie vormt van 
ingenieurswetenschappen, economie, sociale wetenschappen en psychologie, oftewel een groot 
aantal van de pijlers waar onze burgerlijke maatschappij op gestoeld is. Enorm herkenbaar voor 
velen – We hebben in België wel 10 miljoen mobiliteitsexperts, niet? – maar er zit zoveel achter 
dat het echt bevredigend is om over zulke onderwerpen met kennis van zaken te kunnen praten. 
‘Ingenieur’, omdat de uitdagingen op mobiliteitsvlak heel groot zijn. Verkeer is als discipline 
betrekkelijk nieuw, zo’n beetje gelijklopend met de eerste autosnelwegen die pas na WO I in 
het landschap ontsproten. Er valt dus nog enorm veel te ontdekken en te implementeren in 
de globale mobiliteit en het is daarmee een van de ingenieurswetenschappen die echt in haar 
Golden Age zit, wat het des te interessanter en erg state-of-the-art maakt. 

En hoewel ik mij tiptop voel bij VLITS, is het slechts met een combinatie van al onze profielen – 
van  architecten, over computerwetenschappers, tot werktuigkundigen – dat  we de uitdagingen 
van de toekomst het hoofd zullen kunnen bieden. Ieder draagt op zijn manier z’n eigen steentje 
bij en heeft daarbij logischerwijs vaak meer oog en interesse voor zijn of haar eigen discipline 
dan voor het globale kader. Ik noem dat beroepsmisvorming … of gedrevenheid … of passie.
Over beroepsmisvorming gesproken, die andere hobby van mij – voetbalscheidsrechter 
– is ook zo’n misvormende bezigheid. Ik kan niet meer op mijn gemakske genieten van 
een voetbalmatch (en tot emoties toe bewogen worden, zoals bij de 7-0 overwinning van 
Arsenal op Slavia Praag een aantal jaren geleden … Hemels!), want telkens zijn het de 
subtiele balvoordelen of strategische looplijnen van de referee die mijn aandacht opeisen. 
Desalniettemin een geweldige hobby hoor, daar niet van. Leren omgaan met kritiek, 
leiding geven, verantwoordelijkheid opnemen … Eigenlijk allemaal nuttige en mooie 
persoonlijkheidskenmerken voor een burgerlijk ingenieur.

Met deze verbredende woorden wil ik dan ook graag mijn verhaaltje afsluiten. Als ingenieur ben 
je immers veel meer dan de optelsom van die verschillende, al dan niet technische, vakken die 
je tijdens je 5 jaar aan onze faculteit zal volgen. Bovenal zal je iemand zijn die beslissingen kan 
nemen en de verantwoordelijkheid kan dragen over het welzijn van vele mensen. Neem daarom 
ook de tijd om te investeren in je persoonlijke ontwikkeling op professioneel, cultureel, sociaal 
en maatschappelijk vlak. En wanneer je dan binnen een aantal decennia een mooie positie bij 
een multinational bekleedt, of jouw eigen onderneming aan het runnen bent, denk dan terug 
aan die fantastische tijd die je hier in Leuven beleefd hebt en die je heeft gemaakt tot wie je 
bent. 

Rest mij enkel nog te zeggen dat ik heel trots ben op wat VTK het afgelopen semester heeft 
gerealiseerd en op het feit dat ik de toekomstige burgerlijk ingenieurs(-architecten) via dit 
kanaal mag toespreken. 

Rien
Praeses VTK 
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Woordje van de vice
Dag jongens en meiden, of jongetjes en meisjes (want zo hoort het volgens de prof 
genderstudies),

In de vorige Ir.Reëel beloofde ik een spetterend jaar. En kijk! VW Campus Tour was een feestje om 
U tegen te zeggen, we leren nieuwe liedjes op de cantussen en fakbar ‘t ElixIr en het Theokot zijn 
populairder dan ooit. Dat is voor een groot deel te danken aan onze al niet meer zo kersverse 
eerstejaars. Feestend zie ik ze overal, al dan niet met een fameus stuk in hun voeten. Ik vraag mij 
af of ze ‘s ochtends ook in de les zitten. Zelf kan ik zeggen dat het van in mijn eerste jaar geleden 
is dat ik nog naar zo een hoog percentage van de lessen geweest ben. Ik heb er dan ook maar 
drie of vier per week. Wat is de master mooi! Of toch niet, want het wordt tijd dat de thesis vorm 
begint te krijgen, dixit de promotor. 

Een tandje bijsteken, dat zou normaal wel moeten lukken. De koude wind en regen zullen mij 
immers vaker binnenhouden vanaf nu. Zoals nu bijvoorbeeld. Gezellig binnen met een warme 
choco en het haardvuur dat de zomerse temperaturen van september gemakkelijk evenaart. 
Ach ja, veel te gezellig om te thesissen. Dat zal ik morgen wel doen... Want wat moet ik nu 
eigenlijk doen? Drie verschillende proffen willen zoveel mogelijk van hun eigen interessevelden 
weerspiegeld zien in mijn thesis, maar slechts een van die proffen is mijn promotor. Dus ja, 
dat wordt schipperen. Maar volgens mij is dat een deel van het beoogde leerproces van het 
schrijven van een thesis. 

Maar hoor dat nu eens. Ik heb het al zo vaak zien gebeuren en ik dacht dat het mij nooit 
zou overkomen, maar ik ben een thesisseut geworden. Ben ik dan nu zo anders dan die 
snotneus van vier jaar geleden? Jazeker! En maar goed ook! Ik heb niet enkel de tijd genomen 
om te investeren in persoonlijke ontwikkeling op gebied van kennis, maar ook op vlak van 
professioneel, cultureel, sociaal en maatschappelijk vlak. Want je merkt het niet als je weer eens 
je tanden stuk aan ‘t bijten bent op een veel te dikke cursus, maar dat is ook wat de professoren 
het liefst zien dat je leert. Leren werken in een groep, positieve input bieden en het nuttige aan 
het aangename koppelen. Kortom, een goede burgie of archie leren zijn. Wat je daarbij opsteekt 
uit de lessen en cursussen, lijkt daarbij achtergrondinformatie. 

Maar met die extracurriculaire ontwikkelingen verdien je geen punten. En dan vlitst mijn thesis 
weer door mijn hoofd. Mijn promotor is professor Eric Van den Bulck, een goede vriend van Theo. 
Jammer dat onzen Theo heengegaan is. Al had hij een respectabele leeftijd, binnenin zat nog 
altijd een student van 20 jaar. Hij was een begeesterend persoon die vele studenten kon boeien 
met gesprekjes, zotte toeren op cantussen en natuurlijk straalmotorshows. Theo, we gaan je niet 
vergeten!

Kussen en knuffels!

Marvin
Vice VTK
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Wat voor een student was 
u zelf? Ging u vroeger naar 
alle lessen en had u nog 
buitenschoolse activiteiten?

Ik ben beginnen studeren in 
1984. In mijn eerste 2 jaar ben 
ik altijd naar al mijn lessen 
geweest. Vanaf mijn derde 
jaar, het jaar waarop je een 
keuzerichting mocht kiezen, 
ben ik het wat losser beginnen 
nemen. In mijn vierde en vijfde 
jaar ben ik zeer actief geweest 
binnen VTK. Ik heb o.a. zelf de 
irreëel nog vol gepend. Mijn 
laatste jaar ben  ik  ook op kot 
gegaan in blok 5, wat nu blok 6 
is en dit was een zeer leuk jaar. 
Over het algemeen was ik een 
zeer goed student. Ik haalde 
steeds onderscheiding/grote 
onderscheiding en heb nooit 
tweede zit gehad.

Wist u al op vroege leeftijd wat 
u wou studeren?

Toen ik klein was wou ik altijd 
architect worden. Waarschijnlijk 
omdat ik zo graag met de 
lego blokjes speelde.  Aan 
burgerlijk ingenieur ben ik 
pas beginnen denken vanaf 
het vijfde middelbaar. Dit 
omdat ik in een wiskundige 
richting zat waardoor er op 
informatiedagen veel gepraat 
werd over ingenieursstudies. Ik 
heb het ook wel wat van thuis 
meegekregen aangezien mijn 
vader ook voor deze richting 
gekozen had. De specialisatie 
computerwetenschappen 
stond vast vanaf ik aan de 
richting begon. De jaren 80 was 
de periode dat de computers 

op de markt begonnen te 
komen en die nieuwe hype 
wekte mijn interesse op het 
einde van het middelbaar.

Waarom hebt u gekozen om 
prof te worden en niet in de 
industrie te gaan werken?

Ik heb onlangs een opstel 
teruggevonden van het 
derde middelbaar waarin je 
je 3 grootste wensen  moest 
toelichten. Blijkbaar was 
mijn grootste wens dat 
ik prof wou worden. 
Toen was dit waarschijnlijk 
vooral gebaseerd op de 
stipprofesoren zoals professor 
Barabas, maar mijn grootste 
wens blijkt dus wel vervuld te 
zijn. Ik heb steeds interesse 
gehad in wetenschappelijk 
onderzoek. Na mijn studies 
ben ik aan een doctoraat 
in computer graphics 
begonnen. Daar heb ik 3 
jaar onderzoek rond gedaan 
in België. Vervolgens ben ik 
naar de Verenigde Staten 
vertrokken om daar verder 
onderzoek te doen. In 2001 
heb ik een aanbieding 
gekregen om hier aan de 
KU Leuven prof te worden 
en daar ben ik op ingegaan. 
Ik heb wel nagedacht over 
dat bedrijfsleven, maar dat 
spreekt mij minder aan. Bij het 
wetenschappelijk onderzoek 
doen heb je heel veel vrijheid 
die je in het bedrijfsleven 
minder hebt volgens mij. 
Daarbuiten vind ik ook gewoon 
het les geven leuk, jonge 
mensen iets bijleren.

Wat is de verdeling van 
het les geven en het aan 
wetenschappelijk onderzoek 
doen?

Als jonge prof was ik meer 
als de helft met onderzoek 
bezig. Ongeveer 60 procent 
en 40 procent les geven. Nu 
is dit omgeslagen, aan het 
departement gaan ze er ook 
vanuit dat oudere proffen 
met meer ervaring ook meer 
vakken geven. Ik geef nu 60 
procent van de tijd les. Ik ben 
programmadirecteur van 
computerwetenschappen 
geworden, daar steek ik zo’n 
20 procent van mijn tijd in, 
en dan nog 20 procent voor 
wetenschappelijk onderzoek. 
Hier geef ik vooral de leiding 
aan doctoraatstudenten, zelf 
ben ik dus niet veel meer bezig 
met het echte onderzoekswerk.

Heeft u nog andere ambities 
voor de toekomst?

Ik ben eigenlijk heel verknocht 
geworden aan de universiteit. 
Mijn vader heeft hier ook les 
gegeven op het departement 
werktuigkunde. Van hem 

Proffenwoordje

Naam: Philip DutréDepartement: Computerwetenschappen
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heb ik meegekregen om 
met hart en ziel voor de 
KU Leuven te werken. Ik 
zou graag van de richting 
computerwetenschappen een 
hele goede opleiding maken. 
Mijn ambitie is ook om meer 
verantwoordelijkheden van 
management op te nemen 
binnen de KU Leuven.

Wat mis je het meest aan 
student zijn? Vind u het 
student zijn het leukst of het 
lesgeven?

Mijn motto is: “Het beste 
moet nog komen”. Dus ik 
hoop dat mijn beste tijd niet in 
mijn studententijd lag. Wat ik 
wel mis aan het student zijn is 
de vrijheid. Als student besef 
je dit misschien niet goed, 
maar je hebt veel vrije tijd. Je 
kan naar veel activiteiten gaan 
en veel nieuwe mensen leren 
kennen, maar het lesgeven 
vind ik ook zeer leuk.

Waar ergert hij zich het meeste 
aan bij studenten?

Luiheid en ongeïnteresseerd-
heid. Hier in België krijgen, in 
tegenstelling tot vele andere 
landen, veel studenten de kans 
om hogere studies te doen. Als 
ik dan zie hoeveel studenten 
er hun voeten aan vegen, dat 
kan mij wel irriteren.  In de les 
kan ik er ook niet goed tegen 
dat studenten niet opletten. Je 
bent niet verplicht om naar de 
lessen te komen, dus als het je 
niet interesseert, kom je beter 
niet.

Is de eerste indruk bij een 
mondeling examen belangrijk 
bij u?

Nee, zeker de visuele indruk 
niet. Of een student nu in 
kostuum komt of in jeans 
broek en t-shirt maakt absoluut 
geen verschil. De student moet 
wel gewassen zijn. Soms zijn 
er studenten die naar tabak 
ruiken of waarvan je merkt 
dat ze al lang geen douche 
meer hebben gezien. Dat 
kan wel vervelend zijn, maar 
uiteindelijk ben ik tijdens 
een mondeling examen 
geconcentreerd aan het 
luisteren naar de uitleg van de 
student. Dan valt het me zelfs 
niet op hoe een student eruit 
ziet.

Heeft u enkele studietips?

Ik vind het jammer dat zoveel 
studenten hun vakken tijdens 
het semester laten liggen. Als je 
op tijd begint met de leerstof, 
heb je nog tijd om dingen te 
exploreren die je interesseren. 
Zo zet ik bijvoorbeeld op 
mijn toledo site extra links en 
teksten over mijn vak. Ik merk 

dat de mensen die nog tijd 
hebben om deze dingen te 
bekijken, veel dieper kunnen 
gaan in de leerstof. Mensen 
die de leerstof van het examen 
een week van te voren blokken 
krijgen nooit zulke diepgang in 
een vak. Ik snap wel dat dit niet 
voor alle vakken gaat, maar wat 
meer met de leerstof bezig zijn 
die u interesseert is wel een 
goede tip denk ik.

Kent u nog een grappige 
anekdote uit u studententijd?

Bij één van de verkiezings-
campagnes zijn we met een 
kameel het auditorium binnen 
gegaan. Dat was hier op de 
campus, auditorium 200 G. 
Met de verkiezingsploeg 
hadden we een kamelenrace 
georganiseerd voor alma 3. 
Voor de promotie waren we 
met een kameel de campus 
rond gegaan. Toen we aan 
auditorium G stonden kregen 
we de kameel niet echt onder 
controle. Die kameel is toen 
het auditorium binnen gelopen 
waar professor Theo Van der 
Waeteren les aan het geven 
was.
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Architectuur : La ciudad de las Artes y 

In dit geweldige gebouwen-
complex zijn enkele van de 
modernste wetenschappelijke 
en kunsttentoonstellingen te 
bezichtigen. La Ciudad de las 
Artes y las Ciencias (De Stad 
van Kunst & Wetenschap) werd 
ontworpen door Santiago 
Calatrava (een architect 
en ingenieur) en toont zijn 
buitengewone talent om aan 
de buitenkant van een gebouw 
te laten zien wat zich binnenin 
bevindt. Bovendien heeft 

Calatrava gebruik gemaakt 
van het element water in zijn 
ontwerp, waardoor het geheel 
een magische en futuristische 
uitstraling heeft gekregen. 
Kijkers bewonderen niet alleen 
het gebouw zelf, maar ook de 
weerspiegeling ervan in het 
water, die deel uitmaakt van 
het geheel. Felix Candela´s 
L´Oceanografic, het grootste 
aquarium van Europa en een 
waar paradijs voor degenen die 
houden van het leven onder 
water, draagt ook bij aan de 
futuristische en betoverende 
uitstraling van het complex.

De Ciudad de las Artes y las 
Ciencias was een project om 
het toerisme in Valencia te 
bevorderen, dat toen vooral 
bestond uit de toestromende 
mensenmassa voor het festival 
Las Fallas in maart. De bouw 
duurde van 1991 tot en met 
2006 en beetje bij beetje is het 
complex uitgegroeid tot wat 
het heden ten dage is.

Calatrava kreeg de uitdaging 
om een planetarium, een 
operagebouw en een 
wetenschappelijk museum 
te bouwen op de oude 
rivierbedding van de Turia. Na 
een ernstige overstroming in 
1957, die de streek verwoestte, 
werd de rivier omgeleid, 
waarbij een gebied van 10 km 
in het centrum van de stad vrij 
kwam te liggen. De overheid 
besloot om dit gebied te 
gebruiken voor de bouw van 
de Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, die al snel de op twee 
na meest bezochte toeristische 
attractie van Spanje werd.

las Ciensias

L´Oceanografic

 L’Hemisfèric

Deze zomervakantie ging ik 
naar la ciudad de las artes 

y las ciensias, een cultureel-
wetenschappelijk complex in 
de Spaanse stad Valencia. Ik 
had nog nooit in mijn leven 
zo een mooie architectuur 
gezien. Alle architecten onder 
ons zouden er toch minstens 
één keer in hun leven naartoe 
moeten gaan. Ik zal jullie 
wat meer vertellen over de 
achterliggende betekenis van 
deze architectuur.
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In 1998 werd het eerste 
gebouw geopend: 
L'Hemisfèric. In het 
Planetarium bevindt zich de 
IMAX-bioscoop, die het meest 
kenmerkend is voor de Ciudad 
de las Artes y las Ciencias. 
Calatrava haalde de inspiratie 
voor het gebouw uit een oog, 
aangezien het gebouw de 
ogen dient te openen van 
iedereen die er binnengaat. 
De enorme koepel, waarin 
het planetarium en de IMAX-

bioscoop liggen, is voorzien 
van stangen van aluminium 
ter versteviging, maar ook ter 
versiering om het geheel op 
een oog te laten lijken. 
Binnenin L’Hemisfèric vindt 
men de modernste technologie 
voor de voorstellingen van 
IMAX, het planetarium en 
lasershows.

Twee jaar na de opening van 
L’Hemisfèric werd de tweede 
futuristische constructie van 
Calatrava geopend voor het 

publiek. Het Museo de las 
Ciencias Príncipe Felipe is 
een enorm wetenschappelijk 
museum met vele 
tentoonstellingen. Het gebouw 
met drie verdiepingen lijkt op 
de ruggengraat van een dier.

In 2001 werd L’Umbracle, 
oftewel de parkeergarage, 
geopend. Dit is het 
interessantste parkeerterrein 
dat je ooit gezien hebt. Er 
is plaats voor meer dan 900 
voertuigen en Calatrava heeft 
op een slimme manier gebruik 
gemaakt van ruimte, waardoor 
het niet alleen praktisch is 
ingedeeld, maar er ook nog 
eens geweldig uitziet. Boven 
de garage bevindt zich een 
grootse promenade met een 
beschutting van metalen 
bogen en rijen bomen 
binnenin. Het is een rustige 
plek, waar je lekker kunt 
wandelen en genieten van 
het uitzicht op de rest van 
de Ciudad de las Artes y las 
Ciencias.

 Museo de las Ciencias Príncipe Felipe 

 L’Umbracle
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Het volgende gebouw dat 
Calatrava aan de Ciudad de las 
Artes y las Ciencias toevoegde, 
was het Palacio de las Artes 
Reina Sofia (het Reina Sofia 
operagebouw). Het ‘Palacio’ 
heeft vier verschillende 
auditoria en vele beroemde 
muzikanten hebben er al eens 
opgetreden. Dit reusachtige 
gebouw staat als een enorm 
modern beeldhouwwerk 
aan de horizon en heeft vele 
praktische kanten. Het dak 
lijkt op een enorme veer, wat 
het gebouw een elegante 
uitstraling geeft (zoals je bij 
opera mag verwachten).

Het laatste gebouw dat 
Calavatra  toevoegde aan 
de Ciudad de las Artes y las 
Ciensias is l’Agora. Dit gebouw 
is onder andere in gebruik 
voor exposities, congressen, 
concerten, maar ook uitermate 
geschikt voor een groot 

tennistoernooi zoals Valencia 
Open 500 in het jaar 2009 en 
2010. Tevens vond hier ook de 
Fashion week plaats tussen 2 
en 4 februari 2011.

Valencia´s Ciudad de las Artes 
y las Ciencias is een waardig 
eerbetoon aan de moderne 
architectuur en je zult er een 
onvergetelijke dag hebben.

Elien

Palacio de las Artes Reina Sofia

l’Agora
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24 Urenloop, U was weer geweldig! 
Voor het eerst sinds ik in Leuven zit (en dat is 
ondertussen toch ook al 4 jaar) een droge editie en 
buiten de -zoals elk jaar- ongelooflijke sfeer kwam 
dit ook de resultaten ten goede. 982 rondjes, maar 
liefst 32 meer als vorig jaar, voor zover terug te 
vinden in de archieven van ulysses, een absoluut 
record!  Onnodig te zeggen dat ik trots en fier ben.
Maar helaas, het heeft niet mogen zijn, ook onze 
“vijanden” van Apolloon hebben het goed gedaan, 
met 989 rondjes bleven ze ons voor met 7 rondjes. 
Om die 7 toch in een juist perspectief te zetten (en 
uiteraard, we zouden geen ingenieurs zijn mocht 
dit geen wiskundig onderbouwd perspectief zijn):  
7/24 = 0.2916 rondjes per uur. Met rondjes van 550 
meter is dit dus 0.16km/uur. Meer cijfermateriaal 
zou overbodig zijn om tot het punt van de zaak 
te komen: we hebben het meer dan voortreffelijk 
gedaan!

Uiteraard draait de 24 Urenloop al lang niet meer 
alleen om het lopen. Het hele gebeuren: de 
loopstandjes, de eetstandjes, DJ-contest en bandjes, 
en vooral: een enthousiaste bende studenten 
maakt dit evenement HET uithangbord van onze 
studentenstad van België! In Louvain-La-Neuve 
draait het elk jaar uit tot een zuippartij, en in Gent 
houden ze het maar 12uur vol.
Er rest mij enkel nog Apolloon te feliciteren, zoals het 
een goede verliezer beaamt. De woorden van een 
zekere praeses spreken boekdelen: “VTK heeft mij 
en heel ons praesidium ongelooflijke stress bezorgt. 
Echt goed gedaan.” De 24 Urenloop is gedaan, we 
kunnen weer vriendjes worden... Tenminste tot 
volgend jaar, voor een nieuwe afspraak met de 
geschiedenis.

Robin Ska, VTK Sport

24urenloop review
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24urenloop review

Existenz ‘eetstandje’:  Van idee naar uitwerking tot ... 
de smaak van succes!
En fier waren we toen we hoorden dat we nog maar 
eens de prijs van het beste eetstandje op onze naam 
konden schrijven! Maar wat onderscheidde ons dit 
jaar van de rest? Was het de smaak van onze Willy 
Wonka Wraps, onze smoothies of cupcakes? Was 
het onze verlichte toog, die een kleurenspectrum 
aan snoepgoed bood en geen voorbijganger 
onopgemerkt liet voorbij gaan, die de kroon 
spande? Was het de sfeer, de gemoedelijkheid,...? Of 
was het gewoonweg ons geweldig thema (met dank 
aan VTK) dat de menigte als een kudde Oempa-
Loempa’s op ons afstuurde? Wel, het antwoord op 
al deze vragen is ja, maar deze uitwerking hadden 
we nooit kunnen verwezenlijken mocht er geen 
geweldig team van Existenz’ers dag op dag klaar 
staan met een helpende hand, waarvoor dank! 
Weken van voorbereidingen gingen eraan vooraf. Op 
voedkundige basis verplaatste zich de vraag van ‘wat 
gaan we die hongerige studentjes serveren’ naar 

‘is dat voor ons wel haalbaar’ tot ‘is die combinatie 
wel eetbaar’? Terwijl er aan ontwerpzijde nagedacht 
werd over de vormgeving van een ‘vet’ concept. Voor 
ons begon de loop dus al enkele weken eerder en 
veranderde die in een sprint toen we onze potten, 
pannen, lasercutter, piepschuim,... de dag voor het 
evenement tevoorschijn toverden. 200 muffins, 
1000 wraps, 100 smoothies,... verdwenen er over de 
magnifiek in elkaar gefabte toonbank! En wel over 
zo’n korte tijdspanne dat we genoodzaakt waren 
-last minute- een extra voorraad bij te maken en 
tegen de middag al volledig uitverkocht waren. 
Eén ding is zeker, de sfeer zat goed en mochten we 
de tourtjes die de Existenz’ers liepen voor aan- en 
afvoer van eten en materiaal bij die van VTK tellen, 
kunnen we met trotsheid melden dat dit jaar niet 
Apolloon, maar VTK zich terecht winnaar mag 
noemen van het grootste sportevent van Leuven!

Els Pieters, Existenz

Woensdagmiddag 24 oktober, tijd om naar de 41e editie van de 
24-urenloop te gaan! Zoals steeds was er ook dit jaar weer een 
geweldige sfeer, met heel wat schreeuwende supporters voor alle 
deelnemende kringen langs het hele parcours. Aan de stand van VTK 
absoluut geen tekort aan supporters: luid gejuich bij de stokwissel 
van VTK en heel wat boe-geroep bij het passeren van een loper van 
Apolloon. 
Ook mensen van buiten de kring bleven toch wel even nieuwsgierig 
staan kijken naar de prachtige chocoladefabriek uit Charlie and the 
Chocolate Factory. Aan de chocoladeboom mochten we helaas niet 
likken, maar gelukkig had Existenz heel wat lekkers aan te bieden. De 
prijs voor beste eetstandje was dan ook volledig terecht! 
Dit jaar hebben we dan misschien niet gewonnen, we haalden wel 22 
rondjes meer dan Apolloon vorig jaar. Hét bewijs dat Apolloon niet 
onklopbaar is, en dat zullen we volgend jaar in praktijk bewijzen!

Ankatrien Demarsin, VTK supporter
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De 24urenloop, een jaarlijkse 
krachtmeting tussen VTK en 
Apolloon. Zoals elk jaar ging er 
weer heel wat voorbereiding aan 
vooraf. Trainingen organiseren, 
belachelijk veel werk steken in 
ons standje, de eerstejaars warm 
maken voor dit evenement en nog 
zoveel meer. Dat van ons standje is 
een leugen, maar de rest is daarom 
niet minder waar. Jaar na jaar is 
het stressen, bouwt de spanning 
zich langzaam op en houdt de 
24urenloop ons wakker. Dromen 
van verlies, van afgang en van een 
jaar vol spot zijn eerder regel dan 
uitzondering. 
Enfin, verliezen was dus ook 
dit jaar geen optie. Gelukkig 
hadden onze vele trainingen en 
aulabezoeken hun effect niet 
gemist. De opkomst was massaal 
en de uitslag navenant. Voor het 
tweede jaar op rij hebben we niet 
achtergestaan. Gestaag bouwden 
we onze voorsprong uit, om deze 
tijdens de nacht met veel moeite 
vast te houden. ’s Morgens leek 
het nog even spannend te worden, 
met slechts een toertje voorsprong, 
maar we konden blijkbaar nog een 
paar versnellingen hoger schakelen. 
De overwinning leek ons niet meer 
te kunnen ontglippen. Drie, vier, vijf, 
zes, zeven toeren verschil, het kon 
niet meer fout lopen en dat deed 
het ook niet meer. 
De zevende keer op rij, met zeven 
toeren verschil, op zeven toeren van 
het ultieme record. Onze praeses/
numeroloog was in extase bij het 
zien van drie keer het getal zeven. 
Niet toevallig ook zijn tatoeage. 
Dat het spannend was, staat buiten 
kijf. Hiervoor wil ik jullie allemaal 
bedanken. 
Deze twee dagen zijn we 
tegenstanders, maar we zouden 
ons geen beter tegenstander 
kunnen wensen. 

Jonathan, Scriptor Apolloon

24urenloop review
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Zingen met schachtjes
Op schachtenweekend kregen alle groepen als opdracht een liedje te maken.  De enen 

waren al wat beter dan anderen en sommigen waren gewoon waardeloos. Wij hebben de 
beste liedjes uitgekozen om hier eens lekker in de verf te zetten: 

De Vogeltjes 
(archies)

op de melodie van 
‘Vrolijke vrienden’ van Samson & Gert

REFREIN:
Vrolijke vrolijke vogeltjes,

vrolijke vogels dat zijn wij (x2)

STROFE 1:
Als wij samen bier gaan drinken

Cantus of het Elixir
dan hoor je ons glazen klinken
kom maar op dus met dat bier

REFREIN

STROFE 2:
‘s Morgens komt de zon ons wekken

zingen wij als vogels blij
‘t bier loopt nog uit onze bekken

zware katers hebben wij

REFREIN

STROFE 3:
‘t Theokot daar gaan we hene

eten we ons middagmaal
we staan weer stevig op ons benen

maar schraal blijven w’allemaal.

REFREIN

De Kameleons
(andere archies)

en ook op de melodie van 
‘Vrolijke vrienden’ van Samson & Gert

REFREIN:
Vrolijke vrolijke ingenieurs,

vrolijke ingenieurs dat zijn wij 
Vrolijke vrolijke ingenieurs

VTK, dat maakt ons blij

STROFE 1:
Als we samen op weekend gaan

dansen we, zingen en drinken we bier
Dan roepen wij 100 keren

VTK is puur plezier

REFREIN

STROFE 2:
Als we samen gaan studeren

Mechanica, Analyse en Algebra
Dan klagen we uren samen

en kijken we uit naar VTK

REFREIN

Denk jij dat je het beter kan?
Voor al jullie creatieve uitspattingen is 

er maar 1 adres:
communicatie@vtk.be !
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De Eekhoorns 
(andere burgies)

op de melodie van 
de Kabouterdans

STROFE 1:
Iedereen goed opgelet

want dit lied is dolle pret!
‘t  Schachtenweekend is weer hier

met vele liters bier

STROFE 2:
Elke burgie kiest nu eerst 

een goede praeses uit
Die neemt er 4 bij de hand

en dat vormde groep 5!

REFREIN:
Draai Heleen in het rond

Knijp de praeses in zijn kont
Trakteer de Marvin op een pint
Dan is die weer goed gezind!

De Visjes
(burgies)

op de melodie van 
‘10 kleine visjes’

3  kleine schachtjes
die gingen naar Bree

Das goed zei de praeses
maar ik drink nie mee

Eentje mistte haren trein
Die ging dus niet mee

De volgende had ne kater
Die spauwde int WC

Nen andere brak zijne voet
Die moest dus naart spoed

Maar straks is er een cantus
Dat maakt alles goed
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Welke richting heb je gestudeerd?

Ik ben uit de humaniora 
gekomen uit een richting die 
te weinig wiskunde had. Ik heb 
dus eerst een voorbereidend 
jaar gedaan, een soort 
schakelprogramma zoals ze 
dat nu noemen en daarna heb 
ik voor burgerlijk ingenieur 
bouwkunde gekozen.

Hoe was het studentenleven?

Ik deed niet aan zoveel 
activiteiten mee. Ik moest zelf 
nogal veel studeren om er te 
geraken. Ik was er ook zeker 
niet voor alles van de eerste 
keer door en in onze tijd moest 
je alle vakken waarvoor je 
minder dan een twaalf had 
opnieuw doen als je voor één 
vak minder dan een tien had, 
maar dit was zeker geen reden 
om het op te geven.

Heb je al meerdere jobs gedaan en 
hoe ben je in je job terecht gekomen?

Eerst heb ik in een klein 
pleisterbureau gewerkt. 
Vervolgens ben ik in een groot 
staalbedrijf terecht gekomen. 
Wat later heb ik een jaar als 
projectleider gewerkt. Dit was 
niet echt mijn ding dus ben ik 
terug naar een studiebureau 
gegaan. Zo’n technisch bureau 

is veel meer mijn ding. Het 
bedrijf waar ik werk is vooral 
met staalconstructies bezig. 

Met welk project ben je nu bezig?

We werken aan verschillende 
projecten. We werken aan 
een project met een boot 
van Debe. Een boot waarmee 
ze rotsblokken op leidingen 
leggen, die zich op de bodem 
van de zee bevinden, gaan 
ze ombouwen. Het systeem 
werkte eerst met  een grote 
buis waardoor de rotsblokken 
naar beneden gegooid 
werden. Nu gaan ze het 
systeem ombouwen naar een 
kabellegger. Het gaat hier om 
een kabel van 6000 ton. De 
boot moet dan ook versterkt 
worden. In Parijs gaan we een 
kantoorgebouw bouwen van 
80m hoog, waarin 3500 ton 
staal zit.

Wat zijn je dagelijkse taken op het 
werk?

Dat varieert van dag tot dag. 
Controleren van werk van 
anderen, vooral van jongere 
collega’s. Hierbij moet ik ook 
een bepaalde werkmethode 
uitstippelen om een bepaald 
project op te lossen, technische 
oplossingen en alternatieven 
zoeken voor een bepaald 
project. Ik ben de laatste 
tijd ook veel betrokken bij 
de opleiding van jongeren. 
We hebben een heel jonge 
ploeg van ingenieurs op onze 
technische afdeling.

Als er jonge ingenieurs aangenomen 
worden, wordt er dan volgens jou 
veel gekeken naar het diploma, of 
heb je zelf het gevoel dat er bij jezelf 
veel naar het diploma gekeken werd?

Nee, het diploma van ingenieur 
is gewoon een inkomkaartje. 
Ook het soort hoofdrichting of 

Afterlife: Luc Quirijnen
 

 

           
                 

Naam:  
 

 
           

Luc Quirijnen  

 
 

           
        

 Leeftijd: 48 jaar

 Woonplaats: Ravels

 Studierichting: bouwkunde

 Job: staalbouw bedrijf

We trokken deze keer naar Ravels waar we burgerlijk ingenieur 
bouwkunde Luc Quirijnen ontmoetten. Luc werkt in het 

staalbouw bedrijf “Lemants”. Hij deelde graag zijn ervaringen aan 
ons mee in volgend interview.
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nevenrichting is niet echt van 
belang. Eenmaal de mensen 
binnen in het bedrijf zijn ga ik 
aftasten wat ze kunnen en niet 
kunnen en hoe gemakkelijk 
ze nieuwe dingen aanleren. 
Voor onze dienst moeten ze 
bepaalde dingen wel volledig 
onder de knie hebben, zoals 
sterkteleer bijvoorbeeld, 
maar veel is ook gebaseerd 
op bijscholing. Zeker in mijn 
sector is bijscholing belangrijk 
omdat de normering (de 
normen voor probabilistische 
ontwerpen) constant 
verandert. Er wordt ook vaak 
van tak verschoven. Zo zat het 
bedrijf waar ik werk eerst in de 
petroleumnijverheid, daarna 
meer in de modulebouw, op 
dit moment zijn we veel met 
windmolenfundamenten 
bezig. Buiten deze technische 
bijscholing is er ook 
leidinggevende bijscholing.

Heb je zelf lang moeten solliciteren 
vooraleer je werk had?

Elke keer dat ik gesolliciteerd 
heb, heb ik de job gekregen.

Hoeveel uur per week werk je 
gemiddeld?

Per week is dit ongeveer vijftig 
uur.

Heb je nog andere ambities voor de 
toekomst?

Ik zit nu goed, maar ik ben wel 
op een punt gekomen (ik zit 
in de helft van mijn loopbaan) 
waarbij ik aan het bekijken ben 
of dit is wat ik de volgende 25 
jaar nog wil doen.

Als je een keuze moet moeken tussen 
studeren of werken, wat zou het dan 
zijn?

Student zijn is leuker omdat je 
financieel volledig afhankelijk 
bent van je ouders. Je moest 
je dus op dat vlak geen zorgen 
maken, maar er waren ook 
een hoop vakken waarvan 
je het nut niet inzag, terwijl 
je daarentegen als je werkt, 
volledig kunt kiezen welke 
richting je specifiek uit wil. Als 
je je werk niet graag doet, dan 

hou je het ook niet lang vol. 
Je kan dus doorzoeken op je 
werk, tot dat je de dingen hebt 
gevonden die je graag doet.

Heb je een studietip voor de 
eerstejaars?

Begin op tijd! En volhouden 
natuurlijk!
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Vetcool: leuke gadgets
Bijna-piloot
Ben je altijd jaloers geweest op die piloten 
met hun macho headsets? Aan jou om nu 
zelf stoer achter je computer te kruipen met 
de Razer BlackShark. Opvallen ga je zeker 
doen, en ook de geluidskwaliteit is prima. 
Je sluit de hoofdtelefoon aan op je comput-
er of laptop via twee 3.5 mm jacks. Dankzij 
het aluminium frame voelt de BlackShark 
stevig aan. Zegt dat flashy groene kabeltje 
je niets? Dan is er ook nog steeds de oranje 
versie. Stoer zijn kost geen geld en het 
opvallen krijg je er gratis bij.   (Clickx)

De Krijtbeker
Heb je iets goed te maken met iemand, 
wil je iemand opvrolijken of wil je gewoon 
een boodschap doorgeven? Vind je je weg 
niet meer tussen al die post-its thuis op je 
koelkast, naast het bed van je vriendin of 
op je computer op het werk? Daar is nu de 
perfecte oplossing voor bedacht. Schrijf 
je boodschap op deze mok! Je boodschap 
zal dan zeker opvallen en het geeft de 
ontvanger een prettig gevoel. De beker 
heeft een speciale laag aan de buitenkant 
zodat het net een krijtbord is.                     
 (http://www.igadgets.be)

Feed me Iphone
De FeedMe iPhone Case is een hoesje dat het 
je gemakkelijk maakt je spullen mee te nemen. 
De FeedMe iPhone case is niet alleen heel 
handig maar ook heel leuk om te zien: Het heeft 
immers heeft de vorm van een gezichtje. Handig 
en leuk is hij zeker, je hoeft nu niet meer een 
portemonnee mee te nemen, want je kan je 
geld, creditcards en oordopjes gewoon in het 
hoesje van je iphone stoppen. Hierdoor heb je 
alles altijd eenvoudig en snel bij de hand.(http://
www.megagadgets.be/)
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Opladen zonder draad
Nokia heeft zijn eerste twee smartphones 
met Windows Phone 8 aangekondigd. 
Belangrijkste nieuwigheid aan de Lumia 820 is 
de mogelijkheid om de telfoon draadloos op 
te laden. Er komen verschillende accessoires, 
zoals een minikussentje van het bekende 
Fatboy, waar je je telefoon maar op hoeft te 
leggen om de batterij bij te tanken. De batterij 
van deze krachtpatser zou makkelijk een ganse 
dag moeten kunnen voeden. Je moet nog 
wel eventjes geduld hebben vooraleer deze 
nieuwigheid in België is.                          
 (Clickx)          

Muziekmuts
Deze Muziekmuts is een echte musthave. Zet 
de muts op je hoofd, plug de kabel in je iPod 
of MP3 speler en je zal versteld staan van de 
geluidskwaliteit die in je oren zal klinken. Een 
muts dragen met oordopjes zit oncomfortabel 
en de oordopjes aan de buitenkant dragen 
geeft het risico dat je oordopjes uitvallen of dat 
de geluidskwaliteit slecht is. Deze muziekmuts 
verhelpt deze problemen en laat je ook met 
muts optimaal genieten van jou favoriete 
muziek. Plug in en geniet optimaal van je 
muziek! De muts kan handgewassen worden 
maar let op: verwijder de speakers!
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Humasol: een buitenlandse ervaring
Humasol is een Belgische Vierde Pijler organisatie die 

ingenieurstudenten de kans biedt hernieuwbare 
energieprojecten uit te voeren in minder begoede delen van 
de wereld. Zij aanvaarden enkel projecten op aanvraag van 
lokale gemeenschappen, hetzij rechtstreeks dan wel via een 
andere Belgische Vierde Pijler organisatie. Hun doel is deze 
gemeenschappen op een duurzame manier hernieuwbare 
energietechnieken aan te reiken. Zij bieden de juiste kennis aan 
hun project studenten aan en zetten deze samen met de inzet 
van de gemeenschap en financiële steun van  sponsors in om 
een duurzaam project te realiseren dat de gemeenschap zelf kan 
onderhouden, uitbreiden en kopiëren.  Deze vakantie ging Laurens 
De Poorter, een ingenieurstudent die net zijn bachelordiploma 
elektrotechniek-werktuigkunde had behaald, meewerken aan een 
project in Peru. Hier volgen enkele bevindingen van Laurens:

                     

Naam: 

                         

laurens                                                         

                        

De Poorter

   Leeftijd: 21 jaar

   Studie: burgerlijk 

   ingenieur esat-                                 

   werktuigkunde

   Stage: bij Humasol

Aan welk project werkte je mee?

Op vraag van de 
solidariteitsgroep La 
Cascarilla is Humasol in 
2010 begonnen met het 
leggen van elektriciteits- en 
warmwatervoorziening voor 
een school en dit volledig met 
hernieuwbare energie. Deze 
vraag was duidelijk gericht 
op 2 doelen. Ten eerste zou 
elektriciteit en warm water 
verbetering van het onderwijs 
en de levensomstandigheden 
tot gevolg hebben. Zo zouden 
de kinderen bijvoorbeeld 
over een computer kunnen 
beschikken in het klaslokaal. 
Ten tweede is dit project er 
ook om aan te tonen dat 
elektriciteit en warm water ook 
geproduceerd kunnen worden 
in harmonie met het natuurlijk 
ecosysteem, op een duurzame 
en hernieuwbare manier. Dit is 
een belangrijke aanvulling op 
het bewustzijn over behoud 
van natuurlijke rijkdommen, 
hetgeen dit vernieuwend     

educatief project beoogt. 
Na de eerste jaarprojecten in 
2010 was het globaal project 
nog niet afgerond. Opvolging 
was het jaar nadien nodig om 
alle installaties af te werken en 
aan te sluiten op het elektrisch 
net, ook door Humasol 
aangelegd. Daarnaast vond er 
in 2011 ook uitbreiding plaats 
met nieuwe zonneboilers. In 
een enorme storm, waarbij 
ook daken van huizen zijn 
weggevlogen, is echter de 
windturbine volledig kapot 
gegaan. Deze moest opnieuw 
geconstrueerd worden, op de 
bestaande toren maar met een 
compleet nieuw design, dat 
beter bestand is tegen hoge 
windsnelheden. Beantwoorden 
aan deze was dan ook de 
verantwoordelijkheid van ons 
team.

Wat moest je juist doen?

De windturbine in Peru was 
tot nog toe niet succesvol, 
hoewel windenergie een heel 

goed alternatief kan zijn voor 
waterkracht op de plaatsen 
in de Andes waar geen water 
beschikbaar is. De opdracht 
van onze stage bestond er 
dan ook in de zwaktes in het 
ontwerp van de windturbine 
te bekijken, het ontwerp om te 
vormen tot een robuust geheel 
en aan te tonen dat dit leidt tot 
een duurzaam project. Het hele 
jaar zijn we bezig geweest met 
het ontwerp. In de zomer zijn 
we dan zelf de voorgestelde 
oplossing op het terrein 
gaan implementeren. Het is 
belangrijk om te benadrukken 
dat dit in nauwe samenwerking 
met de lokale vrijwilligers 
en de scholengemeenschap 
gebeurde. De lokale 
gemeenschap werd opgeleid 
om de installatie te kunnen 
onderhouden, maar ook 
eventueel uitbreiden of 
dupliceren. De nadruk bij het 
project (en de organisatie) 
lag dan ook op robuustheid, 
onderhoudsvriendelijkheid 
en kennis overdragen aan de 
lokale partner.
Uiteraard liep het project niet 
zoals gepland. We hadden 
eigenlijk de opdracht om een 
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totaalproject te proberen 
afronden dat al enkele jaren 
in opbouw was. De vele 
randvoorwaarden waarbinnen 
ons project moest passen en 
de onvolledige documentatie 
van de huidige situatie 
maakten alles veel moeilijker. 
Zo werden we enkele weken 
voor vertrek op de hoogte 
gebracht van het feit dat de 
waterturbine nog steeds niet 
gerepareerd was. Aangezien 
deze essentieel was voor onze 
windturbine om elektriciteit 
te kunnen leveren, kreeg 
ons team hierdoor nog een 
extra taak, waar we achteraf 
gezien zeer veel tijd in hebben 
gestoken. 

Was er veel voorbereiding nodig en 
hoe viel dit mee?

Humasol verwacht redelijk 
wat voorbereiding. Dat is ook 
essentieel om de kwaliteit van 
de projecten te garanderen 
en voor zo weinig mogelijk 
verassingen te komen te staan, 
zowel voor de organisatie als 
voor de studenten. Vergeet 
ook niet dat, indien je zoals 
mij naar Zuid-Amerika trekt, 
je Spaans moet leren. Met 
Engels kom je echt letterlijk 
nergens daar! Humasol staat 
in elk geval altijd voor je klaar 
als je hulp wil of vragen hebt 
en houdt er een professionele 
projectcyclus op na.  Eerst 
maak je tijdens de Humasol 
Meet & Greet rond November 
kennis met je projectteam 
en projectbegeleider. Je 
projectbegeleider is je 
eerste aanspreekpunt 
voor al je vragen, hij/zij zal 
je aanwijzingen, tips en 
feedback geven gedurende je 

projectvoorbereiding.
In het eerste semester wordt 
het eigenlijke ontwerp 
voorbereid. Je eerste taak 
bestaat erin samen met je team 
een duidelijke planning te 
maken. Vervolgens vindt een 
literatuurstudie plaats om je 
in te werken in het onderwerp 
van je project. Hierbij kan 
je gebruik maken van de 
verslagen van je voorgangers. 
De literatuurstudie is zeer 
belangrijk om tot een goed 
ontwerp te komen.
In het tweede semester maak 
je met je team op basis van 
je literatuurstudie een paar 
conceptuele voorontwerpen 
die als basis zullen dienen 
voor je ontwerpkeuze. De 
verschillende voorontwerpen 
moet je toetsen aan het 
beschikbaar budget, de 
technische haalbaarheid 
en de beschikbaarheid van 
materialen ter plaatse. Bij 
je ontwerpkeuze mag je de 
lokale partner niet vergeten. 
De bedoeling is hem in staat 
te stellen de installaties te 

onderhouden, te repareren en 
eventueel te reproduceren. De 
ontwerpen zijn dus meestal 
niet ‘high-tech’ maar eerder 
‘engineering back to basics’. Het 
door je team gekozen en door 
je projectverantwoordelijke 
goedgekeurde voorontwerp 
werk je dan de rest van 
het semester verder uit. 
Eventueel bouw je in België 
een prototype om mogelijke 
ontwerpfouten op te sporen en 
het ontwerp bij te sturen. 
Van je uitgewerkte ontwerp en 
literatuurstudie maak je tegen 
de Paasvakantie een voorlopig 
verslag en een presentatie. 
Op basis daarvan zal de raad 
van bestuur in samenspraak 
met je projectbegeleider zijn 
goedkeuring verlenen voor het 
uitvoeren van het project. Als 
alles goed is, volgt een hele 
opluchting en groeit het besef 
dat je straks naar het Zuiden 
trekt! Nadat je de gegeven 
opmerkingen in je voorlopig 
verslag hebt verwerkt ben je 
immers klaar om te vertrekken!
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Hoe bevalt het land en is er veel 
aanpassing voor nodig?

Peru is een geweldig land, 
maar denk vooral niet aan 
Cuzco, Macchu Pichu of Titi 
Caca wanneer je denkt aan 
La Cascarilla. We waren er 
voor vrijwiligerswerk en niet 
voor vakantie. In het gebied 
waar ik werkte, waren er geen 
toeristen. We waren zelfs de 
enige blanken in heel Jaen, een 
stad met meer dan 135.000 
inwoners! Dat maakte het 
des te meer een ervaring. 
Letterlijk niemand die Engels 
praat, echte traditionele 
feesten zoals de “bota luto” 
of “fiestas patronales” en het 
straatbeeld van een pure 
Peruaanse stad, zonder resorts, 
asfalt of verkeerslichten. Dat 
maakt uiteraard dat ook de 
aanpassing net iets groter was. 
Maar je bent snel aangepast 
en buiten warm water en mijn 
vriendin heb ik weinig dingen 
gehad die ik écht miste.

Heb je een speciale anekdote die je 
wilt delen?

De allereerste avond in La 
Cascarilla zat ik op café met 
Stijn om enkele belangrijke 
Peruanen van het dorp 
beter te leren kennen. De 
burgemeester, de directeur 
van de school, een belangrijke 
leraar aan de school enzovoort, 
ze waren allemaal aanwezig en 
wat is er beter dan een pint om 
bij te verbroederen? Het was 
natuurlijk nog maar het begin 
van de zomer en mijn Spaans 
was na één jaar avondschool 
aan Groep T nog niet optimaal. 
Op een bepaald moment 
waren we bezig over eten in 

Peru en wat we allemaal al 
dan niet graag aten. Men had 
het over varkensvlees en ik 
zei dat ik heel graag varken at: 
“Quiero mucho chucha!” Plots 
werd het stil aan tafel en de 
burgemeester vraagt: “Chucha? 
O Chanchu? Por que chucha es 
genitales feminales!” Ik trek een 
verbaasd gezicht en heel de 
tafel begint te schaterlachen. 
De sfeer voor die avond was 
gezet…

Hoe is het project afgelopen?

Zoals eerder gezegd kregen we 
enkele weken voor vertrek de 
extra taak om de waterturbine 
te repareren. Dit maakte de 
planning nóg moeilijker dan ze 
al was, maar limiteerde vooral 
de buffertijd die we hadden 
aan het einde. Na weken werk 
kregen we uiteindelijk de 
waterturbine aan de praat. 
Hiervoor betonneerden we de 
drukleidingen, repareerden 
de filters en vervingen de 
generator. Mechanisch gezien 
was de windmolen ook een 
succes. Deze construeerden 
we in Jaen en verplaatsten we 
langs het bergpaadje naar La 
Cascarillla waar hij nog steeds 
fier vanboven op de toren 
draait. Jammer genoeg was 
het door een onvoorspelde 
en niet te repareren fout in 
een elektrische component, 
essentieel voor de verbinding 
met het net, onmogelijk onze 
windmolen ook werkelijk 
elektriciteit te laten leveren. 
Het globale project blijft 
alleszins een succes: we 
produceren een stabiel 
1kW vermogen met onze 
waterturbine en ontwierpen 
een mechanische robuuste 

windmolen. Hopelijk zal er 
volgend jaar een team de tijd 
vinden die ene elektrische 
component te vervangen om 
de windmolen aan het net te 
kunnen aansluiten!

Kan je het aanraden aan andere 
studenten? Waarom?

Begrijp het niet verkeerd, maar 
deze zomer was zeker niet 
zomaar een vakantie in Peru. 
Het was hard werken, met 
soms moeilijke momenten, 
ontgoocheling en desillusie. 
Er kwam ook heel wat 
voorbereiding aan te pas. Maar 
wat was het een ongelooflijke 
ervaring! Je wordt in een 
totaal nieuwe cultuur en taal 
gegooid met mensen die je 
amper kent en een bundel 
papier waar je het hele jaar 
ijverig aan hebt gewerkt. 
Humasol doet zijn uiterste 
best jou de best mogelijke 
voorbereiding te geven, maar 
de realiteit blijft een verassing 
en dat maakt het des te meer 
een uitdaging. Ik heb op 
café gezeten met Peruanen 
met een visie, gesurfd op de 
mooie golven in Mancora, 
gezwoegd in het lasatelier tot 
een uur dat nog slechts een 
paar restaurants open waren, 
tot aan de Alpamayo base 
camp gestapt in de Andes, 
ezels met cement begeleid 
tot de waterkrachtturbine en 
gehuild wanneer ik uiteindelijk 
na 8 weken richting België 
vertrok. Het waren stuk voor 
stuk ervaringen waar ik enorm 
veel van geleerd heb. Hopelijk 
heb jij ook de moed de stap te 
zetten. Ik kan het alleen maar 
aanraden!
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Mondelinge examens
Antwoordstrategie
Het kan al eens een goed idee 
zijn om na te denken over hoe 
je je antwoord voor de prof 
precies gaat verwoorden. Als 
je gestructureerd antwoordt 
maak je al direct een 
intelligentere indruk en als 
je een vraag niet weet komt 
het vaak goed over een zo 
goed mogelijke benadering 
te geven. Vaak is het ook een 
goed idee te beginnen met een 
zin waarmee je “de nagel op de 
kop slaat”, om deze vervolgens 
verder uit te leggen. 

Kledij
Chic zijn is vaak niet waar 
het om draait. Proper zijn 
daarentegen wel. Het kan 
al eens een goed idee zijn 
iets aan te doen wat minder 
formeel is maar waar je je 
goed invoelt, want je kledij 
beïnvloedt ook vaak je 
houding.

Houding
Zoals professor Schevenels in een interview 
een hele tijd geleden al eens vermeldde: 
een student die zelfverzekerd overkomt 
heeft meer kans op slagen. Relativeer 
de dingen wat, stress niet te veel. Ook al 
gaat het slecht, in Afrika gebeuren ergere 
dingen. Met een reusachtige slaapkop kom 
je over alsof je veel te lang gewacht hebt 
met studeren, en ik hoef je niet te vertellen 
dat onverschilligheid ook een behoorlijk 
slechte indruk geeft.
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Bezige Burgies: Daniel maakt zelf 
gitaren!

Voor elke irReeel zijn we op zoek naar een medestudent die een 
interessante hobby beoefent. Daniel maakt in zijn vrije tijd 

zelf elektrische gitaren. Dat kom je niet elke dag tegen! “Snel eens 
afspreken” dacht ik dus! 

 

 
 

Naam:  

 
 

Daniel De  

 
 

Gregoriis

   Leeftijd: 20 jaar

   Woonplaats: Kessel-Lo

   Studierichting:Werktuigkunde-          

           
   Elektrotechniek (3e bach)

Lauren: Hoe lang doe je dit al 
en wie of wat heeft je ermee 
doen beginnen?

Daniel: Ik ben daarmee 
begonnen in het 6e 
middelbaar, dus dat is eind 
2009, begin 2010. Toen ik 
klein was, was ik al bezig met 
Lego/Lego Technic, Mecanno, 
modelbouw, .. altijd iets met 
bouwen. Dan ben ik begonnen 
met gitaar te spelen en via de 
gitaarfora op het internet ben 
ik in contact gekomen met 
mensen die zelf bouwden, 

maar op dat moment was ik 14 
à 15 jaar dus was ik iets te jong 
om daarmee te beginnen.
Dat is zo in mijn hoofd blijven 
spoken en in het 6e middelbaar 
heb ik toch gezegd: “ja, nu ga 
ik het eens doen”. Toen heb ik 
contacten opgezocht, waar ik 
hout en gereedschap moest 
halen en ben ik begonnen. 
Sindsdien heb ik 3 gitaren 
volledig afgewerkt en ook wat 
herstelwerk gedaan.

Lauren: Hebben die fora jou 
volledig geleerd wat je moest 
doen?

Daniel: Ik heb dat eigenlijk 
volledig autodidactisch 
gedaan, ook de 
houtbewerkings-techniek. Er 

bestaan wel cursussen voor, 
maar als je ingenieurstudies 
doet zou het vrij onnozel 
zijn om daar te gaan zitten. 
Eigenlijk moet je gewoon 
logisch nadenken: “Hoe kan 
ik het efficiëntst van A door B 
naar C geraken”.
Dan zijn er ook op die fora 
bouwverslagen van mensen 
die tijdens elke stadium 
foto’s trekken en er uitleg 
bijschrijven. Vooral in Amerika 
is dat heel uitgebreid. Zij 
hebben wel een grote 
community. 

Lauren: Ken je nog iemand 
die dit doet of waar je mee 
samenwerkt?

Daniel: Nee ik werk alleen. 
Dat is niet echt populair in 
België, ook omdat België 
helemaal niet geschikt is om 
al die materialen te vinden. 
Daar haken de meesten al 
af.  Bij de Brico of de Gamma 
kan je niet echt terecht voor 
professioneler gereedschap. 
Maar dat alleen werken is geen 
probleem. Als je een vraag 
hebt, post je die gewoon op 
die fora en al die mensen met 
veel ervaring beantwoorden 
alles wat je maar wilt vragen. 
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Lauren: Over de materialen 
gesproken, kosten die niet 
veel? Steek je er veel geld in?

Daniel: Het hangt er een beetje 
van af. Voor instrumenten 
wordt ‘toonhout’ gebruikt. 
Dat zijn redelijk gangbare 
houtsoorten, maar wel vrij 
exotisch. De meeste inheemse 
houtsoorten hebben niet 
de gewenste kwaliteiten. 
Kastanjebomen bijvoorbeeld 
groeien in een spiraal dus 
die zijn niet bruikbaar. Het 
hout moet ook echt hard zijn.  
Buiten esdoorn en eik vind je 
niets dat hard genoeg is. Eik is 
dan weer minder mooi. 
Je kunt dus eigenlijk alles bij 
grote houthandelaars vinden, 
maar toonhout zijn stukken 
hout die bijna foutvrij zijn 
en die minstens 10 à 20 jaar 
gedroogd hebben. Dat is dus 
moeilijker te localiseren, maar 
opnieuw kan je via internet 
goede leveranciers vinden 
in Duitsland of Holland. In 
Amerika ook, maar daar 
heb ik alleen nog maar last 
mee gehad omwille van de 
importwetgeving. 

Lauren: Wat doe je met je 
resultaten?

Daniel: De eerste gitaren die 
ik gebouwd heb waren voor 
mezelf. De allereerste gitaar 
was eigenlijk een leerproject. 
Daar zitten wat esthetische 
fouten in dus die verkoop ik 
liever niet. De tweede gitaar 
was wel volledig in orde. 
Daar heb ik ook een aanbod 
voor gehad, maar toen heb ik 
gezegd van: “Liever niet want 
ze is nog altijd niet perfect”. De 
derde gitaar die ik nu aan het 
bouwen ben is in opdracht. 
Ik heb ook nog twee projecten 

klaarstaan, maar ik moet nog 
wat tijd vinden. 

Lauren: Je speelt dus zelf 
ook gitaar? Helpt je dat om 
de belangrijke kwaliteiten in 
een gitaar te verwezenlijken?

Daniel: Ja! Ik geloof er 
toch in dat als je klassieke 
instrumenten zoals piano of 
snaarinstrumenten bouwt,  je 
die zelf ook moet bespelen om 
te weten waar de nadruk op 
moet liggen. Een elektrische 
gitaar is niet zo moeilijk om 
te bouwen. Dat is eigenlijk 
gewoon een plank met een 
element in: de spoel die 
iedereen wel heeft gezien bij 
fysica. De details zitten echter 
in de bespeelbaarheid. Als je 
weet hoe een gitaar bespeeld 
wordt, kan je die beter 
afstellen.  Hetzelfde geldt voor 
andere instrumenten. 
Het probleem met gitaren 
van fabrieken is dat die zijn 
afgesteld door mensen die niet 
zelf spelen. Daardoor moet je 
toch altijd nog eens terug naar 
de winkel gaan zodat ze daar 
nog kunnen aan prutsen.  
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Lauren: Maak je ook 
akoestische gitaren?

Daniel: Neen, momenteel 
maak ik alleen elektrische 
gitaren. Misschien wil ik later 
wel een uitstap doen naar 
akoestische, maar dat speel ik 
zelf niet veel dus ik heb minder 
referentiepunten daarvoor. De 
basis is wel hetzelfde zoals de 
houtbewerkingstechniek, maar 
het gaat om de details. 
Bij een elektrische gitaar maakt 
de vorm niet uit, de massa 
heeft weinig invloed terwijl 
het bij een akoestische gitaar 
heel belangrijk is hoe de gitaar 
vanbinnen afgewerkt is. Het 
bovenblad brengt de lucht 
aan het trillen en afhankelijk 
van hoe dun dat blad op een 
bepaalde plaats is en waar 
je de knopen van staande 

golven gaat leggen, ga je de 
klank beïnvloeden. Het is dus 
wel ingewikkelder en meer 
mystiek. 

Lauren: Om af te sluiten dan: 
Welke tips zou je meegeven 
aan mensen die, geïnspireerd 
door dit artikel, het ook 
zouden willen uitproberen?

Daniel: Vooral veel inlezen op 
het internet! En dan gewoon 
beginnen. ‘Head first’ zeggen 
ze in het Engels want je leert 
heel veel al doende. Bepaalde 
dingen die niet logisch of 
moeilijker lijken, vormen 
meestal vrij weinig problemen 
eens je begonnen bent. 
Als je alles bedacht doet 
tenminste. Het is heel 
belangrijk dat je eerst nadenkt 
voor je iets doet. Veel mensen 
die hieraan beginnen zonder 
technische achtergrond, 
beginnen gewoon zonder na te 
denken. Die maken daardoor 
heel veel fouten en maken 
dus 10 gitaren alvorens er iets 
presentabel uitkomt. Het is 

zoals op een examen. Als je 
gewoon begint te schrijven, 
geraak je vroeg of laat ook in 
de problemen. 

Lauren: Bedankt voor het 
interview!

Daniel: Dat is graag gedaan!

Ben jij de volgende?

Ondertussen zijn we ook 
opzoek naar iemand anders 
voor onze volgende editie 
dus laat ons zeker iets weten 
over jouw bezigheden op 
communicatie@vtk.be
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Domme burgies en grote gevolgen
Hoe hard we ook studeren, domme fouten zullen altijd blijven bestaan. Helaas kunnen 

sommige van die foutjes wel eens dure gevolgen met zich meebrengen. Ooit al gehoord van 
de ‘Mars Climate Orbiter’?

De Mars Climate Orbiter 
was een ruimtesonde die in 
december 1998 door NASA 
de ruimte werd ingestuurd 
om het klimaat, de atmosfeer 
en andere dingen van Mars 
te bestuderen. Daarnaast 
diende het tuig ook als 
communicatiemiddel om 
informatie van de ‘Mars Polar 
Lander’ door te sturen. 

Kosten
De kost van de ontwikkeling 
van de Orbiter bedroeg $193,1 
miljoen. Voor de lancering 
betaalde men $91,7 miljoen.
Overige kosten van missie- 
operaties kwamen neer 
op $42,8 mijoen. Samen 
betekende dit een prijskaartje 
van een kleine $330 miljoen.

De landing
In september 1999 zou de 
sonde aan haar baan rond 

Mars beginnen. Er was 
reeds geweten dat er op dit 
ogenblik geen radio-contact 
zou zijn omdat Mars zich dan 
tussen de aarde en de sonde 
zou bevinden. Het contact 
verdween echter 49 seconden 
eerder dan verwacht en werd 
nooit meer hersteld. Twee 
dagen later werd de missie als 
mislukt beschouwd. 
Buitenaardse tussenkomst?

Wat er foutliep
Voor de bouw van de Orbiter 
had NASA de hulp ingeroepen 
van een Amerikaanse 
vliegtuigfabrikant, Lockheed 
Martin. De software ingenieurs 
schreven een programma dat 
ervoor moest zorgen dat de 
sonde op een bepaald moment 
aan haar baan rond de planeet 
zou beginnen en gebruikten 
hierbij het Amerikaanse 
stelsel voor grootheden. Dit 
betekent dat wat eigenlijk 
in Newton moest uitgedrukt 
worden, in ‘pound-force’ (lbF) 
werd uitgedrukt. Dat was op 
zich geen probleem, maar 

bij de communicatie met 
NASA werd dit kleine feit 
over het hoofd gezien. Bij 
NASA werd er naar aloude 
gewoonte verder gerekend 
met het metrisch stelsel. Toch 
jammer dat de ingenieurs bij 
Lockheed Martin geen les van 
professor Steegmans over 
het belang van documentatie 
hadden gekregen! Je kan je 
afvragen waarom niet een van 
de medewerkers van NASA 
dit heeft gemerkt? Misschien 
waren ze gewoon bang om 
domme vragen te stellen.

Het gevolg
1Newton = 0.22481 pount-
force.  Besluit: Er zijn geen 
domme vragen als het om 
$330 miljoen gaat!
De Orbiter die normaal 
gezien op 140 km boven Mars 
aan haar baan had moeten 
beginnen, kwam tot op een 
hoogte van 57 km boven de 
planeet. De atmosferische druk 
werd de ruimtesonde fataal.

Lauren
Het testen van de Orbiter
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Babes with brains

Lisa de Backer Lisa Poels

Suze Hannes Lene De Vrieze

Locatie:  Arenbergpark
Fotograaf: 
Diede Ruelens
geasssisteerd door: 
Elien Hendrickx



29



30

Architectuur: DIY bibliotheek

Pristina groeit, en veel 
stedelijke bouwvoorschriften 
zijn er niet in dit hoofdstadje te 
Kosovo. Om de snel groeiende 
bevolking de nodige 
accomodatie te verschaffen, 
worden leegstaande sites 
in de stad opgevuld met 
appartementsblokken in Do It 
Yourself stijl. Betonnen frames 
met grote rode geperforeerde 
bakstenen wanden. Maar 
ook de Nationale bibliotheek 
van Kosovo  van Andrija 
Mutnjakovic

Het mag een mirakel genoemd 
worden dat de bibliotheek er 
in de huidige omstandigheden 
nog steeds uitziet zoals een 
kwart eeuw geleden. Het 
enige echte verschil zijn de 
appartementsblokken die er in 
de omgeving zijn bijgegroeid. 
De bibliotheek was bedoeld 
om het aandachtspunt te 
vormen van een complex 
van universiteitsgebouwen 
op de campus. Maar in de 
jaren ‘80 leek het dagelijks 
leven in de stad meer op een 
burgeroorlog en werden de 
plannen niet uitgevoerd. Het 
meesterwerk van Mutnjakovic 
staat in een zand- en leemrijk 
graslandschap, een omgeving 
die het overweldigende effect 
van de bibliotheek met  zijn 73 
kleine koepeltjes alleen maar 
versterkt. Een architecturale 

Do It Yourself. Een thema dat veel meer omvat dan zagen in houten planken en knutselen met 
lijm en verf. Creativiteit gecombineerd met de kunst van “het maken”. Realiseren kan een inspi-

ratiebron op zich zijn. Existenz dacht alvast hetzelfde en koos het als thema voor het komende jaar. 
Neem eens een kijkje in de komende Unités, neem eens een kijkje op hun talrijke activiteiten die 
dit jaar zullen opfleuren. Wij bespraken voor jullie de bibliotheek van Pristina. Een gebricoleerde 
bibliotheek.

oase in een betonnen 
landschap.

Toen Mutnjakovic de opdracht 
van de bibliotheek kreeg 
voor de ex-Joegoslavische 
provincie, was de spanning 
tussen Albanese en Servische 
Kosovaren te snijden. Zoekend 
naar een symbool van 
vereniging, kwam de architect 
af met de kubus en de koepel, 
elementen die frequent in de 
Byzantijnse en Ottomaanse 
architectuur voorkwamen, en 
die de omgeving identiteit 
gaf. Wanneer een Kosovaar 
naar de bib kijkt zou hij de 
Turkse baden van Prizren en 
de Orthodoxe patriarchaten 
van Pejac herkennen. In 

vogelvlucht gezien lijkt de 
bibliotheek een kluster van 
kubussen, variërend in grootte 
en hoogte. Alsof het een 
dorp is. De koepels voorzien 
de leeszalen van licht. De 
kubusvorm versterkt de 
compactheid van het gebouw 
en het gevoel van veiligheid 
en geborgenheid, waar 
ook het aluminium net van 
hexagonalen op inspeelt dat 
over het gebouw is gespannen.

Bij de opening in 1982 waren 
de reacties van een aantal 
Servische politici ronduit 
vijandig. Maar nu, een kwart 
eeuw later en met een 
burgeroorlog achter de rug, 
gaan enkel nog geruchten dat 
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de koepels zouden verwijzen 
naar de “Plis”, de traditionele 
eivormige Albanese hoofd-
deksels, maar dit wordt niet 
meer zo vijandig aanzien. Een 
ander gerucht dat de ronde 
doet, maar eveneens foutief 
is, is dat de bib oorspronkelijk 
voor een rijke sjeik uit Koeweit 
zou zijn gebouwd. Dit 
verscheen zelfs in een aantal 
reisgidsen. Het gebouw was 
echter van het begin af aan 
al bedoeld als een authentiek 
nationalistische architecturale 
expresse, en een reactie 
tegen de Internationale stijl 
die bijzonder onpersoonlijk  
was. Het is een poging tot 
combinatie van functionaliteit 
en lokale traditie.

“Landelijke architectuur met 
moderne bedoelingen,” is 
hoe de architect het zelf zou 
beschrijven. Dit leerde hij van 
Joegoslavische voorgangers 
als Nikola Dobrovic met zijn 
betonnen kustvilla’s en zijn 
eigen leraar Drago Ibler.

Tegen dat uiteindelijk 
de NAVO ingreep in de 
burgeroorlog in 1999 was 
Mutnjakovic’s gebouw in 
beslag genomen door de 
militairen en diende het als 
hoofkwartier van het Servische 
leger. Albanese studenten 
mochten er  trouwens al jaren 
niet meer komen. Maar dit 
iconische gebouw zijn tijd is 
nu aangebroken: in het na-
oorlogse Kosovo, bewoond 
door Albanese Kosovaren, 
heeft het gebouw weinig of 
geen concurrentie om uit te 
groeien tot hét nieuwe icoon 
van het land.

Maarten
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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: Supersnelle Lasagna

Ingrediënten:  
1 bokaal tomatensaus naar keuze
500g Ravioli met kaas (ze hebben best een groot formaat)
250g gehakte spinazie
220g mozarella
parmesaankaas

Werkwijze: 
(verwarm de oven al voor op 190°) 
1. Leg een dunne laag tomatensaus op de bodem van de ovenschotel
2. Leg hierop de helft van de ravioli
3. Hierboven gaat de helft van de resterende tomatensaus
4. Daarboven leg je de helft van de spinazie en mozarella
5. Herhaal met de resterende ravioli, tomatensaus en mozarella
6. Leg bovenop de mozarella een laag parmesaankaas
7. Dek je schotel af met folie en laat 30 min bakken
8. Verwijder de folie en laat nog eens 10 min bakken
    (tot je broebels ziet)
9. Laat even afkoelen alvorens te snijden

Waarom zo’n aanrader?:
-  Weinig afwas want alles gaat regelrecht de schotel in!
-  Amper 10 minuutjes werk om klaar te maken.
-  Echt heel erg lekker!

Do it yourself: Crumble

Ingrediënten:  
500 g fruit naar keuze (bv diepgevroren frambozen/ rood fruit)
250g boter
500g bloem
200g suiker

Werkwijze:
(verwarm de oven al voor op 190°)
1. Doe de boter, suiker en bloem in een pot en begin alles samen te kneden. Dit duurt wel enkele minuutjes. 
Je mag stoppen als het deeg kruimelig aanvoelt.
2. Doe het fruit in een ovenschaal en bedek het met het kruimelig deeg
3. Zet max 30 min in de oven. De crumble is klaar als de bovenkant donkerder bruin is.

Waarom zo’n aanrader?:
Je zult niet vaak zo’n overheerlijk dessert terugvinden dat zó snel klaar is!
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Restaurant Kalypta
WAAR?   Parijsstraat 21 
   3000 Leuven 
WEBSITE:   www.kalypta.be

Werkwijze:
(verwarm de oven al voor op 190°)
1. Doe de boter, suiker en bloem in een pot en begin alles samen te kneden. Dit duurt wel enkele minuutjes. 
Je mag stoppen als het deeg kruimelig aanvoelt.
2. Doe het fruit in een ovenschaal en bedek het met het kruimelig deeg
3. Zet max 30 min in de oven. De crumble is klaar als de bovenkant donkerder bruin is.

Waarom zo’n aanrader?:
Je zult niet vaak zo’n overheerlijk dessert terugvinden dat zó snel klaar is!

1. Chorizo, serrano & manchegokaas 
2. Mixed Pan (dit is een mengeling 

van lookbroodjes, pestobroodjes,...) 
3. Kip, scampi & gambamix

4. Patatas bravas met een aïolisausje
5. Tortita pollo

6. Tortita feta & parmigiano
7. Calamares gefrituurd met aïoli 

8. Kaasballetjes gefrituurd
Prijs pp: €11,1

Lauren:

Elien:

Sophie:

Van sfeer gesproken! Het was daar echt gezellig. Doe best niet te 
warme kleren aan want de chauffage ging vollenbak. Wegens de 
drukte hebben we ook wel lang moeten wachten, maar het eten 
was dit zeker waard. Alles was heel erg lekker. Mijn persoonlijke 
favoriet: De patatas bravas met aïoli.

Het was een gezellig restaurantje met een mooie kaart en 
vriendelijke bediening. De bediening was wel met weinig in 
vergelijking met de mensen die er zaten waardoor het soms wel 
even wachten was. De 10 tapasjes waren stuk voor stuk heel lekker. 
Mijn favorieten waren de twee tortitas, maar de andere waren ook 
allemaal lekker. M.a.w.: het restaurant is zeker de moeite waard om 
eens te gaan eten.

Het restaurent Kalypta is een zeer kleurijk restaurant. Het interieur 
was leuk versierd en hier en daar vond je een paar heksen terug. De 

menu kaart had ook een zelfgemaakte kaft met een heksentekening 
op verwijzend naar de naam van het restaurant. De calamares vond ik heel 

lekker. Perfect zoals ze moeten zijn. De patatjes vond ik ook zeker niet slecht. De 
kippenbolletjes waren ook super lekker. Dit waren mijn drie favorieten.

Hannelore:
Restaurant Kalypta is een opvallend restaurant met blauwe voorkant in de Parijsstraat. Het staat voor 
“wereldkeuken” in de ruime zin van het woord: van Spaanse tapas over Griekse moussaka tot de 
Indische keuken.  Als je met een groepje uit eten gaat, is het altijd leuk om samen tapas te nemen.  Mijn 
persoonlijke favoriet zijn de calamares: niet de taaie brol die je jezelf daar gewoonlijk bij voorstelt, maar 
lekker mals en met een mooi korstje. Ook de andere tapas mogen er zeker zijn.

Wereldkeuken & Tapas!  Voor 4 personen hebben we het volgende besteld: 
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Waarom de steden smart moeten worden.
Wereldwijd neemt het aantal stadsbewoners 
enorm toe. In 2050 zullen 6,5 van de 9 miljard 
mensen in stedelijke gebieden wonen. Op 
dit moment zijn dat er ongeveer 3,5 van de 7 
miljard. Het algemene energie- en klimaatbeleid 
moet over de hele wereld aangepast worden 
aan deze evolutie. Hoe pakken we deze 
problematiek het best aan? Hoe kunnen we de 
leefbaarheid in onze steden garanderen? Hoe 
kunnen we de steden aantrekkelijk maken voor 
toekomstige generaties zonder dat ze de wereld 
naar de vaantjes helpen? Zeker en vast niet door 
onze huidige gewoonten aan te houden en 
verder te doen zoals we bezig zijn. De oplossing 
ligt in de slimme steden, de Smart Cities.

Smart Cities, wat?
De steden van de toekomst zullen overladen 
zijn met smart-technologie. Het concept 
“Smart Cities” is dan wel nagelnieuw, toch zal 
het in de nabije toekomst een wereldwijde 
impact hebben op de samenleving, hetgeen 
broodnodig zal zijn op het moment dat het 
voor de mens aanpassen of verzuipen wordt. 
Ziet zo’n Smart City er dan anders uit dan een 
normale stad? Ondergaat het hele stadsleven 
een totale transformatie? Neen! Dat een stad 
al dan niet met smart-technologie uitgerust 
is, zal enkel merkbaar zijn in de luxe en high-

tech diensten waar de inwoners van zullen 
genieten. Het is geen nieuws dat initiatieven 
die het leven van de bevolking te ingrijpend 
veranderen keer op keer falen. Campagnes die 
mensen motiveren om bewuster te leven, zijn 
niet voldoende. Daarom moeten we inzetten 
op efficiënte, slimme technologie en een 
motiverend prijsbeleid waarbij vervuilende 
goederen meer kosten.

Hoe werkt dat?
Kortweg zou je kunnen zeggen dat een Smart 
City een stad is waar smart-technologie diep 
in het stedelijke leven verweven en verborgen 
zit. Dit kan in onnoemlijk veel aspecten. Enkele 
voorbeelden:

Slimme toepassingen in huizen, 
appartementen en kantoren zullen er 
voor zorgen dat de ecologische impact 
van het wonen drastisch vermindert. Uw 
wasmachine zal bijvoorbeeld de was doen 
op een moment van een lage energieprijs. 
In de toekomst wordt immers gewerkt met 
variabele tarieven, en niet meer met dag- en 
nacht tarief. Uw smartphone zal door zijn 
agenda en plaatsbepaling weten wanneer 
u van het werk terugkomt en het huis op de 
juiste temperatuur moet zijn. Geen probleem 
als u uw computerscherm vergeet uit te 
schakelen op het werk. Een slimme toepassing, 
of app, zal dit voor u doen. Dit zijn slechts 
enkele voorbeelden. Je wint in comfort en in 
energiekost spaar je vrachtwagens vol geld en 
tijd uit.

Smart Cities: Energie in de nabije 
toekomst
Smartphones, smart metering en smart grids zijn woorden die de laatste jaren de wereld veroverden. 

Ze houden computergestuurde intelligente toepassingen, ofwel apps, in. Bovendien zijn ze 
gebruiksvriendelijk. Dat ze van nut kunnen zijn, hebben ze al lang bewezen. Ze maken het leven 
gemakkelijker. Het tijdperk van de intelligente systemen is aangebroken. Voorlopig hebben spelletjes en 
grappige toepassingen de bovenhand op de hedendaagse smartphones, maar smart-technologie heeft 
veel meer in petto. De ontwikkelingen in de smart-hype hebben ook een toepassing in een gebied waar 
je dat niet onmiddellijk verwacht: steden, metropolen en hun energieverbruik. In tegenstelling tot het 
reduceren van de iPhone tot speelgoed, is het koppelen van Smart City-technologie aan smartphones 
van fundamenteel belang voor de leefbaarheid in onze steden.
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Het openbaar vervoer zal zich veel intelligenter 
kunnen opstellen. Via apps op smartphones 
van reizigers en pendelaars zullen treinuren en 
buslijnen veel beter op de passagiersstromen 
afgestemd worden, wat nu tot veel problemen 
blijkt te leiden.

Het energienet zal uitgerust worden met 
smart-technologie ter creatie van het 
zogenaamde ‘smart grid’. De intrede van de 
slimme energiemeters is noodzakelijk om 
informatie en sturing in het energienet op 
te zetten. Om een significante hoeveelheid 
hernieuwbare energie technisch mogelijk te 
maken is een slimme communicatie in het 
energienet nodig. Als we eerlijk zijn, is het 
aandeel hernieuwbare energieproductie 
nog steeds klein, in tegenstelling tot wat 
sommigen beweren. Zelfs nu, met een 
beperkte hoeveelheid hernieuwbare 
energieproductie, wordt het net te zwaar 
belast door zonnepanelen en windmolens. 
Dit levert technische problemen op die zullen 
verergeren indien het aandeel hernieuwbare 
energie groter wordt. Een smart grid in een 
smart city is hier de oplossing.

Wat kost dat?
Nu is de vraag: wie gaat dat betalen? Er zijn 
serieuze investeringen nodig om dit alles te 
volbrengen. Uiteraard gebeurt dit niet van 
vandaag op morgen. Het wordt wellicht eerder 
een evolutie dan een revolutie. Maar iemand 
zal er ooit mee moeten beginnen. In de eerste 
plaats zou je denken aan de overheid. Het is 
maar de vraag of ze zoiets efficiënt kunnen 
realiseren als ze vandaag de dag het traditionele 
(volledig gedateerde) energienet al moeilijk 

onder controle krijgen. Kans op slagen lijkt 
groter te zijn als men kijkt naar de private 
sector: bouwpromotoren, investeerders, 
afvalverwerkers, energiebedrijven, transmissie, 
distributie en hoogtechnologie.

Op dit vlak is Zweden ons mijlenver voor. 
De eerste Zweedse projecten (Hammarby 
Sjöstad, Stockholm Royal Seaport) worden 
nu afgerond op die manier en met minimale 
financiële interventie door de overheid, slagen 
ze in hun opzet. De investeerders zien hun 
investeringsreturn sneller dan verwacht en gaan 
verder met opvolgprojecten, ze gaan smarter en 
smarter, duurzamer en duurzamer.

Privacy
Het grote probleem voor de invoering van 
deze slimme technologie in ons leven is 
privacy. Mogen we zomaar informatie en data 
verzamelen over het privéleven van onze 
stadsgenoten om alles efficiënter te laten 
werken? Een bedrijf zou bijvoorbeeld kunnen 
bepalen wanneer jij naar huis gaat. Wat moet 
met deze data gebeuren? Helpt het als we ze 
anoniem maken? Dit zijn juridische vragen die 
uitgespit moeten worden door de ondernemers 
in deze sector.

Smart Cities is een sector waar veel goeds te 
verwezenlijken is. We hebben deze vooruitgang 
nodig en het loont de moeite om te investeren.
We moeten gewoon moed tonen en onze 
tanden er in zetten. We moeten tijd maken om 
samen te zitten met alle belanghebbenden, 
overheden, investeerders, energiebedrijven, 
architecten, afvalverwerkers, bouwpromotoren, 
enzoverder, om uit te zoeken wat de 
mogelijkheden zijn en hoe we tot het meest 
ecologisch en economisch rendabele resultaat 
komen. We moeten de motivatie vinden om 
over te gaan tot implementatie. Deze motivatie 
zal voor elke belanghebbende anders zijn, 
voor de ene behoud van het milieu of het 
bestuurbaar houden van een enorme populatie, 
voor de andere een return op investering. Wat 
telt, is dat we er geraken. Het is onze plicht naar 
toekomstige generaties toe.

Ward Snoeck
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De mechanische liefde
We zullen er geen uitspraken over doen 
of menig student onder jullie al gedacht 
heeft in de seksindustrie te stappen, maar 
mogelijkheden voor burgerlijk ingenieurs 
zijn er alvast. Prostitutie. Een van de oudste 
beroepen uit de geschiedenis van de mensheid 
krijgt concurrentie uit vreemde hoeken: 
De opblaaspop bleek te softcore en enkele 
creatieve burgies zijn volop bezig met de 
ontwikkeling van sexrobotten.

De bekendste van alle seksrobots is 
Roxxxy. (Of haar mannelijke variant: Rocky.) 
De ontwikkelaar, Douglas Hines van 
TrueCompanion, beweert dat het de eerste 
echte interactieve seksrobot is. Nog maar net 
verscheen ze op de markt en er zijn alvast maar 
liefst 4000 stuks verkocht. Roxxxy heeft de juiste 
menselijke anatomische verhoudingen en een 

pomp in haar buikholte die met warme lucht het 
lichaam op temperatuur brengt. Maar het meest 
opmerkelijke aan Roxxxy is de uitgebreide 
artificiële intelligentie die ze aan boord 
heeft waardoor een gebrekkige conversatie 
mogelijk wordt. Haar persoonlijkheid kan je zelf 
programmeren. Ben je geïnteresseerd? Ze kost 
momenteel ongeveer 7000 dollar. Onthoud wel 
dat je haar tijdens het vrijen zelf moet bewegen 
want, hoewel ze een orgasme kan imiteren, kan 
ze verder niet op eigen kracht bewegen.

In ieder geval blijft het een controversieel 
onderwerp dat vele ethische vragen met zich 
meebrengt. Algemeen wordt verwacht dat 
sexrobotten zullen bijdragen tot het trager 
verspreiden van geslachtsziekten, dat ze 
mensen die niet in staat zijn tot het hebben van 
seks met een menselijke partner kunnen helpen 
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en dat ze een alternatief kunnen zijn voor 
prostituees die nog steeds vaker wel dan niet 
worden onderdrukt of uitgebuit. Het wordt pas 
echt tricky als we de vraag stellen of  we mensen 
met maatschappelijk niet aanvaarde seksuele 
voorkeuren kunnen bedienen met seksrobots. 
Mogen er bijvoorbeeld pedofiele versies van 
verkocht worden? Aan de ene kant doen ze er 
op deze manier niemand kwaad mee, aan de 
andere kant kan je je ethische vragen stellen bij 
de productie van zo’n “partners”. 
Kunnen robots ooit een echte partner 
vervangen? In ieder geval kunnen we niet 
ontkennen dat we als mens sterk zijn in het 
toekennen van menselijke eigenschappen aan 
levensloze wezens of aan dieren, en dat je ook 
aan een object gehecht kan raken. Denk maar 
eens aan de waarde die kleine kinderen aan 

robotjes als furby’s of tamagotchi’s toekennen. 
David Levy, een Londense computerpionier, is 
ervan overtuigd dat we over enkele tientallen 
jaren massaal seks met robots zullen hebben, 
we er op verliefd zullen worden en er mee zullen 
trouwen. Het mag dan nu nog ondenkbaar zijn, 
chatten via internet en speeltjes als vibrators 
waren volgens hem ooit even ondenkbaar. 

Maarten

“Love and sex with robots are inevitable.” – 
David Levy
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Ellen

Julie
Het is bijna niet te geloven, maar het eerste semester is al ruim halfweg. De tijd is gevlogen, maar langs de 

andere kant ben ik het hier al echt heel goed gewoon in Lausanne.

Toen ik hier begin september aankwam had ik van mijn kot enkel nog maar de buitenkant van de gebouwen 

gezien. Ik zit op een studentenresidentie en deel met 3 andere personen een appartement. Het is heel ruim 

en ook mijn kotgenoten vallen heel goed mee: een Spaanse, een Fransman en een Zwitser. In de andere 

appartementen ken ik al redelijk veel mensen. Omdat onze appartementen zo ruim zijn en er hier veel volk op kot 

zit, zijn de meeste etentjes/kotfeestjes ergens op onze residentie. Superhandig!

Ik was bijna twee weken voor mijn ‘eerste schooldag’ in Lausanne. Sander kende ik van in België en die had hier al heel wat 

vrienden die hij kende van de taalcursus. We deden verschillende toeristische uitstapjes en tussendoor regelde ik alle praktische 

zaken (bankrekening, verblijfsvergunning, gsm-nummer, Erasmus-documenten…). Tegen dat het academiejaar begon, was het 

meeste geregeld en kende ik al een hoop nieuwe mensen van overal over de wereld: Portugal, Spanje, Frankrijk, Duitsland, 

Columbia, Peru, VS...De meeste mastervakken worden hier in het Engels gegeven, omdat er hier enorm veel internationale studenten zijn. Ik heb 

ook een aantal vakken in het Frans. De lessen beginnen hier zoals verwacht heel stipt, maar dan wel een kwartier later dan in 

het uurrooster staat. Het eerste kwartier dient om je te verplaatsen naar de les: een andere interpretatie van het academisch 

kwartiertje! Na drie kwartier (stipt alweer uiteraard) is er een pauze van een kwartier. Ideaal om de hele les geconcentreerd 

te kunnen blijven. Het niveau van de lessen is vergelijkbaar met België. Het is zeker niet moeilijker in tegenstelling tot mijn 

verwachtingen. We hebben wel veel meer werk: projecten, groepswerken, presentaties, taken, examens tijdens het jaar… Het is 

duidelijk dat de Zwitsers graag werken!Het is natuurlijk niet omdat het jaar begonnen is, dat we geen leuke dingen meer doen! Elke woensdag organiseert de 

studentenvereniging voor uitwisselingsstudenten een “pubnight” met speciale studentenprijzen (wat nog altijd meer dan dubbel 

zo duur is als een fakbar). Ze organiseren ook veel toeristische uitstapjes. Zo zijn we een hele dag wijn 

gaan proeven: rondlopen met een glas dat je bij elke wijnboer in de verschillende dorpjes kan laten 

vullen. Met onze vriendengroep hebben we ook de gewoonte om elk weekend bij iemand te gaan 

eten: een vervanging van het thuiseten in het weekend.
Je hoort het, we vervelen ons hier niet! Info foto: Uitstapje naar de chocoladefabriek Cailler en het dorpje Gruyères (van de kaas)

Erasmus: Burgies in het 
buitenland

Julie Maes
Lausanne

Zwitserland
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Sander

Ramses

Ellen

Ondertussen zit ik al twee en halve maand in Aalborg en tot hier toe valt het heel goed 

mee! Mijn  kot is gelegen op de drukste straat in het centrum van Aalborg op een 6 

km van de campus. Niet al te ver dus, maar door de wind en het heuvelig landschap ben 

ik toch na een paar weken van fiets naar bus overgeschakeld.  Ik deel een flat samen 

met 4 andere meisjes en in ons gebouw zijn er nog 3 andere appartementen met 

Erasmusstudenten.  Mijn kamer zelf is zeer ruim, om een idee te geven: vorige week zijn 

er vijf vriendinnen van Leuven gekomen, valiezen inbegrepen  en het was krap maar ze 

pasten er in. De lessen zijn hier ondertussen al afgelopen, omdat ik reeds in september 

gestart ben. Al mijn tijd gaat nu integraal naar een project, te vergelijken met een P&O 

maar dubbel zoveel studiepunten en dus dubbel zoveel tijd nodig om het af te maken.  

Mijn weekdagen zijn dus gevuld met projectwerk en studeren, wat maakt dat ik in het 

weekend wel vrij ben. Tijd genoeg om dus wat meer van Denemarken en Scandinavië te 

zien.  Ondertussen heb ik al wat trips achter de rug, ik ben een vriendin gaan opzoeken 

in Kopenhagen en we zijn Oslo gaan verkennen met onze projectgroep. Ook 

heb ik samen met Ainara, een Spaans meisje van mijn gebouw (rechts op 

de foto) een fietstocht gemaakt naar Blokhus, een kuststadje 40 km ten 

westen van Aalborg. Het werd een iets langere trip dan verwacht en we 

hadden de kwaliteit van de fietsen ook overschat, maar het was een leuke 

manier om het typische Deense landschap te bewonderen.  Tot nog toe 

is mijn Erasmus dus een heel leuke ervaring en ik ben er zeker van dat de 

laatste weken dat ook nog zullen zijn!  Groetjes uit Aalborg;) 

Ellen Batens
Aalborg

Denemarken

Ramses Verachtert

Cambridge

United Kingdom

Hey Iedereen,

Onder t ussen ben ik al  een dik ke 2 maanden in Cambr idge en het leven bevalt me hier heel  goed. 

Mijn k amer is  hier dubbel  zo g roo t als  in L euven en mijn bed word t iedere d ag opgemaak t en 

mijn k amer wekelij k s gekuist . Mijn ko t is  zeer cent raal  gelegen en de super mark t is  vlak om de 

hoek . Ide aal  dus!  Zoals jullie  al  weten ben ik hier voor namelij k om aan mijn thesis  te werken en 

d at vlo t hier heel  goed. Naast mijn thesis  zijn ook de t wee vak ken die ik hier volg ongeveer een 

maand geleden begonnen. De lessen duren hier maar één uur in tegenstelling to t de gebr uikelij ke 

t wee uur in L euven. Qua moeili j k heid sg raad vallen ze heel  goed mee en ze vliegen voor uit . Er 

valt hier ook heel  veel  te beleven in Cambr idge. T ijdens de lesweken is  het st udentenleven hier 

echt br uisend en k an je  zoals in L euven overal  op st raat st udenten tegenkomen. Er zijn ook 

voor alles en nog wat verenig ingen: chocolate t ast ing , w ine t ast ing , salsa, science, debat ing , 

orkesten,… Zelf ben ik enkel  l id van de roeiclub van mijn college maar veel  act iv iteiten van 

andere verenig ingen st aan ook open voor niet-leden. Er zijn ook een hoop g rat is  concer ten die 

in de ‘chapels ’ van de verschillende colleges georganiseerd worden. Zo is  er iedere zaterd agavond 

een g rat is  orgelrecit al  in de ‘chapel ’ van K ing’s  College. Dit is  de g roo t ste k apel  ter wereld en echt 

wel  een bezoek je waard!  De verschillende colleges zijn ieder op zich een k asteel  vergelij kbaar 

met Zweinstein en lonen zeker een bezoek je. Het roeien is  echt f i jn maar gaat helaas slecht s door 

to t beg in december. Daar na volg t er een bre ak van 6 weken omd at er d an geen lessen zijn. Naast 

de verschillende act iv iteiten is  de sociale aangelegenheid in Cambr idge bij  uit stek een for mal 

dinner ook wel for mal hall  genoemd. Dit zijn dinners die in de ‘dining hall ’ van iedere college 

verschillende keren per week georganiseerd worden en waar je  meest al  met de mensen van je 

eigen college naar toe gaat . Dit is  een heel  goede manier om nieuwe mensen 

te leren kennen. Deze dinners zijn for mal, dus iedereen word t ver wacht in 

kost uum te komen. O ver je  kost uum k an je  ook nog je  ‘gow n’ d ragen (soor t van 

Har r y Po tter-acht ige toga). Het is  dus allemaal zeer fanc y. Hier in Cambr idge is 

de verscheidenheid aan personen en nat ionaliteiten echt heel  g roo t . Ik heb al 

mensen leren kennen van: Aust ralië, C hina, Japan, Amer ik a, C hili , Singapore, It alië, 

E g y p te, Canad a,… Van ieder land zal  hier wel  iemand zitten, diversiteit verzekerd 

dus. Meer nieuws komt er in de volgende Ir.Reëel  ! 
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Twintig redenen om bier te drinken
Bier is gezond! Hier volgen maar liefst twintig redenen om een 

biertje te drinken. Proost!

1. Bier is goed tegen 
hartinfarcten
Een bierdrinker loopt 40 tot 
60 procent minder risico 
op een hartinfarct dan 
geheelonthouders. Een halve 
liter bier per dag geldt als 
maatstaf.
 

2. Bier beschermt je 
tegen een beroerte
De bestanddelen van bier 
voorkomen dat je bloed gaat 
klonteren. 

3. Bier is goed voor je 
bloeddruk
Artsen uit Nederland en van 
de universiteit van Harvard 
hebben aangetoond dat 
een gematigd bierverbruik 
je bloeddruk onder controle 
houdt, aldus het Laatste 
Nieuws. 

4. Bier kan diabetes 
verhinderen.
Bierdrinkers hebben zelden 
te kampen met suikerziekte 
(diabetes mellitus)

5. Bier verbetert je 
geheugen
Bierdrinkers maken minder 
kans op Alzheimer en 
dementie. 

6. Bier bezorgt je stevige 
botten
Bier heeft een positieve 
invloed op je beendergestel en 
beschermt tegen osteoporose. 

7. Bier laat je langer 
leven
Wie een of twee glazen bier per 
dag drinkt, leeft langer. 

8. Bier is goed tegen 
diarree
De microculturen in bier 
bestaan uit azijn- en 
melkzuren. Deze stoffen 
beperken de cultuur van 
darmkiemen die diarree 
veroorzaken. 

9. Bier helpt tegen stress 
Onderzoekers van de 
universiteit van Montreal 
hebben vastgesteld dat een 
paar glazen bier per dag  

de druk op het werk doen 
afnemen. Niet-drinkers zouden 
met meer stress te kampen 
hebben. 

10. Bier voorkomt nier- 
en galstenen 
Finse onderzoekers beweren 
dat het magnesiumgehalte in 
een halve liter bier het risico 
op nierstenen met 40 procent 
doet afnemen. 

11. Bier helpt tegen 
slaapstoornissen.
Hop is een natuurlijk
kalmeringsmiddel. ’s Avonds 
een glas bier drinken blijkt een 
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afdoend slaapmiddel te zijn

12. Bier kan je 
beschermen tegen 
kanker
Bier bevat polyfenolen die de 
groei van tumoren in toom 
houden. 

13. Bier zorgt voor een 
schone huid
Bepaalde vitaminen in bier 
regenereren de huid en zijn 
goed voor de opbouw van 
pigment. Je huid wordt gladder 
en flexibeler. 

14. Bier is goed tegen 
verkoudheden
Wie warm bier drinkt, is 
minder snel verkouden. 
Warm gerstenat bevordert 
de bloedsomloop en de 
ademhaling, helpt tegen 
gewrichtspijn en versterkt je 
immuunsysteem. Tip: verwarm 
een flesje bier au bain- marie 
en leng aan met vier lepels 
honing. 

15. Bier beschermt 
zwangere vrouwen
Een gebrek aan foliumzuur 
kan een oorzaak zijn 
van vroeggeboorte en 
misvormingen van de foetus. 
Een liter bier bevat meer dan 
onze dagelijkse behoefte. 
Alcoholvrij bier is bijgevolg 
een aanrader voor zwangere 
vrouwen. 

16. Bier scherpt de 
eetlust aan
De bestanddelen van 
hop, koolzuur en alcohol 
in bier stimuleren de 
spijsverteringssappen en 
stimuleren de eetlust. 

17. Bier voorkomt 
maagzweren
Anderhalve liter bier per week 
remt de aangroei van bacteriën 

(helicobacter pylori) die een 
ontsteking van de maagwand 
kunnen veroorzaken waardoor 
het risico op maagzweren 
afneemt. 

18. Bier is een snelle 
dorstlesser
De bestanddelen van bier 
zorgen ervoor dat je dorst 
sneller gelest wordt dan 
wanneer je een glas helder, fris 
water drinkt. 

19. Bier helpt je afvallen
Studies tonen aan dat mensen 
die - weliswaar met mate - bier 
drinken, minder overgewicht 
vertonen dan niet-drinkers. 
Bier bevordert immers de 
stofwisseling. Een glas bier 
bevat bovendien minder 
calorieën dan bijvoorbeeld 
dezelfde hoeveelheid appelsap. 

20. Bier zorgt voor 
mooier haar
Bier bevat mineralen en 
vitaminen die je haar 
verzorgen. Een ’bierspoeling’ 
geeft je haar meer kracht en 
volume. En geen paniek: de 
biergeur is na enkele minuten 
vervlogen. 
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De slimste mens: Zoek de verbanden

Carnaval Vespa Canal Grande
steek taille Molotov
San Marco hanenstaart Bloody Mary
nest gondel saus

boomsoort de schepper Arabisch
Assad by the way Tibeau
neef Xavier Damascus Callens
21% omzetbelasting conflict

schot ijs Emma Bunton
V. Beckham gouden H.V. Mieghem
loft Melanie graag bloot
bruine Geri Halliwell actrice

Turnhout 1956 blad Congo
zoogdier kleine Rik poten
vermenigvuldigen 10 geboden streepjes
hoogleraar blauwe tong cd&v

prins Bernard zaad rock
Luna dianthus Dina
bloem miss Belgiê voor de show
revolutie bzv rond de aarde

Oplossingen

Venetië/wesp(en)/cocktail
els/syrië/btw
beer/spice girls/marie vinck
tafel(s)/ (rik)  torfs/okapi
anjer/maan/(dina) tersago
Zoek in elke doos van 12 woorden 3 verbanden van 4 woorden:
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Goedfout



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 bloed-

inzameling 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! 


