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Beste student

It is that time if the year again. 
Na een dikke maand afzien, is 
het gammele weekje troost weer 
voorbij. De cudi draait weer volle 
toeren, en bijgevolg is deze Ir.Reëel 
ook weer in jouw handen beland.

Hopelijk heb je genoten van je 
weekje vrij, was het nu thuis in de 
bergen of op een citytrip. Maar 
meer nog, hopen we dat het 
komende semester weer een knaller 
van formaat gaat worden. VTK 
biedt alvast wat mogelijkheden, kijk 
maar eens naar de goed gevulde 

kalender op de centerfold!

Veel leesplezier,
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VTK 100

Den 48, kot, krot, huis, thuis?

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens anders, tenzij bij den student. 
Bij ons tikt het op verschillende plaatsen te Leuven: in t’ ElixIr, in het 
theokot, op blok 6, (voor de archies) op het kasteel...   Of het klokje 
tikt helemaal niet en slapen we voor de 100ste keer door onze wekker.  
Dit verhaal gaat over de tijd dat VTK’s klokken den 48 hebben bespeeld.

Blok 5, een onzekere 
thuishaven
De begin jaren ‘90 hebben veel 
veranderingen gekend voor VTK. In deze 
jaren begon de onzekerheid over de plaats 
waar VTK tot dan vertoefde, Blok 5 (=blok 
6). 20 VTK praesidiumleden woonden 
er samen en deelden er lief  en leed. Dit 
samenwonen was vooral van belang voor 
de werking van VTK. De cursusdienst 
was er gevestigd, vergaderingen vonden 
er plaats, en de voorbereidingen van 
allerhande activiteiten zagen daar hun 
eerste levenslicht. 

De raad van studentenvoorzieningen (RvS) 
stelde in 1990 de bewoning van 5/0 en 5/1 
door VTK in vraag en gingen vanaf  dan 
maatregelen nemen. Deze koten waren 
immers bedoeld voor beursstudenten en 
in die tijd was het aanbod aan goedkopere 
koten nog niet zo uitgebreid als nu. VTK 
moest op zoek naar alternatieven en ging 
tegelijk het debat aan met de RvS. In mei 
1991 betuigde decaan Aernoudt zijn steun 
en de rector werd aangeschreven. Zo werd 
de problematiek een jaar verschoven en 
kon VTK zichzelf  verdedigen. Er werd 
de afspraak gemaakt dat voor de 5/1 het 
merendeel van de bewoners beursstudent 
moest zijn. De komende twee jaar (‘92-
’93 en ‘93-’94) lukte dit niet en stonden er 
steeds koten leeg. 

Alternatieven?
Aangezien de nieuwe regeling duidelijk 
zijn vruchten niet afwierp, ging VTK in 
1994 opnieuw in discussie met de RvS. 
De conslusie was duidelijk: alternatieven 
moesten gezocht worden en de KU 
Leuven ging partners aanleveren waarmee 
dat kon.  Het was ook in deze periode dat 
het Theokot ter sprake kwam, zoals te 
lezen was in een van de vorige VTK100 
- artikels.

Artikel uit oude Ir.Reëel

Een van de ideëen was om samen met 
ALMA en Acco een nieuwe blok te 
bouwen, waar het technische hart van 
VTK naartoe zou kunnen verhuizen. 
Plezante tongen praten soms van een 
VTK-toren in het midden van de 
campus, wat effectief  (mits wat minder 
fantasie) één van de mogelijkheden was. 
Dit is echter niet doorgegaan omwille van 
de beperkte financiële middelen. 

Den 48, forgotten glory
Toen kreeg VTK een buitenkansje op het 
oog: Tervuursevest 48 en 50 stonden te 
koop, een prachtlocatie vlak naast de fak 
(ook al kwam die pas even later). Er werden 
in 1995 heuse plannen gemaakt om deze 
panden te kopen. In samenwerking met 
Vilv, de alumnivereniging (nu AIKUL) 
werd de financiering op poten gezet. Een 
lening was ook noodzakelijk om dit pand 
te kopen. Zoals het ingenieurs beaamt, 
waren de plannen groots en ambitieus. 

Verbouwingswerken, kantoren, koten, 
secretariaten, logistieke kelders, schuren 
ombouwen tot vergaderzalen met 
externen, alles was aanwezig. Uitendelijk 
heeft VTK enkel nummer 48 gekocht 
en HUIS vzw (later Barbara vzw, dat nu 
nog steeds bestaat) werd opgericht in juni 
1995. 

Evenals in juni 1995, besliste de RvS 
dat VTK toch nog 3 jaar zonder regels 
op blok 5 mocht blijven. VTK had nu 
twee woonlocaties. Den 48 heeft nog 
16 jaar dienst gedaan als kot, waar 
voornamelijk leden van fakbar hun 
intrek namen. De verbouwingswerken 
tot het ‘nieuwe ingenieurshuis’ zijn 
nooit afgerond. Uiteindelijk werd in 
2011 het pand verkocht, aangezien het 
pand onderhouden moeilijker leek dan 
gedacht en de markt toen zeer positief  
was. VTK werd een ervaring en een 
positieve afrekening rijker.   •Lukas De Backer
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5 weetjes over den 48

* Den 48 was de beste uitvalbasis voor feestjes in 
‘t ElixIr. Er werden feestjes voorbereid en hapjes 
gefrituurd. Het was de plaats voor een mentale 
voorbereiding en/of  deprimerend nagepraat.

* De feestjes van den 48 waren uniek en blijkbaar 
legendarisch. Dit kan natuurlijk iedereen zeggen....

* Apolloon was een jaar eerder hun villa 
kwijtgespeeld (die stond waar de Bakala Academy 
staat en was een gebouw van de KU Leuven). 
Apolloon had het daar -indien mogelijk- nog 
harder begxaaid met minstens even zotte feestjes 
en geen onderhoud. 

* Den 48 werd één keer per jaar deftig gekuist  
door “de 48 schachten”. Lees: werd éénmaal per 
jaar half  gekuist.

* Naast levende schimmels, vlooien en luizen heeft 
den 48 ook andere huisdieren gekend, waaronder 
een schaap. De één heeft al een intessanter leven 
gehad dan de ander.

Stichtingsacte uit 1995, te bewonderen 
in het secretariaat van Blok 6

Den 48, met in de achtergrond de 
Waaiberg en het tankstation

Boiten zonder poulékes op het 
afscheidsfeestje van den 48
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Valentijn

Daten in De 21ste eeuw 

14 februari staat alweer voor de deur. Voor de mens begint een speciaal ritueel. 
Het is het paringsseizoen, en alle singles beginnen hun beste versiertrucs boven 
te halen om de interesse van een mate te trekken. Als ze dit jaar niemand kunnen 
vaststrikken, moeten ze weer een volledig jaar wachten voordat ze nog eens 
de kans krijgen zich voort te planten. De gelukkigen die al langer een partner 
hebben gevonden zetten hun wederhelft nog eens in de bloemetjes, zodat ze 
hun partner achteraf weer een volledig jaar kunnen verwaarlozen. 

Liefde in het verleden 
Liefde is van alle tijden, al had het 
vroeger een heel andere invulling. In de 
prehistorie werden koppels niet gevormd 
omwille van een grote aantrekkingskracht. 
Alles draaide om survival. Man en vrouw 
ondersteunden elkaar in een wederzijds 
bevorderlijke relatie, waarbij de man zijn 
rol speelde als jager en beschermer en de 
vrouw als verzamelaar en moeder. Hier 
was er echter geen sprake van monogamie. 
Vrouwen waren ook intiem met andere 
mannen van de stam om verbondenheid 
te creëren. Op deze manier had de vrouw 
een sociaal vangnet voor het geval haar 
man kwam te overlijden. Er was eigenlijk 
meer sprake van een groepshuwelijk, 
waar een hele stam elkaar net iets te goed 
kende. 

Eenmaal de mens niet langer rondtrok 
en zich vestigde op een vaste plaats, 
veranderde deze relatie. Het stamleven 
werd minder belangrijk en het gezin 
kreeg een meer prominente plaats, 
waardoor de relatie tussen man en vrouw 
versterkte. Dit betekende echter niet dat 
de monogamie plots geboren was. Het 
gebeurde vaak genoeg dat een man van 
status of  een man die zeer voorzienend 

was meerdere vrouwen had. Het ging 
namelijk nog steeds over survival, en een 
man die twee gezinnen kon onderhouden, 
was een catch. 

Pas met de intrede van het christendom 
werd monogamie in de westerse wereld 
de norm. Dit betekende echter niet 
dat we toen al konden spreken over de 
romantische liefde waar we nu zo naar op 
zoek zijn. Een huwelijk had nog steeds een 
economisch doel. In de meeste gevallen 
waren het dan ook de ouders die het 
huwelijk regelden om de toekomst van de 
familie te verzekeren of  te verbeteren. Op 
deze manier kon de ene familie steunen 
op de andere in het geval van een slechte 
oogst, wat levensbedreigend kon zijn. Een 
zoon die plots het zotte idee kreeg met de 
melkmeid weg te lopen, was niet enkel en 
alleen vervelend. Het was ook een reëel 
gevaar voor de toekomst van de familie.

Zoals zoveel zaken begon ook de liefde 
te veranderen met de intrede van de 
industriële revolutie. Mensen begonnen te 
migreren naar de stad waar ze werkten in 
fabrieken. Hun economische welvaart was 
niet langer afhankelijk van het land of  van 
de erfenis van hun ouders. Voeg hier de 
ideeën van de verlichting, over individuele 
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rechten en The Pursuit of  Happiness 
aan toe en er ontstaat een volledig nieuw 
beeld van de liefde. De romantische soort, 
die je hart sneller laat slaan, vlinders in je 
buik geeft en je domme beslissingen laat 
maken. 

De hoogtechnologische revolutie waar we 
ons nu in bevinden heeft natuurlijk ook 
een grote impact op onze hedendaagse 
perceptie van de liefde. Lang niet iedereen 
neemt nog genoegen met de romantische 
levenslange monogamie die de norm 
geworden is. Deze mensen zoeken hun 
heil in een nieuwe invulling van liefde, die 
soms toch wel heel exotisch is. 

De provider 
Waar het vroeger ging om survival en 
economische zekerheid gaat het nu over 
dure reisjes en designerbags. Er zijn 
nog steeds mensen die rekenen op een 
financieel goed gestelde partner om in 
hun behoeften te voorzien. Een voorbeeld 
hiervan is de situatie waar een welgestelde 
oudere man of  vrouw, respectievelijk 
de sugardaddy of  sugarmommy een 
relatie aangaan met een beduidend 
jongere persoon, de sugarbaby, waarbij 
luxueuze ervaringen en talloze gadgets en 
accessoires verkregen worden in ruil voor 
gezelschap. 

Polyamorie
Polyamory is on the rise. Steeds meer 
mensen vinden het onrealistisch dat één 
persoon aan alle verwachte noden en 
behoeften beantwoordt. Daarbovenop is 
het een afschrikwekkend vooruitzicht de 
rest van je leven te spenderen met één 
persoon. Zeker nu mensen niet meer 
leven tot hun 40 jaar, maar misschien wel 
de leeftijd van 120 bereiken. 

In plaats van hun ene relatie in te 
wisselen voor de volgende, erkennen ze 
dat gevoelens krijgen voor een nieuwe 

persoon niet hoeft te betekenen, dat 
de gevoelens voor de oorspronkelijke 
partner verdwenen zijn. Het is eerder een 
verruiming, waarbij beide partners noden 
kunnen vervullen die ze misschien niet 
allebei hebben. Belangrijk blijft natuurlijk 
goede communicatie, anders loopt iedere 
relatie in het honderd. 

Nature friendly 
Liefde hoeft echter niet beperkt te blijven 
tot personen. Iedereen kent wel iemand 
die iets te goed overeenkomt met hun 
huisdier. Sommige mensen maken dit nog 
net iets intiemer. En anderen zetten hun 
devotie graag eens in de kijker. Zo zijn 
er al mensen getrouwd met een dolfijn 
en zelfs een boom. En niemand kan toch 
ontkennen hoeveel liefde je favoriete 
viervoeter je wel niet bezorgd! 

Inanimate objects
Een relatie met dieren, daar konden 
we misschien nog net inkomen, 
onder bepaalde voorwaarden... maar 
voorwerpen? Toch is het een realiteit. 
Sommige mensen worden helemaal 
opgewonden van een imposante stalen 
constructie, een mooie muur — misschien 
komt daar Trump zijn obsessie wel 
vandaan — of  zelfs een hentaikussen. 
Er zijn effectief  mensen in het 
huwelijksbootje gestapt met de Berlijnse 
Muur, de Eiffeltoren, een rollercoaster, 
een kussen, noem het maar op, het zal 
waarschijnlijk ergens op deze bizarre 
wereld wel eens voorgekomen zijn. 

Liefde in de toekomst 
Als je bedenkt wat voor vreemde relaties 
er nu al voorkomen, kan je alleen maar 
sceptisch naar de toekomst kijken. Wat als 
we onze perfecte partner kunnen creëren 
met behulp van een robot die alles doet 
wat we verlangen of  een AI die voldoet 

aan al onze verwachtingen? Dan zijn we 
als mensheid volledig gedoemd met onze 
imperfecte menselijke relaties. 

Monogamie 
De meeste mensen houden zich natuurlijk 
nog aan de norm, monogamie. Echter 
is het niet meer te vergelijken met 
het verleden, waar je de rest van je 
grootouders nog de rest van hun leven 
spendeerden met één persoon. De 
gedachte dat we onvoorwaardelijk samen 
blijven met de eerste persoon waar we 
gevoelens voor krijgen lijkt ons niet meer 
realistisch. Zeker niet aangezien meer dan 
de helft van de huwelijken eindigt in een 
echtscheiding. We zijn geëvolueerd naar 
een systeem van seriële monogamie. We 
blijven trouw aan één partner of  houden 
de allure op, tot we iemand tegenkomen 
die ons meer aanstaat. Waarna we de 
relatie in de vuilbak smijten en opnieuw 
beginnen. En de relaties hoeven niet lang 
te duren, soms is een nacht genoeg. 

Conclusie
Je hoeft je zeker niet meer te meten aan de 
waarden van onze grootouders. Ook al is 
het binnenkort Valentijn. Je kan nog altijd 
de dag op je eentje spenderen, en wie 
weet begin je het zelf  een beetje warm te 
krijgen van die strakke muur op je kot, of  
wie weet vind je een lekker stuk fruit in de 
frigo, waar je hart wat sneller van begint 
te slaan. Je kan natuurlijk ook beginnen 
te rebelleren. Toon je protest tegenover 
die nieuwe trends door dat ene meisje (of  
die ene jongen natuurlijk), waar je al zo 
lang een oogje op hebt gewoon eens uit 
te vragen en een monogame relatie te 
beginnen. 

•BF, werkgroep Redactie
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batterijen ongeveer 45 procent kan 
toenemen en dat je je gsm tot 5 keer 
sneller kan opladen! Nu zal het gedaan 
zijn met gsm’s die plat vallen tijdens het 
uitgaan zodat je tot vroeg in de ochtend 
drunk texts kunt sturen naar je crush. Of  
dit dan daadwerkelijk een verbetering is 
in je leven moet je zelf  maar uitmaken.

Veel meer toepassingen
Grafeen is een stof  waar op meerdere 
gebieden veel geëxperimenteerd mee 
wordt. Het zou niet alleen batterijen 
significant verbeteren, maar ook de 
performantie van gsm’s, computers 
en andere elektronische toestellen. 
Op de dag van vandaag spreken we 
over  kloksnelheden van een aantal 
gigahertz. Dit is een maatstaf  om de 
rekensnelheid van processoren weer te 

geven. Dit wil zeggen dat er miljarden 
bewerkingen per seconde door de 
schakelingen kunnen worden uitgevoerd. 
Na eerste experimenten met grafeen 
als plaatsvervangende geleider konden 
ze gaan tot de orde van tetrahertz. Met 
andere woorden, er kunnen meer dan 
1000 keer zoveel bewerkingen gedaan 
worden per seconde! Stel je voor dat 
Matlab daadwerkelijk opgestart geraakt 
voor je je examen moet indienen?

Er zit energie in je adem
We zijn eindelijk aangekomen bij de 
essentie van de titel. Je gsm opladen met je 
adem klinkt misschien onwaarschijnlijk, 
maar zo klonk elektriciteit opwekken 
met aardappelen ook voor ze dat 
konden aantonen. Kleine onzichtbare 
waterdeeltjes die zweven door de lucht 
bevatten namelijk energie die mogelijks 
kan geëxtraheerd worden om elektriciteit 
op te wekken. Wetenschappers koppelen 
dit fenomeen aan het onstaan van 
bliksem die wordt veroorzaakt door 
heel kleine ladingen in de druppels. Zij 
bezitten statische elektriciteit, specifieker 

LaDen we in De toekomst gsm’s op met onze aDem?

We kennen allemaal het fenomeen van een gsm die veel te snel plat gaat. 
Zeker als die wat ouder wordt moet je hem langer opladen dan dat je hem kan 
gebruiken. Gelukkig zijn er op de wereld ingenieurs die non-stop dit probleem 
proberen aan te pakken. Stel je voor dat je even je gsm kan opladen door erop 
uit te ademen. Onzin, denk je dan, maar is dat wel zo?

Tijd voor vernieuwing?
Nu is de vraag die iedereen zich 
waarschijnlijk stelt welke stof  dit 
mogelijk zou kunnen maken. We kijken 
eerst naar de huidige situatie. Al zoveel 
jaren maken ze  gebruik van lithium-ion 
batterijen die tot nu toe altijd hebben 
volstaan. Helaas botsen ontwikkelaars 
de dag van vandaag op het probleem 
dat je deze soort batterijen niet meer 
zoveel kunt verbeteren als ze doorheen 
de voorbije jaren altijd konden doen. 
De nieuwe generatie zouden de lithium-
metaalbatterijen zijn die tot 10 keer 
meer energie kunnen opslaan. Jammer 
genoeg stuiten ze daar op een groot 
probleem. Deze soort zou dendrieten 
doen onstaan in de batterij, dit zijn 
kleine lithiumvezels die de performantie 
van de batterij doet dalen en 
mogelijks kortsluiting geeft. Er zijn 
al gevallen gesignaleerd van gsm’s 
zoals Samsung Galaxy Note 7 die 
vuur vatte door de batterij. Handig 
voor als je gaat kamperen, maar niet het 
goedkoopste alternatief.

Het nieuwe wondermiddel
We komen nu terug op de vraag in welke 
stof  dan toekomstmuziek klinkt. De 
stof  die niet alleen in dit terrein geliefd 
is wordt ‘grafeen’ genoemd. Het is een 
tweedimensionale roosterstructuur van 
alleen koolstofatomen. Dit wil zeggen dat 
deze stof  maar één atoom dik is! Het is 
een kunstmatig materiaal dat voor het 
eerst in 2004 is gecreëerd. Een groot 
pluspunt van deze stof  is dat er geen 
dendrieten worden gevormd. Ze vormen 
deze grafeenvellen om tot grafeenballen 
die voor betere performantie zou zorgen. 
Ze beweren dat de capaciteit van de 

genaamd hygro-elektriciteit. Gaatjes in 
onderdelen van grafeen kunnen dan 
druppels absorberen en ioniseren om een 
stroom te genereren. Met eenvoudigere 
woorden gezegd: als je zou uitademen 
op je gsm, wordt er een stroompje 
gegenereerd die je batterij kan opladen. 
Hoewel dit allemaal nog maar in zijn 
kinderschoenen staat, klinkt het toch al 
veelbelovend. Natuurlijk willen ze dit eerst 

gebruiken om kleine elektronische 
chips en implantaten zodat ze hun 
eigen energie kunnen opwekken, 
maar wie zegt dat smartphone 

giganten hier niet opspringen?

Het grote probleem
Als je als ingenieur een ongelooflijke 
bevinding doet, kan je er vanuit gaan dat 
je minstens één groot struikelblok gaat 
tegenkomen. Wat vaak een probleem 
is met zo’n kunstmatig gemaakte 
stoffen is dat ze niet geschikt zijn voor 
massaproductie. Ze experimenteren 
met grafeenoxide dat makkelijker 
en goedkoper is om te maken. Deze 
bezit de juiste eigenschappen niet, 
maar ze kunnen het grootste deel van 
de zuurstofhoudende molecules eraf  
laseren.

Als het materiaal in massaproductie 
zou kunnen gemaakt worden, zouden 
ze op vele gebieden heel blij zijn. De 
smartphone batterijen zijn misschien 
nog niet voor nu, maar er is hoop! Nog 
een specifieke, niet zozeer technologische 
sector heeft veel interesse voor deze stof. 
Want waarvoor zoeken ze altijd een 
beter materiaal dat zowel extreem dun, 
buigbaar als sterk is? You’ve guessed it, 
condooms. •JT

We zouden onze gsm’s tot 5 
keer sneller kunnen opladen!
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twee mensen vraagt voor de bediening, 
gaat de wetenschapper een kleinere, 
handigere versie maken.

Welnu, heeft zo een nauwkeurige klok 
zoveel meerwaarde voor dagdagelijkse 
toepassingen? Op het gebied van 
telecommunicatie zou dit een hele sprong 
vooruit zijn. Gps-satellieten kunnen je 
locatie op een paar meter na nauwkeurig 
bepalen, terwijl met zo’n optische klok dit 
maar een paar centimeter zijn. Ook voor 
het internet is dit een geweldige aanwinst. 
Mobiel internet en Wi-Fi is gebaseerd op 
het heen en weer sturen van signalen. De 
snelheid van de signalen is niet zozeer het 
probleem, maar wel de synchronisatie 
tussen de twee toestellen. Met een heel 
nauwkeurige klok zou deze synchronisatie 
veel beter verlopen waardoor er sneller 
informatie kan overgedragen worden. 
Wat dus wil zeggen dat de snelheid van 
internet op je gsm een enorme boost kan 
krijgen!

Helaas heeft de volgende fase 
van de klok de grootte van 
twee koelkasten waardoor 
het niet direct bruikbaar zal 

zijn voor smartphones. Ze zullen eerst 
worden ingezet in satellieten en voor 
andere astronomische doeleinden. 
De zwaartekracht kan bijvoorbeeld 
nauwkeuriger herberekend worden 
met een optische klok. Aangezien tijd 
afhankelijk is van de zwaartekracht zou je 
al een verschil kunnen zien als je de klok 
één meter optilt.

Flitsend snel internet
Wetenschappers zijn ook nog op 
andere manieren bezig om snellere 
informatieoverdacht te bereiken. Er zijn 
twee globaal verschillende manieren om 
elektronische signalen over te brengen. De 
meest bekende methode is via elektrische 
pulsen, hoge en lage voltages doorsturen 
via geleidende materialen. De andere is 
de optische methode waarbij men licht 
door glasvezels stuurt. Het internet van 
vandaag is half  optisch, wat wil zeggen 

internet: sneL, sneLLer, sneLst!

Internet is iets dat we allemaal dagelijks meer gebruiken dan we willen toegeven. 
Al gaat het over simpelweg op Toledo surfen en de burgieclan afschuimen in 
de hoop je examens te redden tot het bekijken van talloze memes en oneindige 
kijksessies op Youtube en Netfl ix (met of zonder de ‘chill’).  De snelheid ervan is 
zeker veel beter dan vele jaren terug, maar gaan we eindelijk het punt bereiken 
waarop je niet constant je browser moet refreshen omdat de video weer vastzit?

De goede oude tijd
Er zullen veel mensen dit artikel lezen die 
niet weten hoe internet er uit zag in het 
begin van de geweldige uitvinding. Kan je 
je nog herinneren dat je niet kon bellen en 
internetten tegelijkertijd? Die manier van 
toen heette dial up internet. Men belde als 
het ware naar de internetprovider om een 
internetverbinding te maken. Dit wil dus 
zeggen dat je telefoonlijn in beslag werd 
genomen door de internetverbinding 
waardoor je niet tegelijk kon bellen.

De snelheid van één van de eerste 
modems was zo traag dat een aflevering 
van Friends (20 minuten) in de slechtste 
kwaliteit (480p) 82 dagen zou duren om 
te laden. Als je zo’n persoon bent die 
alleen in de hoogste kwaliteit kijkt, moet 
je 720 dagen wachten. Dat is een hele 
lange tijd voor je over kan gaan naar het 
‘chill’ gedeelte.

Internet o’ clock
We moeten tegenwoordig niet klagen 
over de snelheid van het internet als we 
werken met een kabel of  als we dicht bij 
onze router zitten. Maar wetenschappers 
verleggen constant de grenzen van alles 
wat geoptimaliseerd  zou kunnen worden. 
Een natuurkundige uit Amsterdam 
heeft een subsidie van 10 miljoen euro 
gekregen om een super nauwkeurige 
optische atoomklok te maken. Heel 
fijn voor hem, maar ik hoor je nu 
denken wat dit nu te maken heeft met 
internetsnelheid. Dit zal nochtans heel 
relevant zijn voor de internet toepassing. 
De meest accurate klok is zo nauwkeurig, 
dat als deze was aangezet tijdens het 
ontstaan van het universum veertien 
miljard jaar geleden, die maar één 
seconde zou afwijken. Aangezien deze 
klok een heel laboratorium inneemt en 

dat zowel optische signalen als elektrische 
signalen worden gebruikt. Signalen 
sturen met licht is vanzelfsprekend sneller 
aangezien je werkt met een hogere 
frequentie dan bij elektrische signalen. 
Helaas moet je het signaal van tijd tot 
tijd versterken en dit gaat alleen met 
elektrische schakelaars die het signaal 
omzetten in een elektrische stroom. Hier 
ligt de grote vertraging die men wilt 
wegwerken. Natuurkundigen hebben 
geëxperimenteerd met kleine openingen 
waar ze licht doorsturen om die in 
willekeurige richtingen te laten schijnen. 
Dit zou de sleutel vormen tot optische 
schakelaars die razend snel zouden zijn. 
Het is al bewezen dat deze techniek werkt 
op nanoschaal zoals bij chips, maar het is 
aan de ingenieurs om het op grote schaal 
te maken zodat het internet veel sneller 
gaat dan nodig! •JT

Friends zou vroeger 82 
dagen duren om te laden!
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Joepietest – wat voor stuDent ben ik?
De eerste week bepaalt vaak wat voor type student je bent. Deze test zal je een 
beter idee geven waar jij je bevindt tussen de andere studenten. Tel je punten van 
elke vraag op en ontdek wat voor student jij bent.

Vraag 1, Hoeveel dagen in de week ben je van plan om uit te gaan ?
• één keer is genoeg, ik moet al mijn lessen volgen. (1pt)
• twee of  drie dagen, de eerste weken moet je genieten. (2pt)
• Zondag tot en met donderdag ! (3pt)
• Ik herinner me van de eerste week niks meer. (4pt)

Vraag 2, Hoeveel drink je er gemiddeld per avond ?
• Niet te veel ik wil volgende dag productief  zijn. (1pt)
• Zolang ik me nog verantwoordelijk kan gedragen. (2pt)
• Spauwke leggen niemand zeggen. (3pt)
• Dat is een goeie vraag. (4pt)

Vraag 3, Hoe ervaar je katers ?
• Zo veel mogelijk vermijden. (1pt)
• Een dafalganneke en alles is oké. (2pt)
• Heel de dag in bed liggen sterven. (3pt)
• Gewoon wegdrinken ! (4pt)

Vraag 4,  Hoeveel lessen volg je ?
• Allemaal. (1pt)
• Eéntje missen kan geen kwaad. (2pt)
• De voormiddag skip ik na een lange nacht uitgaan. (3pt)
• Waar is de campus ? (4pt)

Vraag 5, Hoeveel keer probeer je te scoren op een avond ?
• Ik ben niet echt voor feestmuilen . (1pt)
• Als ik een open goal probeer ik te scoren. (2pt)
• Ik grijp elke kans die ik krijg. (3pt)
• Het enige dat ik wil scoren is drank. (4pt)



 11

Vraag 6, Wat is je favoriete plaats om te urineren ?
• Ik ga altijd naar de wc. (1pt)
• Als ik heel dringend moet kan het wel eens dat ik wildplas. (2pt)
• Het maakt me niet veel uit maar liefst tegen het politiekantoor. (3pt)
• Gaat er wel uit in de was. (4pt)

Vraag 7,  Wat zijn je favoriete uitgaansplaatsen ?
• Ik kom niet echt op veel verschillende plaatsen. (1pt)
• Fakbars of  naar TD’s. (2pt)
• Ik kom overal wel eens. (3pt)
• Overal maar op een of  andere manier eindig ik altijd in De Bierkelder. (4pt)

Vraag 8, Waarom ga je cantussen ?
• Ik ga nooit cantussen. (1pt)
• Om me met mijn vrienden te amuseren. (2pt)
• Ik ga om te zingen en ken de codex beter dan mijn cursus. (3pt)
• Om mezelf  vakkundig onder tafel te zuipen. (4pt)

Vraag 9, Wanneer ga ik mijn cursussen halen ?
• Ze zijn besteld voordat het semester begint. (1pt)
• Dat is voor na de eerste week. (2pt)
• Ik zorg dat ik mijn cursussen heb voordat de cudi sluit. (3pt)
• Ik vraag de dag voor het examen aan iedereen samenvattingen. (4pt)

Vraag 10, Wat verwacht je van je studies ?
• Ik ga ervoor en ga het modeltraject zeker houden. (1pt)
• Een jaartje extra kan geen kwaad. (2pt)
• Zolang ik een diploma haal is het oké. (3pt)
• Ik heb niet het gevoel dat ik studeer. (4pt)

(10pt-20pt) Als je deze score haalde, heb je je leven op een rijtje, als je zo voort 
doet geraak je er zeker. (21pt-30pt) Dit betekent dat je misschien wat veranderingen 
moet maken maar het is zeker niet ondoenbaar. (31pt-40pt) Je bent hier duidelijk 
niet om te studeren en je gaat hier waarschijnlijk ook niet lang meer zijn dus maak 
er het beste van. Als je nog van plan bent het te halen, ga je grote veranderingen 
moeten maken. •CVD
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Technologie

het is weer tiJD om vroeg op te staan

Ken je het gevoel? We hebben het gehaald, na een periode van hard werken, weinig 
slapen en af en toe een beetje of veel stress is het weer tijd voor die zorgeloze periode, 
ook wel gekend als ‘het begin van het semester’.  Heb jij net als 99% van je medestudenten 
het goede voornemen gemaakt om meer naar de les te gaan dit semester? Heb jij 
net als 100% van je medestudenten moeite om vroeg op te staan? Lees dan verder 
en ontdek misschien wel een manier om je ochtenden iets aangenamer te maken.

Ruggie
Je herkent het wel, de wekker gaat en je denkt: “Even snoozen en 
dan sta ik nadien wel op”. Het volgende moment is het opeens 2 
uur later en ben je te laat om nog naar de les te gaan. Een manier 
om dit te vermijden is ervoor te zorgen dat je wel wakker moet 
worden. ‘Ruggie’ zorgt ervoor dat je wel je bed uit moet, de wekker 
stopt pas als je op de mat bent gaan staan.

https://ruggie.co/
Rijdende/vliegende wekker
Een andere manier om ervoor te zorgen dat je je bed uit moet 
is als je wekker begint te vliegen/rijden. Je kan de wekker pas 
uitschakelen nadat je deze terug hebt gevonden, tot die tijd blijft 
de wekker een enorm vervelend geluid maken.

Barisieur
‘s Ochtends pas wakker na een kop koffi  e? Deze wekker zorgt 
ervoor dat je wakker wordt met de geur van versgemaakte koffi  e. 
Ideaal om nadien je net gezette koffi  e direct leeg te drinken of  mee 
te nemen naar de les.

https://www.barisieur.com/

Mr Bump off  the wall
Last van een ochtendhumeur? Met deze wekker kan je direct je 
woede afreageren op je wekker. Deze wekker zet je af  door hem 
zo hard mogelijk tegen de muur te gooien.

https://www.amazon.co.uk/Mr-Bump-Alarm-Clock/dp/
B005UL8T0W

Schietschijf wekker
Deze wekker zet je uit door op de schietschijf  te schieten. 

h t t p s : / / w w w. b o l . c o m / n l / p / b a s i c - x l - s c h i e t - k l o k -
wekker/9200000008856732/

Wekker apps
Online zijn er zeer veel wekker apps te vinden, waarvan het 
concept bij de ene al wat creatiever is dan bij de andere. Er zijn 
wekkerapps, zoals ‘Alarmy’, die pas uitschakelbaar zijn door het 
oplossen van eenvoudige rekensommen of  wiskundige raadsels. 
Een wekkerapp die ervoor zorgt dat je je bed wel uit moet is de 
app ‘Walk Me Up’. Hierbij kan je je wekker pas uitschakelen 
nadat je een op voorhand ingesteld aantal stappen hebt gezet. De 
gemiddelde ingenieursstudent zal helaas waarschijnlijk wel een 
manier vinden om vals te spelen en de wekker toch uit te schakelen 
zonder eff ectief  uit bed te zijn geweest. Voor de mensen onder ons 
zonder enige vorm van zelfdiscipline is er ‘Wake N Shake’. Deze 
wekker heeft geen snoozeknop en is enkel uit te schakelen door 
heel hard met je gsm te schudden. •ES
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Valentijn

Miniflowchart - Random flowchart

Is je mama een milf ?

Ja

Ja
Is ze single?

Is je vader single?

Nee

Wat heb je gisteren gegeten?

Nee

Spaghetti Geen spaghetti

Waar trek jij je grenzen?

Deze flowchart was echt...

Nee

Ja
Wallonië

KUT

Dirty Sanchezzz

Trojaanse helm?

Nee Ja

Niccce

•AR
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VTK

naLatenschap professor theo van Der waeteren

Op een goede dag werd de geklasseerde oprijlaan van het kasteel geblokkeerd 
door een bijzonder uit de kluiten gewassen betontransport, dat zich tot eenieders 
verwondering naar het Theokot begaf.  VTK had dat besteld. Met de hulp van familie en 
vrienden werd op één weekend het Theokot opgebroken en voorzien van een stevige 
betonnen vloer. Dat gebeurde zonder medeweten van de Technische Diensten van 
KU Leuven. Professor Van der Waeteren zat in het complot. Je kan begrijpen dat er 
achteraf overleg nodig was om de plooien met de Technische Diensten glad te strijken. 

Theo Van der Waeteren liet de ingenieursopleiding zorgvuldig 
uitgewerkte cursussen na. Als geboren didacticus verzorgde 
hij zeer graag oefenzittingen. Het welzijn van de student was 
belangrijk voor hem. Zo zette hij zijn schouders onder het VELO-
project waardoor gestolen fietsen getraceerd konden worden. 
Maar Theo deed nog veel meer ‘goede werken’, tot ver buiten de 
universiteit zo blijkt. Een getuigenis van Michel Grobben, alsook 
van Rufin Lauwers, jarenlang trouwe medewerker in het labo 
van het Thermotechnisch Instituut.

“We – vooral de jongere 
generatie burgerlijk ingenieurs- 
kennen professor Theo Van de 
Waeteren zeker van het ‘Theokot’. 
Het ‘Theokot’, het kantoor van 
zijn voorganger professor Albert 
Coppens, is er met medeweten en 
medewerking van professor Van 
der Waeteren gekomen. Hij hield 
van VTK.”
Arno Bossaert, Yvan Verbakel

Michel Grobben: Zelf  werk ik al tientallen jaren in de barrio 
Catia in Venezuela.

In het begin werden we goed geholpen door Duitse dokters die 
hun vakantie opofferden om bij ons te komen werken. Om de 
zes weken was er aflossing van de wacht. Het was aangenaam 
samenwerken. Maar na een tijdje groeide de vrees om ontvoerd 
te worden omdat voor het vrijkopen zeer hoge losgelden werden 
geëist.

Veel veranderde toen Chaves aan het bewind kwam. De toestand 
verslechterde en hij besloot samen te werken met Cuba. Je weet 
wel: het programma ‘Olie voor Dokters’. In elke barrio kwamen 
kleine gebouwtjes waar Cubaanse dokters consultaties hielden. 
Maar veel enthousiasme was er niet, de Cubanen kwamen tegen 
hun zin. De enige compensatie die zij kregen, was dat ze na enige 
tijd een bromfiets of  een tv mochten overbrengen naar Cuba. 
Cuba zelf  werd er beter van want de oliebevoorrading bleef  
verzekerd zolang Chaves aan de macht was.

De Duitse dokters besloten zich terug te trekken want er waren nu 
Cubaanse dokters. Ze trokken naar gebieden waar er een tekort 
aan dokters was, o.a. Nicaragua. Wij konden geen medicatie 
meer vinden en hebben onze apotheek moeten sluiten. Wat nu 
nog een beetje werkt is de X-stralenapparatuur. De tandartsen 
zijn gebleven.

Wij gingen bij het Ministerie van Volksgezondheid aankloppen 
om wat te doen voor de armen. Velen woonden in aarden 
hutten. Het principe was: de familie helpt mee aan de bouw 
van een vloer, een dak, sanitaire voorzieningen en een beetje 
verlichting. En toen kwam professor Van der Waeteren samen 
met mijn broer op bezoek. Professor Van der Waeteren werd 
aangegrepen door de armoede, maar vooral door de veerkracht 
van de bewoners. Hij sloeg onmiddellijk de hand aan de ploeg en 
begon beton te maken om vloeren te leggen en bouwde daken en 
legde elektriciteit als een beslagen stielman. lk zocht telkens voor 
hem een knus hotelletje, maar hij ging in de barrio op zoek naar 
een meer rudimentair verblijf, vergelijkbaar met wat de mensen 
daar kenden.

Elk jaar keerde hij weer om de noden te detecteren en te helpen 
waar hij kon.

Als hij er was, was het feest in de barrio. Het was genieten 
geblazen: hij met zijn mondmuziekske en onze mensen met alle 
mogelijke instrumenten. Bij zijn overlijden was het voor mij een 
grote verrassing dat ik in zijn nalatenschap opgenomen werd. 
Zo kon ik dit project on het gezondheidscentrum nog enige tijd 
verder zetten.

Telkens als ik in Belgie ben, ga ik samen met mijn broer naar zijn 
graf  in Zwijndrecht. Zoals wij hem beloofd hebben, gaan we er 
dan ook ‘ene drinken’. En ook daar worden wij nog verrast.

Zo spendeerde hij uren, neen dagen, aan de restauratie van het 
orgel in Zwijndrecht; het moest juist klinken.

Professor Van der Waeteren stond er ook op dat er een 
opvoedingsproject opgestart werd met kleine schooltjes. Hieraan 
werden middelen uit zijn nalatenschap besteed.

De toestand in Venezuela mag hopeloos lijken. Op dit ogenblik 
is een euro vijf  miljoen bolivar waard. Vijf  jaar geleden was dat 
nog 35 bolivar. De mensen verdienen er nu € 0,89 per maand! 
Maar laten wij toch de hoop niet verliezen.

Steun voor het gezondheidsproject in Venezuela is welkom.

Giften kunnen steeds op IBAN BE69 735001493178 op 
naam van het provincialaat van de Salvatorianen t.a.v. Michel 
Grobben.
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toch maar Liever De aprÈs-ski
Skiën zit bij sommigen in het bloed. Als 4-jarige jonkies scheerden ze door de sneeuw, 
van groen tot blauw. Over rood tot het gevreesde zwart. Anderen zijn dan weer niet 
zo begaafd. Terwijl ze nog moeite hebben met die verdomde ‘pizza’-remtechniek, 
kijken ze vooral uit naar de komende après-ski. Een derde categorie weet nog niet 
tot welke groep ze behoren. Deze mensen hebben ondanks hun grofweg twintig jaar 
aan levenservaring, nog nooit op de latten gestaan. Ik behoor tot deze categorie. 
Maar wanneer ik dit schrijf, maak ik me klaar om hier verandering in te brengen. Of 
dit verhaal goed zal afl open, valt nog af te wachten, maar waarschijnlijk heb je 
me nu wel al dan niet in het gips zien manoeuvreren doorheen het Theokot. In wat 
volgt, vind je een relaas van de aanloop naar deze stresserende periode.

Het jaarlijkse gestoef
Mijn reis die zou eindigen in de Italiaanse 
Alpen begon vorige februari. Het is een 
periode waar ik elk jaar tegenop kijk: de 
skiverhalen! Verhalen over hoe kennissen 
besties worden, over hoe mensen drie uur 
zat in de lift vertoeven, over hoe geweldig 
de kwaliteit van de sneeuw wel niet was. 
(Hoe kan je dat zelfs vaststellen?) 

Ik heb die week dan meestal doorgebracht 
in mijn zetel, beetje Netfl ix, beetje Thuis 
(en nooit Familie). Niet dat ik niet wil 
gaan skiën, maar ik heb het gewoon nooit 
gedaan, en ben ik nu niet inmiddels te 
oud om het nog te leren? Bovendien de 
lessen, de huur, een verzekering - gezien 
mijn talent is die best aangeraden - het 
prijskaartje loopt snel op. “Voor hetzelfde 
geld zit ik aan de andere kant van de 
wereld” stel ik mezelf  dan gerust vanuit 
de zetel, terwijl ik nog een afl evering van 
House of  Cards opzette (voor de Spacey-
gate weliswaar).

Een vlaag van spontaniteit
Elke februari komen de beloftes dan 
naar boven: “Ah gij kunt ook niet skiën, 
misschien kom ik dan volgend jaar ook 
nog wel mee!” Maar gevoelens geraken 
vergeten, prioriteiten verschuiven en als 
puntje bij paaltje komt, zit ik het volgende 
jaar terug in de zetel, weliswaar met nieuw 
bingewatchmateriaal. 

Maar dit jaar was het anders! Het 
is inmiddels augustus, en net na een 
herexamen zit ik voor de CBA op een 
bankje. Het gaat weer over de skiplannen 
en voor ik het besef  stem ik in om mee te 
gaan met één van mijn beste vrienden en 
zijn kotgenoten. Er zit zelfs nog iemand in 
de groep die nog nooit heeft geskied, dus 
ik moet geen schrik hebben om de groep 
op te houden, ideaal!

Het lichaam van een atleet
... Is helaas niet aan mij besteed. Je hoeft 
niet altijd ervaring in iets te hebben om te 
weten dat je er niet in gaat uitblinken. Skiën 
is voor mij zo een geval. Ik weet het, mijn 
vrienden weten het, mijn teamgenoten 
bij VTK weten het, mijn familie heeft 
me nog niet met de neus op de feiten 
gedrukt, maar 
ik veronderstel 
dat zij het ook 
wel weten. 
Er zijn ook wel tekenen die mijn 
kneuzigheid voorspellen: evenwicht 
is niet mijn sterkste kant, dat mocht 
ik vroeger al meermaals ondervinden 
tijdens de jaarlijkse “Eurofi ttest” op 
school, natuurlijke souplesse zit niet in 
mijn persoonsbeschrijving en als ik ga 
schaatsen beperken mijn remmethodes 
zich tot de “ram de balustrade”-techniek.

Druk studerend overvalt mij dan ook wel 
eens een plotse angst. Het onbehagelijke 
gevoel dat ook Dries Van Langenhove 
gekend moet hebben toen hij Pano 
toestemming gaf  om bij hem te komen 
fi lmen, of  het paniekerig gevoel dat 
een eerstejaar krijgt wanneer hij na een 
semester te niksen zijn Mechanica examen  
onder ogen krijgt: “What have I done ?! ”  

Cyberpesten
Die paniekaanvallen kan ik gelukkig nog 
relativeren. Ik trek mij recht aan gedachtes 
zoals “Onze praeses, de Vinnie, kan ook niet 
skiën!”, “Die lessen zullen wel spannend, 
dynamisch en toch doenbaar zijn!” 

Maar dan zijn er van die vrienden die geen 
enkele kans onbenut laten om een mopje, 
steek of  slag onder de gordel te maken. Als 
ik een melding krijg op Facebook, weet ik 
al hoe laat het is: een nieuw fi lmpje van 
een nieuwe faal op de skipiste. Deze tags 
hebben ondertussen een kettingreactie in 

gang gezet waardoor ik momenteel door 
vier verschillende groepen belast word. 
Het bespaart mij dan wel weer de moeite 
om iedereen te vertellen dat ik voor de 
eerste keer de sneeuwbergen ga trotseren, 
want ik heb de indruk dat momenteel het 
enige doel van wereldwijde sociale media 
is, om mijn skiavonturen te volgen.

Nadien de après
Ik heb dit semester het voorrecht gehad 
enkele interessante gastcolleges van 
topdokters bij te wonen. Maar als er 
één ding is dat dokters graag doen, dan 
is het wel afkeerwekkende en totaal 
onnodige plaatjes zetten in hun slides. Ik 
kon het dan ook niet helpen om bij elke 
plaatje te denken (en misschien wel tot 
vervelens toe luidop te zeggen tegen mijn 
aulagenootjes) “Well that’s me in two months.” 
Maar er is geen enkele titanium plaat of  
magnesium botschroef  die mij zal kunnen 
weerhouden van waar het echt toe doet: 
de après-ski. Want als er één ding is waar 
skiën echt toe doet, dan is het toch wel 
om mooie herinneringen te maken, goede 
feestjes te bouwen en je rot te amuseren.

Aan iedereen die zich in dit relaas herkent: 
waag de stap! Je vrienden zullen misschien 
net dat tikje vervelender worden met hun 
“humor”, je rekening zal weliswaar net 
dat tikkeltje lager staan dan normaal, 
maar je kans op een botfractuur blijft echt 
nog wel relatief  beperkt. En anders kan je 
nog altijd stoer iedereen zijn naam op je 
gips laten schrijven. 

Hoe loopt dit verhaal af ? Neem dan snel 
het Bakske van week 1 er bij, en lees de 
rest van mijn grote avontuur. •JQ

Geen enkele titanium plaat of magnesium 
botschroef die mij zal kunnen weerhouden 
van waar het echt toe doet: de après-ski
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UITNEEMBAAR!

18/Ma

25/Ma

24/Zo

26/Di

17/Zo

Februari

Maart

April

12/Di 13/Wo 14/Do 15/Vr

23/Za

16/Za 17/Zo

02/Za 03/Zo

09/Za 10/Zo

16/Za

23/Za

30/Za

06/Za 07/Zo

13/Za

20/Za

14/Zo

21/Zo

26/Di

19/Di 20/Wo 21/Do 22/Vr

01/Vr

04/Ma 05/Di 06/Wo 07/Do 08/Vr

11/Ma 12/Di

19/Di

13/Wo

20/Wo

14/Do

21/Do

15/Vr

22/Vr18/Ma

25/Ma 27/Wo 28/Do 29/Vr

01/Ma 02/Di 03/Wo 04/Do 05/Vr

08/Ma 09/Di 10/Wo 11/Do

18/Do

12/Vr

19/Vr15/Ma 16/Di

11/Ma

17/Wo

• Openingscantus II
• Après-ski feestje

• Kanweek
• Career evening 

• Wisselweek Medica
• Sport van de maand

• Halftime
• Sector Night            
  Mechanical
• Sport van de maand

• Halftime
• VTK paasdag
• Proffentap

• Halftime
• Gentlemens evening
• Survival of the  
  Student

• Halftime • Galabal

• Cantusweek
• Sector Night Energy
• Sport van de maand

• Schaaktoernooi
• Parttime fakfeestje

• Rave Cave fak

24/Zo

• workshop Gfi
• Speeddate farma

• Alumni cantus

• Revue
• 24 uren van de fak

• OZA

Einde  
paasvakantie

Begin 
paasvakantie

27/Wo 28/Do

31/Zo

• Ladies night ‘t ElixIr • OZA

• Cantusweek• Cantusweek • Cantusweek

• VTK Jobfair

• Kanweek
• IFR finale

• Kanweek

• Kanweek

• Wisselweek Medica:
  Massacantu²

• Wisselweek Medica
•Workshop ING

• Wisselweek at Doc’s 
• Sector Night Con-
struction

• Existenz week • Existenz week
• Saint Patricks feestje

• Existenz week
• International Cantus

• Existenz week
• Gitaarconcert Kostas

• Existenz week
• Internationaal naar   
   Hoegaarden

• Revue
• Theokot Karaoke
• Parttime  promille  
  voetbal

• Revue
• Sector Night Bio  
  medical Engineering
• 24 uren van de fak

• TD met farmaceutica
• Parttime Cantus

• Kanweek
• TD der Heverleese   
   kringen

• International citytrip • International citytrip
• Openingsreceptie  
   wisselweek

• International cantus 
  met ekonomika
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22/Ma

Mei

Juni

27/Za 28/Zo25/Do 26/Vr

18/Di

23/Di 24/Wo

04/Za 05/Zo01/Wo 02/Do 03/Vr

11/Za 12/Zo06/Ma 07/Di 08/Wo 09/Do 10/Vr

14/Di 15/Wo 16/Do 17/Vr

25/Za 26/Zo
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28/Di

21/Di

29/Wo

22/Wo 23/Do 24/Vr

01/Za 02/Zo

08/Za
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07/Vr

21/Vr

15/Za10/Ma

24/Ma

11/Di
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12/Wo
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13/Do

27/Do

14/Vr

28/Vr

Start blok

Tweede paasdag

• Openluchtfilm

• Sector Night MTM
• Ballenbadfeestje 
• lezing Smart Cities

• Parttime BBQ

• Foodtruckfestival
• Color Run

• Kiesweek

• Finale TD • OZA

• Kiesweek • Kiesweek • International  
Farewell cantus

• Finale Cantus • IFB Finaledag• Medewerkersfeestje

• Afzuip

29/Ma 30/Di

30/Do 31/Vr

30/Zo

• Passieve kiesweek • Passieve kiesweek
• Pizzaparty

• Kiesweek • Kiesweek

• Theokot BBQ

• Vrienden- en 
 familiecantus II
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THE COMPLEXITY 
OF AUTOMATED 
WIRELESS CHARGING

as their OS. The vehicle assembly runs AUTOSAR, 

a software architecture specifically designed for 

automotive applications, which is currently the 

standard within the automotive industry.

The complexity of the system can already be seen 

by looking at the external interfaces involved: 

WiFi - Used as access point while connected to 

the customer's home area network as client. 

Allows the user to configure the system via its 

web interface, hosted on the wallbox..

PLC - (power line communication) - Used to 

discover energy managers and smart meters. The 

PLC provides real-time information regarding the 

main’s power limitations to ensure that the 

system does not cause a blackout at the custom-

ers’ household. 

WiFi - between ground and vehicle assembly - 

Based on developing standards to prepare for 

future interoperability.

CAN - Used to communicate between the vehicle 

assembly and the vehicle’s on-board network. The 

vehicle assembly requires full integration in the 

car’s CAN network. 

The core functionality of the system is charging. 

Yet to ensure high-efficiency charging, the vehicle 

needs to be aligned within certain limits of the 

ground assembly. Therefore a vehicle guidance 

system (positioning) is a core part of the AWC 

system’s functions. Next to this, the safety of the 

user and the system is guaranteed using two 

integrated safety-systems. 

H
At Prodrive Technologies we develop & deliver a 

wide range of highly competitive products, 

systems, and solutions which employ techniques 

that are highly efficient and often unique to 

Prodrive Technologies. We develop products for 

virtually every conceivable market in-house, 

using the very latest process techniques; most of 

which we have developed ourselves. As a result of 

this innovative approach, we are among the 

fastest-growing technology companies in Europe.

On average 50% of our design team is focused on 

(embedded) software development. Our architects 

and designers are part of many small, efficient & 

fully autonomous teams that are guaranteed all 

the facilities they need. These teams accomplish 

the research and development for our client’s 

systems by utilising our state-of-the-art laborato-

ry. Our average age is 28 and our part-time 

students, interns, and graduates all equally 

contribute to our success.

Almost two years ago, Prodrive Technologies 

started the development of an automatic wireless 

charging system (AWC) for electric vehicles. It 

eliminates the hassle of cables and plugs to 

charge the car battery. 

In general the system consists out of three main 

components: 

- A wall box mounted on the wall.

- A ground assembly located on the (garage) floor.

- A vehicle assembly mounted in the vehicle.

The wall box and the ground assembly run Linux 

ow fully integrated software supports the transition of the automotive industry 
to an electric future, through the comfort of wireless charging.
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locating an object on earth using GPS satellites, 

use those same satellites to locate an object on 

the moon.

Apart from these functions, there is also a 

connection to the household energy manager to 

ensure that the main fuse does not trip whilst 

simultaneously charging with 11 kW, and switch-

ing on your induction cook-top.  That charging 

limit can be manually configured in a web-inter-

face or dynamically controlled by an energy 

manager. Other functions of the web-interface 

include: managing charging statistics & multiple 

vehicles, updating firmware, etc.

As a reader you can probably imagine the amount 

of software required to achieve all of these 

functionalities. Furthermore, the diversity of our 

software challenges are very broad; ranging from 

VHDL code (low level embedded) to a web-inter-

face (application). The necessary software 

development includes: bootloaders, FPGAs, 

internal networking, system diagnostics, code 

generation from control models, (secured) flash 

partitioning, data storage, web development, 

security, etc. Typically used software tools are: 

MATLAB simulink, Visual studio, Vivado, 

Vector automotive tooling, etc.

Most of the software running on our system is 

developed in house at Prodrive Technologies and 

it doesn’t stop there. Tools for the development, 

and production of such a system are often 

developed in parallel to produce, validate and 

deliver this innovative product to our customers. 

Our living object safety-system monitors the 

surface of the ground assembly using a network of 

sensors. A sleeping cat, or human limb above the 

ground assembly, must be detected to interrupt 

charging. This safety feature prevents exposure to 

the magnetic field between the ground assembly 

and vehicle assembly. When the cat leaves, 

charging automatically continues. 

Inductive heating of metal objects on the ground 

assembly should also be prevented, as these 

objects may cause damage to the ground assembly 

surface by induced heat. Here lies a big challenge. 

Small metal objects need to be detected, whilst the 

metal of the vehicle above remains ignored. And 

one must not forget that this environment is 

rather dynamic. 

False positives of the safety-system should be 

avoided as this requires user interaction and 

lowers the comfortable functioning of the system. 

Having to walk to your car after one of the safety 

system is triggered is considered to be a similar 

hassle to plugging in a cable. 

The vehicle guidance system (POS) is developed to 

help the driver align their car to the optimal 

position above the ground assembly. The position 

of the ground assembly with respect to the vehicle 

is visualised on the vehicle's display and can also 

be used to automatically park above the ground 

assembly. The challenge for positioning is 

locating something that is outside the area 

encircled by antennas or beacons (with sub-cen-

timeter accuracy). As an analogy; instead of 
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THE COMPLEXITY 
OF AUTOMATED 
WIRELESS CHARGING
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needs to be aligned within certain limits of the 
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system’s functions. Next to this, the safety of the 

user and the system is guaranteed using two 

integrated safety-systems. 
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that are highly efficient and often unique to 

Prodrive Technologies. We develop products for 

virtually every conceivable market in-house, 

using the very latest process techniques; most of 

which we have developed ourselves. As a result of 

this innovative approach, we are among the 

fastest-growing technology companies in Europe.

On average 50% of our design team is focused on 

(embedded) software development. Our architects 

and designers are part of many small, efficient & 

fully autonomous teams that are guaranteed all 

the facilities they need. These teams accomplish 

the research and development for our client’s 

systems by utilising our state-of-the-art laborato-

ry. Our average age is 28 and our part-time 

students, interns, and graduates all equally 

contribute to our success.

Almost two years ago, Prodrive Technologies 

started the development of an automatic wireless 

charging system (AWC) for electric vehicles. It 

eliminates the hassle of cables and plugs to 

charge the car battery. 

In general the system consists out of three main 

components: 

- A wall box mounted on the wall.

- A ground assembly located on the (garage) floor.

- A vehicle assembly mounted in the vehicle.

The wall box and the ground assembly run Linux 

ow fully integrated software supports the transition of the automotive industry 
to an electric future, through the comfort of wireless charging.
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locating an object on earth using GPS satellites, 

use those same satellites to locate an object on 

the moon.

Apart from these functions, there is also a 

connection to the household energy manager to 

ensure that the main fuse does not trip whilst 

simultaneously charging with 11 kW, and switch-

ing on your induction cook-top.  That charging 

limit can be manually configured in a web-inter-

face or dynamically controlled by an energy 

manager. Other functions of the web-interface 

include: managing charging statistics & multiple 

vehicles, updating firmware, etc.

As a reader you can probably imagine the amount 

of software required to achieve all of these 

functionalities. Furthermore, the diversity of our 

software challenges are very broad; ranging from 

VHDL code (low level embedded) to a web-inter-

face (application). The necessary software 

development includes: bootloaders, FPGAs, 

internal networking, system diagnostics, code 

generation from control models, (secured) flash 

partitioning, data storage, web development, 

security, etc. Typically used software tools are: 

MATLAB simulink, Visual studio, Vivado, 

Vector automotive tooling, etc.

Most of the software running on our system is 

developed in house at Prodrive Technologies and 

it doesn’t stop there. Tools for the development, 

and production of such a system are often 

developed in parallel to produce, validate and 

deliver this innovative product to our customers. 

Our living object safety-system monitors the 

surface of the ground assembly using a network of 

sensors. A sleeping cat, or human limb above the 

ground assembly, must be detected to interrupt 

charging. This safety feature prevents exposure to 

the magnetic field between the ground assembly 

and vehicle assembly. When the cat leaves, 

charging automatically continues. 

Inductive heating of metal objects on the ground 

assembly should also be prevented, as these 

objects may cause damage to the ground assembly 

surface by induced heat. Here lies a big challenge. 

Small metal objects need to be detected, whilst the 

metal of the vehicle above remains ignored. And 

one must not forget that this environment is 

rather dynamic. 

False positives of the safety-system should be 

avoided as this requires user interaction and 

lowers the comfortable functioning of the system. 

Having to walk to your car after one of the safety 

system is triggered is considered to be a similar 

hassle to plugging in a cable. 

The vehicle guidance system (POS) is developed to 

help the driver align their car to the optimal 

position above the ground assembly. The position 

of the ground assembly with respect to the vehicle 

is visualised on the vehicle's display and can also 

be used to automatically park above the ground 

assembly. The challenge for positioning is 

locating something that is outside the area 

encircled by antennas or beacons (with sub-cen-

timeter accuracy). As an analogy; instead of 
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Onderwijs

richting in De kiJker: Logistics & traffic

De afstudeerrichting Logistics & Traffi  c werd opgericht in 2011, op dit moment 
is deze richting nog vrij klein en gezellig, maar wel met het oog op een 
grootse toekomst. Zij vragen zich niet in eerste plaats af hoe je iets maakt, 
maar wel: wat kan je er nu eigenlijk allemaal mee doen? Ben jij op zoek naar 
een praktijkgerichte master, dan is dit misschien wel de ideale keuze voor jou.

De wereld van verkeer evolueert razendsnel! Denk maar aan de 
komst van de zelfrijdende auto. Naast de traditionele overheden, 
wegbeheerders en openbaar vervoer-bedrijven wordt verkeer ook 
steeds meer big business door hippe bedrijven. Denk maar aan 
Google, Tesla en Uber. En aan leuke apps als Moovit en Waze. 
En in de meest vooruitstrevende steden vind je nu al naast losse 
deeldiensten als Villo, Cambio en Car2Go bedrijven die privaat 
autobezit naar de geschiedenis-boeken willen verwijzen door 
het aanbieden van compleet geïntegreerde pakketten Mobility-
as-a-Service. Ook binnen logistiek zijn de trends nauwelijks bij 
te houden: e-commerce doet het leveren aan huis jaar na jaar 
stijgen; sorteercentra worden meer en meer geautomatiseerd 
met Automated Guided Vehicles; 3D-printing verandert de 
supply chain; en wie weet kunnen drones binnenkort wel pakjes 
leveren vanop rijdende voertuigen.

voorgeschieDenis
De master Logistics & Traffi  c is enerzijds gegroeid uit de 
vroegere Master-na-Master Industrial management en 
anderzijds uit het vakgebied verkeer van de civiele technieken. 
Industrial management komt dan tot uiting in de logistieke 
component van deze master die zich toelegt op supply chain 
engineering, distributielogistiek en meer. Hoe wordt een product 
geconstrueerd, welke aantallen zijn nodig en hoe kan het proces in 
zijn geheel (fi nancieel) effi  ciënter verlopen. De civiele technieken 
zien we dan vooral verschijnen in de verkeerscomponent die 
zich toespitst op het ontwerp, het onderhoud en het beheer van 
infrastructuur en transportsystemen.

Door het samenbrengen van deze twee deelgebieden ontstaat 
er een interessante wisselwerking en interessante mogelijkheden 
voor betere optimalisatie van deze processen met bijvoorbeeld 

nuttige toepassingen op vlak van circulaire economie. Wat tevens 
zeer interessant is aan deze masterrichting is dit: omdat logistiek 
overal terugkomt, zij het in de gegevensverwerking op het 
internet of  in communicerende en zelfrijdende wagens, is dit een 
zeer interdisciplinaire master. In welk vakgebied jouw interesse 
zich ook bevindt, je kan er steeds mee aan de slag bij Logistics 
& Traffi  c. Daarom ook dat er geen voorwaarden gesteld worden 
aan je major en minor in de bachelor. Er wordt verder gebouwd 
op je stevige wiskundige basis en inzichten in het functioneren 
van diverse systemen. Afhankelijk van major/minor keuze is er 
wel een aanpassingsprogramma voorzien, binnen de 120 sp van 
de master.

what’s neXt
De KU Leuven is net geen pionier met het introduceren van 
deze richting. In Nederland staan ze al iets verder in dit gebied, 
daar heeft men bijvoorbeeld een project van twee jaar rond 
communicerende voertuigen afgerond. Ze hebben daar in de 
praktijk getest hoe communicerende voertuigen kunnen helpen 
om fi les te voorkomen en hoe mensen met de informatie die 
gecommuniceerd wordt ook eff ectief  omgaan en hoe ze best 
gemotiveerd kunnen worden om daar dan ook mee om te gaan, 
door bijvoorbeeld het gebruik van gamifi cation apps. Met enige 
fi erheid kunnen we wel zeggen dat het hele project draait op data 
en diensten van een Belgisch bedrijf, namelijk Be-Mobile, waar 
verschillende alumni en post-docs van onze master Logistics & 
Traffi  c werken.

Drones zijn ondertussen ook niet meer weg te denken, ze worden 
voor allerlei doeleinden ingezet. Zo denkt Amazon er aan om 
drones in te zetten voor het leveren van pakjes. Maar ook in 
pakhuizen zouden ze goed tewerkgesteld kunnen worden, al zijn 
hier natuurlijk nog andere randvoorwaarden waar rekening mee 
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gehouden moet worden, zoals de afmetingen van de loods en de 
economische effi  ciëntie en haalbaarheid.

Deze masterstudenten komen dus zo ook weer in contact met de 
meest praktische kant van het ingenieursberoep. Een praktische 
kant die  een ingenieur in de werktuigkunde normaal gezien 
weinig of  niet kan ervaren. Logistics & Traffi  c combineert deze 
praktische en theoretische kant.

De wereld van logistiek is voortdurend in verandering. Wat jij 
kent als e-commerce is eigenlijk een superdynamische logistieke 
machine met een webwinkel als uithangbord: jij klikt op ‘nu 
kopen’ en ergens in Utrecht of  Dresden schiet de machine in 
gang; binnen de 24u ligt jouw aankoop op de deurmat. Achter 
de schermen wordt geoptimaliseerd dat het een lieve lust is. Nu 
gebeurt het met het vliegtuig, bestelwagen en cargo-bike, morgen 
wordt de machine misschien verbouwd om leveringen door 
drones of  automatische bestelwagens in te passen. Hetzelfde 
gebeurt in de supply chain van de bedrijven die voortdurend 
hertekend wordt naarmate nieuwe spelers, andere prijzen of  
nieuwe technologie als 3D-printing de oude oplossingen te duur 
of  overbodig maken. Zorg jij binnenkort dat jouw bedrijf  een 
logistieke winnaar wordt?

en Daarna?
Omwille van het feit dat  Logistics & Traffi  c nog niet zo lang 
in het onderwijsaanbod opgenomen is, zijn deze ingenieurs 
nog vrij onbekend. Maar daarom niet onbemind. Logistieke 
problemen oplossen is een grote meerwaarde voor bedrijven 
en verschillende sectoren, men is zich daar niet voldoende van 
bewust. Van zodra men kennismaakt met de effi  ciëntie waarmee 
deze problemen kunnen aangepakt worden wordt het duidelijk 
dat dit in de huidige…… onmisbaar is. 

De afgestudeerden kunnen omwille van hun multidisciplinaire 
opleiding ook echt overal terecht. In elk bedrijf  moeten logistieke 
knopen doorgehakt worden en in veel bedrijven speelt transport 
ook een zeer grote rol. Maar niet alleen in bedrijven, ook in 
de overheid zijn ze gevraagd. In onze administratie “wegen en 
verkeer” werken momenteel mensen met diverse achtergronden, 
maar de verkeerskunde hebben ze allemaal on-the-job moeten 
leren. Een ingenieur in logistiek en verkeer zou dus ook daar 
een grote aanwinst zijn. Zo hebben enkele professoren en 
verschillende ministers de green deal rond gedeelde mobiliteit 
getekend. (http://set.kuleuven.be/lmob/ green-deal-gedeelde-
mobiliteit)

Naast een circulaire economie willen ze daarin ook inzetten 

in een nieuwe, hybride sector die in praktijk ook eff ectief  kan 
concurreren met het privaat bezit van auto’s, een nieuw tijdperk 
van het openbaar vervoer.

“Wat vooral belangrijk is voor 
deze master is het typisch 
wiskundig ingenieursdenken dat 
ontwikkeld wordt in de bachelor.”
Deze masterrichting kan op dit moment rond de tien studenten 
per jaar afl everen en omdat de vraag naar dit soort ingenieurs 
nog elk jaar stijgt, mag het aantal afgestudeerden zeker verder 
groeien. Zo getuigen ook de alumni, die allen meteen werk 
gevonden hebben in diverse sectoren.

wist Je Dat ... ?
... deze masterrichting procentueel die met de meeste 
vrouwelijke studenten is.
... reeds verschillende archies dit als Master-na-master 
aangevangen hebben.
.. verschillende studenten al in de prijzen gevallen zijn. 
(Transport & Mobility Leuven, Process Instrumentation 
&Control Systems (PICS),…)

_Met dank aan Dirk Cattrysse, Corrinne Luteijn, Chris 
Tampère, Anja Vansteenwegen, Pieter Vansteenwegen en 
Jessica Vandeperre
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IAESTE

IAESTE: The golden year

De winter staat voor de deur en Sinterklaas is op zijn paard gesprongen, zijn 
roetpiet gaat hem achterna met een enorme lading wortelen en de stoomboot 
wordt klaargemaakt voor vertrek. De Kerstman is ondertussen in allerijl zijn 
rendieren aan het klaarstomen en zijn slee aan het repareren en de elfjes zijn al 
jullie leuke pakjes aan het inpakken. Kortom, het jaar komt op zijn einde. Wanneer 
je dit leest zal het al enkele weken 2019 zijn, maar ik zit hier helaas nog in 2018, 
klaar voor de feesten en de examens. En zoals elke persoon doet op het einde 
van het jaar, ga ook ik een kleine terugblik werpen op 2018, een jaar dat voor 
IAESTE Leuven toch wel noemenswaardig was. 

“We have to go back”
Zoals enkelen van jullie wel weten, organiseren we sinds onze 
heropleving elk jaar in april een heuse quiz. Zoals velen van 
jullie niet weten, beginnen de voorbereidingen hiervoor al vanaf  
het begin van het jaar. Dit jaar was ons plan om dit evenement 
helemaal alleen te organiseren, in tegenstelling tot vorige editie, 
waar we samenwerkten met BEST. Tot onze grote vreugde is 
dit ook effectief  gelukt (no offence BESTies) maar niet zonder 
inspanning van ons aangewezen quiz-team. Een heel semester 
lang hebben zij zich ontfermd over alle elementen die deze 
quiz tot een goed eind zouden brengen, gaande van datum tot 
drank. Al een geluk was er van dit laatste voldoende aanwezig, 
want de winnaars van de zuipbeker hebben deze niet voor niets 
gewonnen…

Zoals we natuurlijk verwacht hadden van ons awesome quiz-
team, was de quiz een groot succes. Twee tafels vol leuke prijzen, 
een aula vol blije, denkende en soms verwarde gezichtjes (sja, die 
zuipbeker…) en een hele bende tevreden werkers. Dat was het 
resultaat van deze prachtige editie en een voorbode voor de quiz 
van 2019.

“They’re here”
Begin mei, kort na de quiz, kwam de eerste stagiair al aan. Zijn 
naam is Utkarsh, een twintigjarige student uit Manipal in India. 
Dit bracht natuurlijk wat problemen met zich mee, want we 
zijn verantwoordelijk voor het vinden van een kot voor al onze 
stagiairs en probeer maar eens een kot te vinden van begin mei 
tot eind juli… Dit was dus geen simpele taak, maar na zweten en 
zwoegen is het toch gelukt, drie dagen voor zijn aankomst hadden 
we een mooi kot aan de Vaartkom te pakken. Dit betekende 
het officiële begin van de Leuvense Summer Reception, maar 
tegelijkertijd ook het einde van het tweede semester en het begin 
van de examens. Tussen het blokken door hebben we ook de 
onofficiële officiële machtsoverdracht van oude naar nieuwe 
president gehouden.

Exit Jelle Lanting, enter Ewout Vereecke.
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“I know what you did last summer”
De zomer was gevuld met de typische zomerse dingen, mensen 
gaan op reis, anderen gaan op stage, en enkelen deden beiden 
dankzij IAESTE. Zo ook onze enige echte (voormalig) president 
Jelle Lanting, hij is een zomertje gaan bakken in het warme Malta 
terwijl hij mee satellieten ontwierp aan de plaatselijke universiteit. 
Hij heeft zijn verhaal al uitgebreid gedaan in de eerste IrReëel 
van dit academiejaar, dus ga zeker nog eens kijken! Ook werden 
de plaatselijke verplichtingen niet vergeten, de zomer was gevuld 
met koten zoeken en activiteiten organiseren, want we kunnen 
onze stagiairs niet aan hun lot overlaten. Elf  studenten van 
over heel de wereld zijn deze zomer ons mooi studentenstadje 
gepasseerd. Sommigen hebben heel Europa afgereisd, zoals 
Utkarsh, anderen hebben zich lokaler geamuseerd. Maar tegen 
het eind van de zomer hebben elf  studenten de tijd van hun 
leven gehad.

“It’s the most wonderful time of the year”
Na de mooie en vreselijk warme zomer begint natuurlijk het 
academiejaar weer. Dit is natuurlijk minder leuk dan vakantie, 
want je zal terug naar de les moeten, maar is tegelijkertijd 
een leuke tijd, want je kan al je vriendjes terug elke dag zien 
en genieten van het studentenleven. Een nieuw jaar betekent 
natuurlijk ook een nieuwe dosis motivatie, dit hebben we bij 
IAESTE zeer hard gemerkt. Op slag is ons comité enkele leden 
rijker en konden we ons richten op het verspreiden van onze 
naam en kansen. Gedurende heel het semester hebben we ons 
ingezet om iedereen duidelijk te maken dat IAESTE bestaat en 
klaarstaat. Gaande van een massale Facebook inspanning tot 
wekelijkse memes in het Bakske (op enkele weken na, mijn fout...) 
maar daarnaast waren we ook aanwezig op alle stagebeurzen en 
aanverwanten. Door deze inspanningen hebben we onze naam 
niet alleen groter gemaakt binnen VTK zelf, maar ook bij de 
andere faculteiten van Arenberg. Zelfs het centrum hebben we 
overwonnen door binnen te dringen in Groep T. De interesse 
voor onze stages is groter dan ooit en de inzet van onze leden is 
dat ook.

Dit semester hebben we ook voor de eerste keer ooit een Twinning 
georganiseerd, een IAESTE-traditie waar de leden van een 
committee een bezoekje komen brengen aan Leuven, waarna 
ons comité bij hun op bezoek gaat. Het resultaat hiervan was 
een bende tevreden Münchenaars en een citytrip naar München 
in het tweede semester. Verder staat ook de quiz weer op ons 
te wachten, net als een nationaal weekend, een conferentie in 
Schotland, eentje in Cyprus, ...

Jelle eindigde zijn verhaal in editie 1 met “IAESTE is in de 
afgelopen jaren sterk gegroeid en daarom beginnen we het 
nieuwe jaar met een gezonde portie ambitie om IAESTE bigger, 
better and stronger te maken dan ooit tevoren” en we kunnen 
zonder twijfel zeggen dat we nu al dit doel bereikt hebben. 
Kortom, het jaar is voorlopig al een gouden jaar voor IAESTE 
Leuven.

En het is nog lang niet gedaan.

 www.facebook.com/iaeste.belgium.leuven

                        .iaeste.info@vtk.be

 www.iaeste.be
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BEST

BEST Soft Skills Track

BEST Leuven organiseert ook dit jaar het BEST Soft Skills Track. Dit jaar wordt het 
zelfs uitgebreid met één extra track. Elk track bestaat uit vijf sessies, die elk door 
een verschillend bedrijf worden gegeven. Na de sessies is er dan telkens ook een 
receptie waar je kan netwerken met de bedrijven. Om jullie wat meer inzicht in 
het evenement te geven, hebben we met de hoofdorganisator van BSST dit jaar, 
Jasper Rots, gesproken. 

BSST staat voor BEST Soft Skills 
Track. Wat zijn soft skills en 
waarom zijn ze nodig?

Soft skills zijn persoonlijke, emotionele, 
sociale en intellectuele vaardigheden. 
Ze zijn het tegenovergestelde van de 
zogenaamde hard skills, de technische 
vaardigheden. Onder soft skills vallen 
enorm veel vaardigheden. Presenteren, 
onderhandelen en overtuigen. Maar ook 
samenwerken, behulpzaam zijn en creatief  
zijn. Deze vaardigheden zijn nodig om 
met anderen te kunnen interageren en 
om efficiënt en degelijk werk te leveren. 
Het onderwijs focust vooral op hard 
skills, kennis. Hoe je die vaardigheden 
ontwikkelt, is vrij evident: je gaat naar de 
les en je leert cursussen. Het aanleren van 
soft skills is heel wat complexer. De P&O-
opdrachten hebben onder andere als doel 
om ook ‘zachte’ vaardigheden aan te 
leren, zoals samenwerken en plannen. Het 
curriculaire aanbod is echter te beperkt 
om studenten volledig te ontwikkelen. Het 
is moeilijk om je soft skills te ontwikkelen 
als je nog aan het sukkelen bent met hard 
skills zoals kennis van mechanica.  

Gelukkig zijn er nog andere manieren om 
soft skills te ontwikkelen. 

In de bedrijfswereld gaat er steeds 
meer aandacht uit naar soft skills. HR-
afdelingen voorzien op regelmatige 
tijdstippen trainingen voor werknemers, 
omdat degelijke vaardigheden leidt 
tot efficiënt en degelijk werk. Ook 
bij sollicitaties zijn soft skills steeds 
belangrijker. Afgestudeerden kunnen 
echter enorm verschillen op vlak van 
extracurriculaire activiteiten en op vlak 
van de vaardigheden die je niet zomaar 
aangeleerd krijgt op de universiteit: de 
soft skills. Het hebben van dergelijke 
vaardigheden is dus een grote plus: je 
bent tot meer in staat en dit maakt je 
aantrekkelijker voor bedrijven.

BSST is dus een mogelijkheid om 
met verschillende bedrijven in 
contact te komen. Welke bedrijven 
doen er dit jaar zoal mee?

We werken samen met negen verschillende 
bedrijven die elk een eigen achtergrond 
hebben en een eigen visie. Maar een voor 
een zijn ze top in wat ze de deelnemers 
zullen bijbrengen. Zij zullen de soft skill 
behandelen waarin ze zelf  denken uit te 
blinken en waarvan ze zelf  zeggen dat 
studenten er het meeste mee zijn. Dat er 
veel te leren is van bedrijven zoals BASF 
(Presentation), DEME (Project 
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Management) en Johnson & Johnson 
(Diversity & Inclusion), die tot de besten 
in hun domein behoren, staat buiten kijf.  
Daarnaast werken we ook samen met 
meer lokale bedrijven waarvan we zelf  
al hebben mogen ervaren hoe interessant 
hun workshops zijn, zoals bij Crossbridge 
(Personal branding & Networking) en 
Comate (Design Thinking) het geval is. 
De vier overige bedrijven zijn Cyclops, 
EY (Negotiation), Lanark (Time 
Management) en Exellys (Self-Awareness).

De deelnemers zullen met vijf  van die 
bedrijven in contact komen. De negen 
bedrijven zijn namelijk verdeeld over twee 
verschillende tracks.

Kan je wat meer vertellen over deze 
twee verschillende tracks?

Zoals gezegd bieden we twee tracks aan, 
een die de focus voornamelijk legt op 
succesvol samenwerken en een ander 
die hoofdzakelijk als doel heeft om de 
deelnemers individueel sterker te maken.

Het is echter niet zo dat beide tracks 
volledig los van elkaar staan. Wat je in het 
ene track aanleert, past vaak ook in het 
andere track. Dan denk ik bijvoorbeeld 
aan Time management, een onderwerp 
dat aangeraakt zal worden door het 
bedrijf  Lanark in het tweede track. Of  je 
nu in een team werkt of  op je eentje, het 
is belangrijk om je tijd goed in te delen 
zodat je zonder problemen deadlines 
haalt. Ook is het cruciaal om de tijd die 
je hebt ook effectief  te gebruiken. Dus 
wat je leert in het tweede track zal je 
ook kunnen toepassen wanneer je met 
anderen samenwerkt en vice versa. Dat 
de tracks niet zo ver uit elkaar liggen, 
blijkt ook uit het feit dat beide tracks 
uiteindelijk samenkomen voor de laatste 
sessie Personal branding & Networking 
die gegeven zal worden door Crossbridge. 
In deze workshop zullen de deelnemers 
leren hoe ze zichzelf  kunnen verkopen 
en tal van nuttige tips krijgen om een 
professioneel netwerk uit te bouwen. Wist 
je bijvoorbeeld dat het voordelig is om 
geen visitekaartjes uit te delen op jobfairs?

Welke voordelen kunnen studenten 
hier (behalve het aanleren van soft 
skills) nog uit halen?

We hebben met BSST meerdere doelen 
voor ogen. In de eerste plaats uiteraard 
het verbeteren of  aanleren van soft skills, 
maar we willen meer bereiken dan enkel 
dat.

Het BEST Soft Skills Track biedt aan de 
deelnemers de mogelijkheid om in contact 
te treden met onze partnerbedrijven. 
Zij sturen onder andere mensen van 
rekrutering, precies degenen die je ervan 
moet overtuigen dat je een meerwaarde 

bent voor het bedrijf  als je er zou willen 
werken. Tijdens de sessies doen zij een 
eerste indruk van je op en na de sessie kan 
je hen nog zoveel vragen stellen als je wil. 
Zo kan je het bedrijf  beter leren kennen 
en leren zij ook jou kennen. We geven 
ook je CV aan hen door, zodat dit in hun 
bovenste la komt te liggen.

Ben je niet geïnteresseerd in de aanwezige 
bedrijven, dan is het nog altijd de moeite 
waard om aan BSST deel te nemen. Op 
het einde krijg je immers een certificaat 
van deelname, ondertekend door alle 
bedrijven. En je kan je deelname op je CV 
vermelden, zodat dit net iets uitgebreider 
is dan dat van je medestudenten. Daarmee 
toon je dat je je inzet om meer te leren 
dan wat de universiteit je aanbiedt.

Nieuwe vaardigheden, nieuwe vrienden 
en een boost voor bij het solliciteren, je 
doet dus niets anders dan winnen door 
aan BSST deel te nemen.

Klinkt goed! Hoe schrijf  ik me in?

Je kan je inschrijven op de site van BEST 
Leuven: bestleuven.eu/bsst. Daar vind je 
ook meer informatie over de inhoud van 
de sessies en de precieze track verdeling.

Bij inschrijving kan je je CV uploaden 
waarna dat doorgestuurd wordt naar 
de bedrijven. Ook zal je een motivatie 
moet indienen. Plaatsen zijn beperkt, 
dus worden de deelnemers door ons 
geselecteerd. Hiervoor baseren we ons op 
vooral jouw motivatie en ook op je CV.
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Onderwijs

cobra
Vroeger werden de opleidingen aan de Vlaamse instellingen gecontroleerd 
op vlak van onderwijskwaliteit door externe opleidingsvisitaties. Tegenwoordig 
worden de instellingen zelf gevisiteerd, ook wordt de opleidingskwaliteit niet 
langer beoordeeld, maar wel de manier waarop de instellingen de kwaliteit van 
hun opleiding weten te waarborgen. In deze context werd er werk gemaakt 
van een intern kwaliteitszorgsysteem, wat uiteindelijk resulteerde in de geboorte 
van de kwaliteitszorgmethode COBRA. Dit is een acroniem voor de trefwoorden: 
COöperatie, Reflectie, Actie met aandacht voor checks and Balances.

Verschillen  

Onze faculteit besloot niet mee te doen 
aan COBRA. De keuze werd gemaakt om 
nog steeds gebruik te maken van externe 
opleidingsvisitaties, meer bepaald het CTI 
(Commission des Titres d’Ingénieur) voert 
deze kwaliteitscontroles uit. Aangezien 
de universiteit externe visitaties niet 
langer erkent, moet er ook een interne 
kwaliteitscontrole gebeuren. Daarom 
wordt aan onze faculteit een combinatie 
van beide systemen uitgevoerd. We voeren 
losstaand van de andere faculteiten een 
kwaliteitscontrole uit volgens de richtlijnen 
van COBRA en gebruiken deze resultaten 
ook voor de evaluatie door het CTI. In de 
volgende paragrafen leggen we verder 
uit hoe COBRA precies in zijn werk 
zit, waarvoor we gebruik maken van de 
expertise van Stura, die hier al een dossier 
over geschreven hadden. 

Uitgangspunten 

Het COBRA-model bouwt verder op 
enkele uitgangspunten:

• Het COBRA-model vertrekt vanuit 
de visie op onderwijs en student-
en van de KU Leuven. Deze visie 
poneert dat kwaliteitsvol onderwijs 
vertrekt vanuit het aanspreken van de 
studenten op hun disciplinaire future 
self. Dit zelfbeeld vraagt van studenten 
om stil te staan bij wie ze willen worden 
en wat ze daartoe willen investeren. 

• Het COBRA-model legt expliciet de 
verantwoordelijkheid voor onderwijs-
kwaliteit bij de opleidingen, en dus bij 
de Permanente Onderwijscommissies 
(POC). In de POC verzamelen de 
primaire actoren (d.w.z. studenten, 
medewerkers en docenten) input, om 
in dialoog te werken aan de kwaliteit 
van het onderwijs. Naast de primaire 
actoren betrekken, heeft de POC ook 

de taak de dialoog met (inter)nationale 
peers, het werkveld en de alumni te 
verzorgen.

• Het COBRA-model beoogt een 
integrale en cyclische methode te 
zijn. Ze vertrekt vanuit reflectie en 
zet vanuit die reflectie verbeteracties 
op en dat doet ze op ieder niveau 
van de instelling (opleiding, faculteit, 
universiteit).

• Het COBRA-model zet transpa-
rantie voorop. Een goed voorbeeld 
daarvan is het kwaliteitszorgportaal. 
Op dat online platform zullen alle 
verslagen en documenten die tijdens 
de COBRA-cyclus van belang zijn, 
openbaar worden gemaakt.

• COBRA hanteert checks & 
balances. Die indicatoren moeten 
helpen om onderwijskwaliteit te 
vertalen naar een gemeenschappelijke 
taal, die reflectie over onderwijs op 
verschillende niveaus mogelijk moet 
maken.

Cobra 2.0

COBRA 2.0 is ontstaan na de 
proefdoorloop van COBRA 1.0 in het 
academiejaar 2015-2016. Hieruit bleek 
dat de jaarlijkse aanpak tot een te zware 
planlast leidde voor de faculteiten. Zij 
pleitten voor een langere cyclus. In 
COBRA 2.0 werd de cyclus dan ook 
uitgebreid tot een cyclus van 2x2 jaar.

Studentenraad KU Leuven stelde enkele 
speerpunten op om mee te nemen in de 
opvolging van het COBRA-dossier. Zo 
werd onder meer geijverd voor: 

• De versterking van de POC: de 
POC wordt versterkt als het kloppend 
hart van de opleiding. Docenten 
en studenten gaan hier in discussie 
over het onderwijs en bespreken de 
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COBRA-verslagen. De POC wordt 
ook meer betrokken bij het gehele 
COBRA-proces, van het opstellen 
van de vragen tot het opvolgen en 
opschalen van aandachtspunten.

• Continu proces van kwaliteits-
zorg: de cyclus moet worden 
gestroomlijnd tot een continu proces 
zonder een twee- of  vierjaarlijkse 
piek. In de verwerkingsjaren blijft 
plaats voor interactie met de primaire 
actoren.

• Aselecte groep studenten

• Communicatie van resultaten: in 
elke COBRA-cyclus wordt feedback 
gegeven op specifieke acties die 
ondernomen zijn om aandachtspunten 
op te volgen. Ook gespreksleiders en 
de groep aselecte studenten wordt op 
de hoogte gehouden van wat er met 
hun input gebeurt.

Verloop van COBRA

Een volledige COBRA-cyclus wordt in 
versie 2.0 doorlopen over een termijn van 
vier jaar in een 2x2-cyclus. Daarbij is er 
sprake van een “zachte” en een “harde” 
doorloop.

In jaar 1 vinden in het tweede semester 
gesprekken met studenten plaats. Deze 
gesprekken worden gemodereerd door 
een student-gespreksleider. Voor deze 
gesprekken bestaat een vragenlijst 
samengesteld uit vragen vanuit de 
faculteit, de universiteit en de POC. 

De POC bespreekt vervolgens de 
resultaten van de gesprekken, die 
getoetst worden aan de kwantitatieve 
gegevens over de opleiding. Dit gebeurt 
voor het einde van het academiejaar. 
Deze gegevens worden gebundeld in het 
opleidingsdashboard. Het verslag van 
deze bespreking wordt geplaatst op het 
kwaliteitszorgportaal. In dit verslag staat 
minimaal een tabel met de oordelen van de 
POC over de onderwijskwaliteit (telkens 
uitgedrukt als ‘positief ’, ‘in orde’ of  ‘met 

aandachtspunten’), een toelichting bij de 
tabel en de conclusies en verbeteracties 
die aan de beoordeling gekoppeld zijn. De 
POC geeft aan welke actiepunten zij zal 
aanpakken en welke worden opgeschaald 
naar het hogere niveau. Dit is het einde 
van COBRA 1.

In jaar 2 worden de actiepunten die 
voortvloeiden uit COBRA 1 opgevolgd 
door de POC en vindt in het tweede 
semester een opschaling naar de faculteit 
en de universiteit plaats (COBRA 2 en 3).

De faculteit brengt de verschillende 
besprekingen van de POC’s binnen haar 
faculteit samen. Zij bekijkt welke punten 
regelmatig terugkeren en bijgevolg nood 
hebben aan een facultaire opvolging. De 
faculteit zet daarom in op verbeteracties 
die het voor de opleidingen mogelijk 
moeten maken om hun onderwijskwaliteit 
te verbeteren. Het verslag van de facultaire 
bespreking, dus het sluitstuk van COBRA 
2, omvat de overzichtstabel met de 
oordelen van de POC’s, een reflectie van 
het faculteitsbestuur op deze oordelen, 
een overzicht van de acties die de faculteit 
zal opzetten om de randvoorwaarden 
te versterken en een overzicht van die 
randvoorwaarden waarover de faculteit 
geen zeggenschap heeft.

De opschaling naar de universiteit volgt 
daarop (COBRA 3). Twee adviserende 
organen, de Onderwijsraad en de 
Studentenraad KU Leuven, spreken 
hun oordeel uit. De Onderwijsraad 
bekijkt welke punten over verschillende 
faculteiten heen terugkomen en welke 
randvoorwaarden best universiteitsbreed 
worden aangepakt. De Studentenraad 
KU Leuven licht tijdens de bespreking 
op de Onderwijsraad ook haar analyse 
over de onderwijskwaliteit in de 
verschillende faculteiten toe. Hier wordt 
ook weer een verslag van gemaakt dat 
op het kwaliteitszorgportaal terecht 
komt. Dit verslag omvat onder meer de 
verschillende oordelen van de POC’s, 
de eigen reflectie, een advies over de 
bij te stellen randvoorwaarden én een 
advies over de ter beschikking gestelde 

informatie over de ESG- standaarden 
(European Standards and Guidelines).

Deze adviezen worden vervolgens door-
gegeven aan het universiteitsbestuur. 
Zij bekijken welke acties ze kunnen 
opzetten, om tegemoet te komen aan de 
bezorgdheden geuit in de vorige cycli. 
De vicerector Onderwijsbeleid neemt de 
adviezen mee naar het Gemeenschappelijk 
Bureau. Het GeBu bekijkt de adviezen 
en stelt verbeteracties op die rijmen met 
de huidige werking van de universiteit 
en die de randvoorwaarden die nood 
hadden aan verbetering aanpakken. Dit 
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 
de Academische Raad en de Raad van 
Bestuur. Ook uit deze besprekingen volgt 
een verslag voor het kwaliteitszorgportaal 
en dit is het sluitstuk van COBRA 3, wat 
ook het einde vormt van de “zachte” 
doorloop.

Jaar 3 vormt enerzijds een verwerkingsjaar 
voor de actiepunten die voortvloeiden uit 
COBRA 2 en COBRA 3, maar signaleert 
ook de start van de “harde” doorloop. In 
het eerste semester vinden gesprekken 
plaats met docenten en met medewerkers; 
in het tweede semester volgen er opnieuw 
gesprekken met studenten. COBRA 1 
wordt opnieuw afgerond voor het einde 
van het academiejaar, met een bespreking 
op de POC.

De cyclus wordt dan afgerond met jaar 
4, dat sterk gelijkt op het tweede jaar: 
de POC’s hebben een jaar de tijd om de 
actiepunten uit COBRA 1 aan te pakken 
en in het tweede semester volgt een 
opschaling naar COBRA 2 en COBRA 3. 
Daarnaast wordt er feedback van alumni 
en externe peers ingewonnen.

De cyclus begint daarna opnieuw in jaar 
1, maar eens COBRA 2.0 een verankerd 
systeem is zal het eerste jaar ook telkens 
dienen als een verwerkingsjaar voor de 
actiepunten uit COBRA 2 en COBRA 3 
uit de voorgaande cyclus.

•VTK Onderwijs

COBRA-JAAR 1

Gesprekken studenten

COBRA 1

COBRA-JAAR 2

COBRA 2

COBRA 3

COBRA-JAAR 3

Gesprekken docenten en 
medewerkers

COBRA 1

COBRA-JAAR 4

Gesprekken studenten COBRA 3

COBRA 2

Feedback externe peers
Verwerking actiepunten
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YERA

Het is duidelijk dat we voor 
monumentale uitdagingen staan. 
Waar te beginnen?

Meer dan de helft van alle mensen op 
aarde leeft in een stad. Steden spelen 
dus een belangrijke rol in de impact die 
wij als mensen hebben op onze planeet. 
Bovendien is het vaak minder gezond 
om in een stad te leven. We moeten 
streven naar steden die slim omgaan 
met hun bronnen en waar het tegelijk 
aangenaam is om te wonen. Dit omvat 
alles: transport, voedsel, energie, open 
ruimte en luchtkwaliteit.

Hoe bouw je dan zo een slimme 
stad?

Ik denk dat het belangrijk is om 
allesomvattend te denken. Door 
bijvoorbeeld enkel het energiegebruik 
te minimaliseren zal je een erg zuinige 
stad bekomen, maar als die stad slecht 
scoort op elk ander punt, zijn we nog 
nergens. We moeten zoeken naar 
oplossingen die een antwoord bieden 
op meerdere problemen tegelijkertijd. 

Het aanleggen van moestuinen op 
daken is hier een mooi en eenvoudig 
voorbeeld. Dit kan helpen tegen 

wateroverlast bij felle regen, tegen 
hittegolven door het natuurlijk 
koelende effect van de planten, voor 
de logistiek die gepaard gaat met het 
leveren van voedsel naar de stad, en 
ook de luchtkwaliteit zal verbeteren. 

Naast allesomvattend, moet je ook 
collectief  denken. Dit betekent dat 
je het globale nut van de stad of  wijk 
optimaliseert i.p.v. elk huisje apart. 
Als je bijvoorbeeld een thermisch net 
aanlegt, werk je globaler en dit kan 
bijvoorbeeld de kosten drukken doordat 
je een overschot aan warmte van je 
buur tot bij jouw thuis kan krijgen. 
Er kan zoveel meer als er collectief  
gedacht wordt. Spijtig genoeg zijn wij 
als Belgen daar niet zo sterk in. Maar ik 
ben ervan overtuigd dat we dat kunnen 
veranderen.

Vervolgens is de deelname van de 
burger bij het bekomen van oplossingen 
cruciaal. Hierdoor bekom je een breder 
draagvlak en hebben de burgers zelf  
profijt. En dan denk ik ruimer dan 
puur economisch: het is moeilijk om 
een prijs te plakken op schone lucht en 
voldoende groen. 

De steDen van De toekomst – interview 

Steeds meer burgers en politici zijn het erover eens dat we moeten evolueren naar 
een meer ecologische, koolstofarme en gezondere samenleving. Maar waar moeten 
we precies naartoe? Hoe geraken we daar? Wat zijn de technische en politieke 
struikelblokken? YERA besloot het eens te gaan vragen aan Lieve Helsen, professor 
aan de KU Leuven en hoofd van de onderzoeksgroep “Thermal Systems Simulation 
– The SySi’s”.

 Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp gebruikt elektriciteit om 
goedkope warmte vanuit een koudere omgeving 
(de buitenlucht, grondwater of  de grond) naar 
een hogere temperatuur op te waarderen. Waar 
aardgas en mazout eindige en koolstofhoudende 
energiebronnen zijn, kan de elektriciteit voor 
een warmtepomp hernieuwbaar zijn. Meer 
nog, warm water kan je veel goedkoper opslaan 
dan elektriciteit zelf. Warmtepompen hebben 
hierdoor een groot potentieel om variabele 
hernieuwbare energiebronnen efficiënt te 
benutten.

We hebben duidelijk nog een lange weg te 
gaan. Hoe kunnen we de omslag sneller 
maken?

In Vlaanderen en België zie ik enkele grote 
struikelblokken die een snelle omslag naar 
bijvoorbeeld een schonere energievoorziening 
in de weg staan. Ik zal me toespitsen op 
warmtepompen (zie intermezzo: wat is een 
warmtepomp?) omdat hier een enorm potentieel 
in zit voor decarbonisatie en voor de verbetering 
van de luchtkwaliteit in steden. Bovendien heb 
ik als lid van de Stuurgroep van het Vlaamse 
Warmtepompplatform en de European Heat 
Pump Association een brede kijk op deze 
technologie.

Ten eerste is er een gebrek aan een duidelijk 
beleid van bovenaf. In ons huidige politieke 
systeem wordt er nog te vaak van richting 
veranderd. Zolang er geen duidelijkheid is 
over waar we naartoe gaan, komen er geen 
grote investeringen. Een ander obstakel voor 
het doorbreken van warmtepompen is de lage 
gasprijs. Op gas zijn in België veel minder 
belastingen te betalen dan op elektriciteit. De 
prijsverhouding elektriciteit/gas is in België 
het hoogste van heel Europa. Dit vind ik niet 
correct, want gas is een fossiele brandstof  die 
we bovendien invoeren uit het buitenland. 
Een steeds grotere fractie van onze elektriciteit 
is hernieuwbaar en lokaal geproduceerd. 
We pleiten dan ook voor een taks-shift van 
elektriciteit naar gas.https://www.flickr.com/photos/guelph/11935117485
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Daarnaast is ook het verschil in 
aankoopprijs tussen een gasketel en 
een warmtepomp een probleem. Maar 
kijk naar hoe sterk de prijzen van 
zonnepanelen zijn gedaald door massa-
productie. Dit kan zeker ook gebeuren 
voor warmtepompen. Hoe langer we 
wachten om een duidelijk signaal te geven 
dat we volop voor warmtepompen willen 
gaan, hoe meer we onze technologische 
voorsprong zullen verliezen aan landen 
als China. Dan zullen we in een situatie 
komen waar iedereen warmtepompen 
uit China zal aankopen, terwijl de 
technologie hier grotendeels is ontwikkeld. 
Bovendien merk ik nu al dat veel goede 
Vlaamse installateurs naar Nederland 
trekken, waar al strengere regels 
gelden voor het verwarmingssysteem 
in nieuwbouwwoningen. Tegen dat 
de warmtepomp hier dan massaal 
doorbreekt hebben we een tekort aan 
installateurs. Dit zijn twee voorbeelden 
van hoe onze economie slachtoffer kan 
zijn van een gebrek aan een duidelijke 
visie.

Dat klinkt allemaal niet zo 
veelbelovend…

Ondanks deze hindernissen ben ik 
optimistisch over de toekomst. Ik merk 
dat steeds meer burgers en politici inzien 
dat de transitie naar hernieuwbare 
energiebronnen een noodzaak is. En ik 
weet dat we de technologieën hebben om 
de overstap te maken naar bijvoorbeeld 
grotendeels hernieuwbare verwarming. 
Bovendien zie ik elke dag vanuit mijn 
onderzoek hoeveel ruimte er nog is 
om de implementatie van deze nieuwe 
technologieën te verbeteren.

Wat voor onderzoek voert u dan 
zoal uit?

Mijn onderzoeksgroep heet “The Sysi’s”. 
Dit staat voor “thermische systemen 
simulaties”. We concentreren ons op 
systeemintegratie. Het centrale idee van 
onze aanpak is dat er al veel interessante 
hernieuwbare energietechnologieën 
bestaan, maar ze presteren samen 
suboptimaal. Door PV-panelen, 
zonnecollectoren, warmtepompen, 
thermische netten, warmte-kracht 
koppeling, energie-opslag  enz. beter 
te dimensioneren en aan te sturen kan 
men grote besparingen behalen. Dit 
passen we in twee gebieden toe: enerzijds 
de energetische valorisatie van afval, 
anderzijds de bebouwde omgeving.

In dit laatste geval werken we zowel 
op stads- als op gebouwniveau. 
Op stadsniveau trachten we de 
energieconversie en -opslag te 
optimaliseren, in interactie met warmte- 
en elektriciteitsnetten, zowel wat ontwerp 
als aansturing betreft. Op gebouwniveau 
focussen  we op Model Predictive Control 
(MPC). Dit is een aansturingsmethode 
die zowel op fysische modellen van 
toestellen en gebouwen zelf  steunt, als op 
voorspelling van externe factoren zoals 
weersomstandigheden. Dit laat toe te 
anticiperen op wat er gaat komen, en is 
noodzakelijk om meerdere toestellen in 
een hybride systeem optimaal te laten 
samenwerken. Aan deze optimalisatie 
werken we al 10 jaar via simulaties 
en we zijn overtuigd dat deze slimme 
regeltechnieken een groot potentieel 
bezitten. Tijd om theorie in praktijk om 
te zetten dus.

Hoe bent u van plan dat aan te 
pakken?

We zijn momenteel met meerdere 
pilootprojecten bezig voor MPC-
implementatie in gebouwen, met name een 
kantoor van Infrax in Dilbeek en rustoord 
van Mintus in Brugge. Hiermee willen we 
bewijzen dat MPC reële energiebesparingen 
kan verwezenlijken. Dit moet lukken 
ondanks de onzekerheden die niet in de 
simulaties opgenomen zijn, maar in de 
werkelijkheid wel degelijk bestaan, zoals 
fouten in de weersvoorspellingen en 
ongekend gebruikersgedrag. Dit jaar bekijkt 
een thesisstudent dit ook voor een vleugel 
van ons eigen mechanica gebouw.

Indien dit een succes blijkt, gaan 
regelbedrijven niet enkel interesse tonen in 
onze algoritmen maar ook tot actie overgaan. 
Mogelijkheden bestaan ook om spin-offs 
te starten: de oprichter van SynaptiQ 
Building binnen het bedrijf  3E is een van 
mijn voormalige doctoraatsstudenten en 
implementeert reeds MPC in de praktijk. 
We hebben net ook KU Leuven en VLAIO 
financiering binnengehaald om een spin-off  
rond een nieuwe aanpak binnen MPC vorm 
te geven. We hopen  met onze demo’s meer 
en meer ingang te vinden in de praktijk en 
via de spin-off  MPC effectief  in de markt te 
zetten.

Het volledig interview is beschikbaar op 
onze website www.yera.be.
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Ontspanning

Fancy Films | Magische Muziek

Hieronder vinden jullie de meest kwaliteitsvolle releases op vlak van muziek en fi lm 
terug. De perfecte soundtracks en bewegende beeldjes voor een geslaagde 
avond!

1) First Man.
In First Man vertolkt Ryan Gosling astronaut Neil Armstrong 
en vertelt de moeilijkheden, vooral familiaal, naar aanloop van 
de maanmissie. De acteerprestaties zijn ronduit formidabel, wat 
samen met de uitmuntende visuals voor een heuse belevenis 
zorgt!

2) Spider-Man: Into the Spider-Verse.
Deze nieuwe Spider-Man-fi lm gaat na een aantal teleurstellende 
reboots resoluut de andere richting uit. Sony presenteert een 
fantastische animatiefi lm met een verhaal dat ronduit uniek is in 
de serie. Spider-Man van dienst is deze keer ‘Miles Morales’ die 
samen met een heleboel lotgenoten tegen ‘Kingpin’ ten strijde 
trekt. De humor en actiescenes zijn zeer goed opgebouwd en 
vermijden de voorspelbaarheid waaraan superheldenfi lms ten 
prooi kunnen vallen.

3) A Star is Born.
Bradley Cooper vertolkt samen met Lady Gaga het leven van 
twee muzikanten. Ze ontmoeten elkaar net op het moment 
dat hun carrières de tegenovergestelde kant op gaan. Terwijl 
ze elkander vooruit proberen te helpen, belanden ze in een 
wervelende romance. Lady Gaga zet een knalprestatie neer en 
veegt zo alle vooroordelen van tafel. Op emotioneel en muzikaal 
vlak is dit zonder twijfel een van de beste fi lms van 2018!
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1. Trench – Twenty One Pilots.
Met hun laatste release blaast Twenty One Pilots, bestaande 
uit Tyler Joseph en Josh Dun, opnieuw de pannen van het dak. 
Trench ligt helemaal in de lijn van TOP’s stijl, maar heeft een 
volwassener afwerking gekregen. De rode draad van het album is 
de fi ctieve plek ‘Dema’. Zo leeft Tyler zich in ‘Bandito’ in in een 
personage uit Dema’s onderwereld. De fi ctieve setting biedt de 
luisteraar echter ook de mogelijkheid om eigen betekenis aan de 
nummers toe te voegen. Trench is van voor tot achter gevuld met 
geweldige melodieën zonder dat de lyrics naar de achterbank 
worden verwezen. Een echt meesterwerkje!

3. Brol – Angèle. 
Met ‘Brol’ bracht Angèle eindelijk haar langverwachte 
debuutalbum uit. Na de monsterhit ‘La Loi de Murphy’ had 
ze defi nitief  bekendheid verworven en ik kon niet wachten tot 
ze met meer werk zou afkomen. ‘Brol’ is een vrolijke plaat met 
een overwegend electropop karakter. Angèle weet heel catchy 
melodieën met haar fantastische stem te combineren, zoals 
te horen op ‘Balance ton quoi’ en ‘La Loi de Murphy’. Haar 
broer Roméo Elvis, bekend van de Brusselse rap en hiphop, is 
te vinden op het even leuke ‘Tout oublier’. Angèle heeft echter 
ook een gevoeligere kant die ze etaleert op ‘Nombreux’ en ‘Ta 
reine’. Met dit fantastische debuut heeft ze een vast plaatsje in 
de Belgische muziekwereld veroverd en iedereen mag dat wel 
weten.

•SV, werkgroep redactie

2. Some Rap Songs – Earl Sweatshirts. 
Some Rap Songs is het derde studioalbum van Earl Sweatshirts 
waarin hij opnieuw over zijn eigen identiteit rapt. In de huidige 
rapscene hoort Some Rap Songs eerder bij de persoonlijke, 
ongefi lterde albums. Stoerdoenerij is er niet op aanwezig. In een 
korte, maar emotioneel krachtige opeenvolging van nummers 
etaleert Sweatshirts een brede waaier aan thema’s waaronder 
hoop, eenzaamheid en vriendschap. De dromerige, down-to-
earth beats vormen daarbij een ideale basis voor al dat lyrisch 
potentieel. Some Rap Songs raakt je diep met zijn rauwe 
eerlijkheid.
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Ontspanning

Zoek de verschillen

Jigsaw sudoku

Wat is er aan de hand op de skipiste? Vind jij de 10 verschillen?
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Nanogram

Futoshiki
Vul de ontbrekende cijfers van 1 t.e.m 9 in. In elke rij en kolom mag elk cijfer maar 1 keer 
staan. De ongelijkheden moeten ook overal voldaan zijn waar een symbool staat.

WIN WIN WIN!
In de eerste 3 ir.Reëels 
staat telkens een puzzel die 
getallen of  letters bevat die 
nodig zijn voor de fi nale 
puzzel van de vierde en 
laatste ir.Reëel. Met deze 
fi nale puzzel kan je een 
grote prijs winnen! Hou 
dus zeker altijd al je edities 
bij zodat je deze zeker kan 
oplossen!

Bij futoshiki vind je de der-
de reeks van 5 getallen die 
je nodig zult hebben!

11

12

13

14

15
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