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Woordje van de Praeses

Na wat creatief werk met deadlines voor mijn vakken en dit soort tekstjes, kwam ik tot de conclusie 
dat dat wel een interessant onderwerp is om eens iets over te schrijven. Want hoe mensen omgaan met 
deadlines, is volgens mij sterk afhankelijk van hun karakter, waardoor dezelfde aanpak niet voor ieder-
een de beste is. Vandaag werd mijn opmerking “ik ben wat chaotisch” terecht gepareerd, ik ben inder-
daad nog vrij gestructureerd maar mis gewoon de meeste deadlines. Ik vergeet ze echter niet, ik ben 
me bewust van wat ik nog moet doen, voel me er niet goed bij en analyseer of er slechte gevolgen mee 
verbonden zijn. Continu. 

Een situatie die ik in de bachelor vaak meemaakte en die je misschien bekend voorkomt was de volgen-
de: je wil eens een avondje goed leren. Het gaat je niet af, maar toch blijf je je forceren en voor je boeken 
zitten. De balans van de avond is dat je je tijd hebt verspild. In mijn ogen was de avond pas nuttige als 
ik geleerd had, gaan feesten was of vroeg gaan slapen was. Maar laat gaan slapen na een poging tot leren 
is dus niet nuttig volgens die redenering. Dat ik tegenwoordig minder last heb van verspilde tijd, komt 
niet enkel door slechter studeergedrag, maar ook door de manier waarop ik met mijn werk omga.

De manier waarop ik naar uitstelgedrag kijk, is enorm veranderd sinds ik via Daniël Slenders het essay 
“Structured procrastination” leerde kennen, geschreven door emeritus professor filosofie John Perry 
van Stanford University. Het is bekroond met een Ig Nobel prijs in de literatuur, maar is toch nog niet 
zo gek eigenlijk. Want iedereen heeft volgens mij wel eens tijd verspild met staren, denken, niets doen, 
omdat hij/zij eigenlijk aan een taak aan het werken zou moeten zijn. Het is echter vaak pas wanneer de 
deadline dichter komt of zelfs passeert, dat de mentale druk groot genoeg wordt om ze effectief af te 
werken.

I love deadlines. I love the whooshing sound they make as they fly by. -- Douglas Adams

Waar structured procratination op neerkomt, is dat je het werken aan die deadline vermijdt door aan 
iets anders te werken. Zo hoef je je niet volledig te veranderen en krijg je toch zeer veel werk gedaan. 
Wat met die deadline? Dat werk doe je wel als er een nieuwe, belangrijkere deadline is opgedoken waar 
je niet aan wil werken. Ik ben niet verantwoordelijke voor de gevolgen van het toepassen van deze me-
thode. Gelukkig zijn deadlines geregeld vrij relatief en buigzaam en bovendien is het de bedoeling om 
deze methode toe te passen en toch telkens net vóór de deadline klaar te zijn. Ik wil tot slot aanraden 
het artikel zelf te lezen, dat je kan vinden op www.structuredprocrastination.com, want het illustreert 
het idee veel beter dan ik zelf kan. Met dit laatste IrReëelwoordje neem ik afscheid van jullie, nu snel 
een job zoeken voor een toekomstige werkgever dit leest en er het zijne van denkt.

``. . . anyone can do any amount of work, provided it isn’t the work he is supposed to be doing at that 
moment.” -- Robert Benchley, in Chips off the Old Benchley, 1949

Uw praeses,
Manu
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Woordje van de Vice

Liefste VTK’ers,

Het eind is bijna nabij, het einde van mijn studentenleven althans en ook het einde van mijn vi-
cewoordjes in de Ir.Reëel. Nu zou ik kunnen beweren dat ik hier uitermate rouwig om ben maar 
dat is eigenlijk niet het geval. Al die tekstjes schrijven, elke week opnieuw voor het Bakske, elke 
maand voor de Aeroplane (nieuw maandelijks blad voor onze internationals dat dan nog eens 
in het Engels moet geschreven worden) en vier keer voor de Ir.Reëel, alsof je als archi nog niet 
genoeg deadlines hebt. Dat was toch elke weer opnieuw een hele uitdaging om het zowel voor 
jullie als voor mij een beetje luchtig en interessant te houden.
Maar met het einde van al die tekstjes, komt ook een einde aan het praesidium. Gedurende drie 
jaar heb ik getracht om steeds het beste van mezelf te geven om jullie van allerhande activiteiten 
te voorzien en om jullie op onderwijsvlak te vertegenwoordigen. Dat drie jaar misschien toch 
wel lang genoeg is geweest, heeft ook mijn praesidiumpull mogen ondervinden, zijn rits heeft 
het namelijk sinds een week begeven. Wil dat nu zeggen dat ik enorm blij ga zijn wanneer de 
overdracht tussen het huidig en het nieuw praesidium plaatsvindt? Natuurlijk niet. Ik heb de 
afgelopen vijf jaar de tijd van mijn leven gehad en daar maakte VTK voor mij onontbeerlijk deel 
van uit. 

Het afscheid van het studentenleven zal sowieso een dubbel gevoel naar boven brengen. Ja, ik 
heb me rot geamuseerd maar sinds een half jaar heb ik toch het gevoel gekregen dat het wel lang 
genoeg geduurd heeft. Een gevoel waarvan ik trouwens een jaar geleden dacht dat het nooit zou 
komen. En als dat gevoel er toch nog niet had geweest, dan hadden we toch gewoon nog een 
jaar bijgedaan zeker? Maar voor mij mag het studentenleven nu stilaan op zijn einde lopen. Het 
is tijd om mijn steentje bij te dragen aan de maatschappij en het is tijd om andere horizonten te 
gaan verkennen. 

Ik heb dan ook besloten om die twee nieuwe doelstellingen te combineren en vooraleer ik begin 
met mijn stage (wie zelfstandig architect wil worden, moet eerst twee jaar stage doen), ga ik eerst 
twee maanden vrijwilligerswerk doen in Argentinië, voluntourism noemen ze dat tegenwoordig, 
vakantie combineren met vrijwilligerswerk. De organisatie waarmee ik naar Argentinië trek is 
Bouworde die al meer dan 60 jaar bestaat. Zo trek ik in september naar Campo Largo (Chaco, in 
het noorden) om met kinderen te werken in een dag- en opvangcentrum. In oktober verplaats ik 
me naar Buenos Aires waar ik ook met kinderen zal werken maar waar ik ook zal helpen bij de 
bouw van een schooltje. Wie weet komt mijn verhaal volgend jaar nog wel terug in de Ir.Reëel. 
Maar eerst die verdomde thesis afwerken en daarna genieten van twee maanden welverdiende 
vakantie!

Liefs,
Uw vice, Emily
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Proffenwoordje: Mario Smet
Eén van de weinige proffen die zowel bij de zuivere wetenschappers als bij de burgerlijk 
ingenieurs gekend is, is professor Smet. Veel burgies herinneren zich zijn lessen een 
paar jaar later nog heel goed. Bij sommigen komt dit door de inhoud, bij anderen door de 
manier van lesgeven van professor Smet. Kortom, de ideale professor om eens een paar 
vragen aan te stellen!

U bent één van de weinige 
professoren die zelf een zui-
vere wetenschapper is, maar 
toch een essentieel vak geeft 
aan de burgerlijk ingenieurs. 
Vindt u het interessant om 
aan hen les te kunnen ge-
ven? En merkt u een dui-
delijk verschil met studenten 
exacte wetenschappen?

Ik vind het niet alleen interes-
sant om aan burgerlijk ingeni-
eurs les te geven, maar doe 
het ook heel graag. Er zijn 
uiteraard verschillen met stu-
denten exacte wetenschappen. 
Burgerlijk ingenieurs zijn over 
het algemeen zeer intelligent, 
maar aanvankelijk niet altijd 
even geïnteresseerd in orga-
nische scheikunde. Ik probeer 

ben om te kunnen zien dat 
het interessant is. De bur-
gerlijk ingenieurs tijdig over 
die activeringsdrempel helpen 
klauteren is waarschijnlijk mijn 
voornaamste opdracht.

Waarom hebt u er voor geko-
zen scheikunde en niet bur-
gerlijk ingenieur scheikunde
te studeren?

Ik wilde graag een diepgaan-
de kennis van scheikunde ver-
werven, de eigenschappen en 
reacties van moleculen écht 
begrijpen, en dat is nu een-
maal enkel mogelijk via een 
opleiding als exacte weten-
schapper. Als ingenieur ben 
je uiteindelijk toch veel meer 
bezig met de toepassingen 
van de chemie, met proces-
sen, materialen en reactoren. 
Deze zijn dermate complex 
dat er geen tijd meer over-
blijft om ook de basis van 
die hele chemische wereld, 
met name het gedrag van 
moleculen, binnen de oplei-
ding tot chemisch ingenieur 
diepgaand aan bod te laten 
komen. Uiteindelijk heeft dat 
mij doen besluiten exacte we-
tenschappen te studeren. 

Hoe kijkt u terug op uw stu-
dententijd? Zijn er veel ver-
schillen merkbaar tussen een
student van toen en van nu?

Uiteraard zijn er verschillen. 
Deze situeren zich naar mijn 
aanvoelen op drie fronten. 
Ten eerste is er de enor-
me invloed van ICT. In mijn 
studententijd begon e-mail 
schoorvoetend aan zijn op-
mars. Vandaag zijn de mees-
te studenten als het ware 
constant online. Alle moge-
lijke informatie ligt voor het 
grijpen, hetgeen uiteraard ook 
het selecteren van relevan-
te en betrouwbare informatie 
complexer maakt. Ten twee-
de denk ik dat de huidige 
student veel mondiger is ge-
worden. Dit heeft voor mij 
zowel positieve als negatieve 

“Burgerlijk ingenieurs zijn 
over het algemeen zeer 
intelligent, maar aanvan-
kelijk niet altijd geïnte-
resseerd in organische 

scheikunde”

zoveel mogelijk de relevantie 
van mijn vak te laten zien en 
ook de link te leggen met de 
wiskunde, waarmee de inge-
nieur zeer vertrouwd is, maar 
het blijft natuurlijk onvermijde-
lijk dat je eerst enige noties 
van een vakgebied moet heb-
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kanten. Ten derde komt het 
mij voor dat meer en meer 
studenten de universiteit zien 
als een soort grootwarenhuis 
waar je diploma’s kan ‘ver-
krijgen’, eerder dan als een 
vrijplaats voor het denken en 
de zuiver wetenschappelijke 
interesse. De combinatie van 
punt twee en drie leidt in 
mijn ogen dan ondermeer tot 
een steeds defensievere hou-
ding van de universiteit ten 
aanzien van de studenten: op 
alle mogelijke manieren pro-
beert de universiteit zich in 
te dekken tegen mogelijk mis-
noegde studenten die gerech-
telijke stappen zouden kunnen 
ondernemen om hun diploma 
alsnog binnen te rijven. Het 
is natuurlijk goed dat het on-
derwijs aan de universiteit 
wordt geëvalueerd, en natuur-
lijk spelen de studenten daar 
een belangrijke rol in. Maar 
uiteindelijk is, zoals in alle 
geledingen van de menselijke 
samenleving, een zeker ver-
trouwen nodig om de zaken 
te laten functioneren, vertrou-
wen dat zich niet laat vatten 
in regeltjes en procedures.

Kent u nog een grappige 
anekdote uit uw studenten-
tijd?

Tijdens het practicum orga-
nische chemie in het derde 
jaar voerden we de synthese 
van 2-heptanon uit. Dit leid-
de tot een geweldig smerige 
kolf die nauwelijks nog pro-
per te krijgen viel. Ik wilde 
echter mijn tijd niet verdoen 
met als een gek te staan 
borstelen en had daar iets 
op gevonden: ik vulde de kolf 
met aceton en bracht deze 

boven de bunsenbrander aan 
de kook. Nadeel was wel dat 
de ontwijkende dampen daar-
bij in brand schoten en een 
ietwat angstaanjagende vlam 
van ongeveer 30 cm hoog 
lieten ontstaan aan de hals 
van het kolfje. We hadden 
toen een assistent die nogal 
graag de strenge juf speelde 
en daarom zorgde ik ervoor 
dat ze mij bij mijn kuisactivi-
teiten kon ‘betrappen’. Op het 
moment dat ik haar schel-
le stem alarm hoorde slaan, 
nam ik het brandend kolfje 
uit de trekkast en blies osten-
tatief de vlam uit zoals een 
kaars. Gevaar geneutraliseerd!

Waarom hebt u na uw stu-
dententijd ervoor gekozen 
om professor te worden?

Ik was zeer gebeten door 
de organische scheikunde en 
deed ook heel graag zelf on-
derzoek in het labo. Ik wilde 
dan ook zo lang mogelijk aan 
de universiteit blijven om dit 
werk te blijven doen. Ook 
de relatief grote vrijheid sprak 
mij sterk aan. Ten slotte geef 

ik ook zeer graag les. Alles 
bij elkaar was het dus vrij 
logisch dat ik aan de univer-
siteit zou proberen te blijven. 
Uiteraard moet ook het toe-
val meezitten. Aan het einde 
van mijn postdocperiode bij 
het FWO gingen vrij veel col-
lega’s met pensioen zodat er 
ook ruimte was.

Veel studenten vinden dat 
uw lessen vaak grappige uit-
spraken bevatten (twee jaar
terug heb ik het grootste 
deel genoteerd en ik kwam 
aan een aanzienlijke verza-
meling!) en mede daardoor 
werd u dit jaar een perso-
nage in de VTK Revue. Wat 
vindt u ervan dat u voor-
kwam in de VTK Revue?

Ik probeer mijn lessen en 
mijn vak wat aantrekkelijker 
te maken door af en toe een 
grapje te maken. Dat houdt 
mensen uiteindelijk ook alert 
en is ook voor mij een ma-
nier om te proberen ‘de klik’ 
te maken met de studenten. 
Misschien zou ik dat van-
daag beter via één of andere 

De 200F, de thuishaven van de zuivere schei-
kundigen
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online-toepassing doen, maar 
uiteindelijk geloof ik toch nog 
altijd meer in face-to-face 
contact. Ik probeer met mijn 
grappen ook soms een bood-
schap over te brengen, bij-
voorbeeld het belang van de 
leerstof aan te tonen of te la-
ten zien dat wetenschappers 
dikwijls door stom toeval be-
langrijke ontdekkingen doen. 
Wat de Revue betreft heb ik 
zelf nog niet de gelegenheid 
gehad een voorstelling bij te 
wonen. Ik weet dus niet ze-
ker of ik mij erdoor gevleid 
mag voelen, maar hoop dat 
‘mijn optreden’ aldaar door de 
studenten gesmaakt wordt.

Welke student zal u altijd bij 
blijven?

Aangezien ik slechts een 
klein vak doceer, is mijn ken-
nis van individuele studenten 
doorgaans zeer oppervlakkig. 
Ik zou deze vraag dan ook 
liever op een meer algeme-
ne manier beantwoorden. Elk 
jaar krijg ik vragen van stu-
denten die mij frapperen om-
dat ze aantonen hoe snel 
sommigen hun weg vinden 
in die voor burgerlijk inge-
nieurs aanvankelijk enigszins 
duistere organische chemie. 
Ik krijg van jullie groep soms 
dieper gravende vragen dan 
van studenten chemie zelf. 
Uiteraard doet mij dat veel 
plezier. Soms krijg ik ook 
vragen in verband met P&O 
of van oud-studenten in de 
context van een master- of 
doctoraatswerk. Dat doet wel 
deugd als je merkt dat de 
studenten je na al die jaren 
toch nog niet vergeten zijn 
en een beroep op je willen 

doen. Voor mij is één van 
de mooiste kanten van het 
mogen doceren aan de uni-
versiteit dat je dag in dag uit 
kunt ervaren dat ondanks de 
verschillen tussen de studen-
ten van vroeger en nu en de 
grote verschillen tussen men-
sen tout court, zoiets eenvou-
digs als een redelijk gesprek 
volstaat om elkaar te vinden.

Wat vindt u van de ij-
kingstoets die door sommi-
gen gezien wordt als een 
nieuw ingangsexamen om 
aan burgerlijk ingenieur te 
kunnen beginnen?

Er zijn twee belangrijke ver-
schillen: het ingangsexamen 
was bindend, de ijkingstoets 
niet. Bovendien evalueert de 

Wat doet u zoal in uw vrije 
tijd?

Mijn interesses zijn heel 
breed. Zo ben ik een ver-
woed tuinier: wij eten veel 
groenten en fruit uit eigen 
tuin.Tuinieren komt in zekere 
zin overeen met wetenschap 
bedrijven aangezien je ieder 
jaar weer honderduit kunt ex-
perimenteren en aan de hand 
daarvan kunt proberen om 
je inzichten en je aanpak te 
verfijnen. Een ander aspect 
van mijn ‘groene’ kant is mijn 
liefde voor de natuur. In dat 
verband leidt ik ook natuur-
wandelingen voor het grote 
publiek en werk ik als docent 
mee aan de opleiding natuur-
gids. Verder heb ik ook een 
sterke interesse in filosofie. 
Tijdens mijn postdoc heb ik 
dan ook een master in de fi-
losofie behaald. Mijn eindwerk 
ging toen over het beluiste-
ren van muziek, een andere 
hobby van mij. Door mijn fi-
losofische achtergrond volg ik 
ook de politieke actualiteit op 
de voet. Ten slotte ben ik 
ook een fervent wijnproever. 
Binnen het departement che-
mie hebben we trouwens in 
de loop der jaren een hecht 
clubje proevers verzameld die 
geregeld samenkomen voor 
een proeverij. Bij deze doe ik 
trouwens graag een oproep 
aan geïnteresseerden om ons 
informele clubje te komen 
versterken. Het kan de goede 
verstandhouding tussen che-
mici en burgerlijk ingenieurs 
alleen maar versterken!

ijkingstoets (al dan niet in 
combinatie met de LUCI-test) 
een breder spectrum aan 
kennis en vooral vaardighe-
den dan het vroegere in-
gangsexamen. Als er al na-
delen zijn aan die ijkingstoets 
en aanverwanten lijken mij 
die alleszins niet op te we-
gen tegen de voordelen. Het 
is belangrijk dat de student 
weet waaraan hij begint én 
de consequenties ervan ern-
stig neemt. Als dit doel beter 
bereikt wordt met een in sé 
onprettige toets, dan is dat 
maar zo.

“Bij deze doe ik trouwens 
graag een oproep aan ge-
interesseerden om ons in-
formele wijnclubje te ko-

men versterken”
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  Implementatie van WKK bij een klant van CEE

Publireportage: CEE
Koen Bosmans
Oprichter CEE

Wat is CEE?
Koen Bosmans: CEE is een onafhankelijke part-
ner voor industriële energieprojecten. We leve-
ren een volledige dienstverlening aan productie-
bedrijven, gaande van energieaudits tot en met 
turnkey implementaties van energetisch geopti-
maliseerde installaties. 
Met andere woorden: onze diensten concentre-
ren zich op het volledige proces, van het uitvoe-
ren van technische energieaudits en energie-
metingen, via de engineering van energetisch 
geoptimaliseerde installaties en nutsvoorzienin-
gen tot en met de bouw en opstart ervan. CEE 
richt zich hierbij voornamelijk tot de energie-in-
tensieve industrie in België en Nederland  en 
werkt voor uiteenlopende sectoren als de che-
mie, pharma, textiel, voeding, ferro, non-ferro, 
bouwmaterialen, …  
De hoofdkantoren van CEE bevinden zich in 
Hamme-Mille, op een boogscheut van Leuven. 
We zetten in op energieprojecten met een scher-
pe terugverdientijd en we garanderen onze klan-
ten dat de projecten die we vooropstellen ook 
economisch en technisch haalbaar zijn. 
Heel belangrijk daarbij is dat we onafhankelijk 
van technologie zijn; we willen geen bepaalde 
technologie of product verkopen, maar willen 
energie-efficiëntie realiseren. Voor alle energie-
projecten doen we de ontwikkeling en uitvoe-
ring volledig zelf, zowel op technisch als finan-
cieel vlak. We proberen daarbij zoveel mogelijk 
om economie en ecologie te combineren.

Je was 25 toen je CEE oprichtte, dat is be-
hoorlijk jong. Kan je vertellen hoe dat is ge-
gaan, beginnend bij je studies?
Koen Bosmans: Ik heb gestudeerd in Leuven 
en hou aan mijn studententijd heel mooie her-
inneringen over. Ik was geen echte ‘voorbeeld-
student’, in de zin dat ik altijd nogal laat begon 
met studeren. Bovendien had ik heel wat ac-
tiviteiten naast mijn studies, zoals de scouts. 
Enkel in mijn laatste jaar heb ik een tandje bij-
gestoken, om toch een diploma met grote on-
derscheiding te behalen :)
Na mijn studies werkte ik twee jaar bij Wa-
terleau. Ik kreeg daar heel veel vrijheid en 
vertrouwen, en heb er echt ‘de stiel geleerd’. 
Nadien ben ik samen met mijn vriendin, mijn 
huidige vrouw, naar Congo getrokken om daar 
een project voor de ngo C.D.I Bwamanda uit 
te voeren. Mijn vriendin kreeg echter mala-
ria, waardoor we na een paar maanden al naar 
België moesten terugkeren. 
Ik was 25, wist plots niet meer waar ik zou 
gaan werken en besloot dat het een goed mo-
ment was om een eigen bedrijf op te richten. 
Het was eigenlijk altijd al een droom van me 
om mijn eigen project te creëren. CEE oprich-
ten was voor mij iets heel natuurlijks. Achteraf 
bekeken, was ik toen in zekere zin heel naïef 
en optimistisch. Maar vanuit mijn perspectief 
vond ik eigenlijk dat ik weinig te verliezen had: 
ik was jong, ik had geen huis of kinderen ... 
De eerste jaren heb ik ongelofelijk hard ge-
werkt. Ik was heel gedisciplineerd, heel streng 
voor mezelf. Toch was het een fantastische 
tijd! 

“CEE oprichten was 
voor mij iets heel na-
tuurlijks”
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Frank, jij werkt nog niet zo lang bij CEE en het 
is je eerste job. Waarom heb jij ervoor geko-
zen?
Frank Ceusters: Ik vind het leuk dat CEE een 
klein bedrijf is. Doordat we met minder men-
sen zijn dan in de echt grote bedrijven, is het 
werk heel afwisselend en kan je steeds met 
verschillende projecten bezig zijn. Je krijgt on-
middellijk veel verantwoordelijkheid, ook al is 
het je eerste job. De ligging van het bedrijf, in 
Hamme-Mille, is ook een voordeel, aangezien 
dit vlak bij Leuven is, waar ik woon.

 

Zou je vrienden of kennissen aanraden om 
voor CEE te komen werken?
Frank Ceusters: Ik zou het zeker aanraden aan 
jonge mensen die zoals ik op zoek zijn naar een 
boeiende en leerrijke startersjob, maar ik denk 
dat het ook een erg interessant bedrijf is voor 
mensen met meer ervaring, omdat er heel veel 
verschillende functies mogelijk zijn. Bovendien 
vallen de collega’s goed mee; iedereen is erg 
gemotiveerd en er heerst een stimulerende 
werksfeer. Tegelijkertijd is er naast het werk 
ook ruimte voor wat anders. Zo gaan we met 
het bedrijf geregeld op uitstap, wordt er een 
etentje georganiseerd en gaan we af en toe op 
weekend. Een ander groot pluspunt, is dat de 
afstand tot de ‘baas’ heel klein is. Koen loopt 
gewoon rond en is makkelijk aanspreekbaar. 
De sfeer zit dus echt wel goed!

Contactgegevens
www.cee.eu /info@cee.eu/+32 (0)10 45 28 82

Waarom moeten (jonge) mensen voor CEE 
komen werken?
Koen Bosmans: Dat is een heel goede vraag. 
Om te beginnen is CEE is een kmo die inge-
nieurs heel wat technische uitdagingen biedt. 
Het is een omgeving waarin je met heel veel in 
aanraking komt en van erg veel kan proeven. 
Doordat onze activiteiten nooit door iemand 
alleen gedragen kunnen worden, hebben we 
ook mensen met verschillende competenties 
nodig. Bovendien bieden we onze mensen 
ruimte voor creativiteit, aangezien ze niet ge-
bonden zijn aan de zware procedures en de 
‘overregelgeving’ die toch wel kenmerkend 
zijn voor heel wat grote bedrijven. De zaak-
voerders, waaronder ikzelf, lopen ook rond 
in het bedrijf, en zijn heel toegankelijk. Daar-
door weet je als ingenieur ook heel snel of iets 
kan of niet, en kan je vlot vooruitgang boeken. 
Tenslotte hebben we ook een maatschappelijk 
doel: we verkopen energieprojecten aan klan-
ten, maar reduceren de CO²-uitstoot en dra-
gen zo bij aan een properdere industrie. We 
helpen de Vlaamse industrie ook om concur-
rentieel te blijven. Dit maatschappelijk aspect 
is voor CEE erg belangrijk; op de lange termijn 
willen we trots kunnen zijn op wat we hebben 
verwezenlijkt.

Franks Ceusters
Projectingenieur CEE

Jullie hebben ook een vzw opgericht, focus vzw?
Koen Bosmans: Zoals eerder gezegd, heb ik toen ik 25 
was samen met mijn vrouw meegewerkt aan een pro-
ject in Congo. Sindsdien heeft het land me niet meer los-
gelaten en zijn we actief gebleven in de armste regio’s. 
Aanvankelijk gaven we vanuit CEE pro deo expertise 
in verband met energieprojecten. Vervolgens, in 2007, 
hebben we een vzw opgericht, Focus vzw, die lokale 
energie-installaties bouwt. De vzw heeft een duidelijke, 
aparte structuur en wordt ook volledig los van CEE gefi-
nancierd. Zo weten bedrijven die Focus vzw sponsoren 
dat alles integraal naar een kabel of zonnepaneel gaat. 
De laatste jaren bestonden onze projecten namelijk uit 
zonne-installaties voor gezondheidscentra in de slop-
penwijken van Kinshasa. Ter plaatse werken we samen 
met de Damiaanactie en met een lokaal bedrijf, dat we 
inschakelen voor het onderhoud van de installaties. 
Elk jaar gaan een paar van onze ingenieurs naar Con-
go om een nieuw project te realiseren. In tegenstelling 
tot veel ngo’s werken wij dus met professionele inge-
nieurs. Zo’n ervaring is een echte eye-opener; je moet 
je plan trekken met weinig middelen, je leert in onver-
wachte omstandigheden werken en je ziet ook veel mi-
serie, hetgeen helpt om te relativeren. Het is dus zowel 
op persoonlijk vlak een meerwaarde, als voor CEE.

“
“Doordat we met min-
der mensen zijn dan in 
de echt grote bedrij-
ven, is het werk heel 
afwisselend.”
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Het evangelie volgens Lucas

Lucas
Nog eventjes doorbijten op de examens, met daarna een welverdiende zomervakantie en 
dan staat er weer een nieuw academiejaar voor de boeg. Een nieuw academiejaar met 
dus ook weer een nieuw praesidium.
Met het Evangelie volgens Lucas zullen we volgend jaar ons uiterste best doen om 
te breken met de status quo en om er een schitterend vernieuwend jaar van te maken. 
Op het moment zijn dit nog allemaal wollige woordjes, maar we hebben wel alvast een 
schitterende kiesploeg, die ten zeerste gemotiveerd is om er een knallende kiesweek van 
te maken! 
Kom zeker eens langs om al een voorsmaakje te krijgen van het spetterende 95ste 
VTK-jaar, dat we volgend jaar voor jullie zullen verwezenlijken!

Eline
Elk jaar, wanneer de zon weer begint te schijnen, rijst er ergens een groepje vrienden 
op, 
die voor jullie, allerbeste VTK-leden, een schitterende kiesweek neerpoot. Dit jaar 
mogen wij dat zijn, aanhangers van het Evangelie volgens Lucas (de herziene druk)! 
Dat betekent een kiesweek vol lekkere abdijbiertjes, hemelse frietjes in bijbelse proporties 
en geweldige activiteiten.Kom maar eens een kijkje nemen aan Alma 3, scoor wat good-
ies en merk vooral op wat voor een tof fe, super gemotiveerde ploeg wij zijn!
Deze kiesweek is maar een voorproefje voor volgend jaar, vergeet dus zeker niet te 
stemmen!
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10 Geboden
Dit zijn de eerste 10 geboden van de kiesploeg “Het evangelie volgens 
Lucas”. Deze standpunten vormen de basis voor vernieuwing en ver-
betering van onze prachtige kring VTK. Lees zeker ook de rest van de 
standpunten op onze site. 

VTK geeft zich bloot
1. VTK wordt innovatief en krijgt een visie
 VTK groeit, maar in welke richting? Deze nieuwe ploeg legt een echt beleid-
splan op tafel en kijkt hoe VTK zich kan ontwikkelen in de toekomst. We gaan 
op zoek naar vernieuwing. We bekijken zelfkritisch ons imago en bekijken waar het 
beter kan.  We gaan ervoor zorgen dat alle ingenieursstudenten trots kunnen zijn op 
VTK.
2. Waar gaat dat geld naartoe en waar komt het vandaan?
 Leden vragen zich af: “Waarom zou ik lid worden?”. Aan de hand van grafiek-
en en het grafisch weergeven van onze begroting laten we zien aan onze leden hoe het 
er financieel aan toegaat bij VTK. Het kiesdebat wordt meer in de schijnwerpers 
gezet! 
3. Grootse promocampagne
 Wat doen wij? Hoe doen wij dat? VTK gaat ervoor zorgen dat het nog 
duidelijker is wat VTK allemaal doet voor haar leden. Wat doet welke post en waar 
kan jij bij terecht? Het wordt nu allemaal veel duidelijker. 
4. VTK gaat voor klein en groot
 Wordt VTK niet te gigantisch? VTK gaat grote evenementen organiseren, 
maar hierbij verliezen wij de kleine gezellige activiteiten niet uit het oog. 
5. Wij passen de verkiezingsprocedure aan!
 Deze ploeg is van oordeel dat de werking van VTK nog te gesloten is, hier-
aan gaan wij werken. Het moet voor iedereen ook duidelijk zijn hoe een nieuwe ploeg 
wordt gevormd!
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10 Geboden
En verleidt Leuven
6. VTK stelt zich nog socialer op naar andere (kleinere) kringen toe
 We gaan dubbelactiviteiten organiseren, maar moet dat steeds met andere grote 
kringen? Het lijkt ons eens leuk om de kleinere kringen van Leuven op te zoeken om 
samen dingen te organiseren. Alle posten (activiteiten, onderwijs, sport,…) gaan nog 
meer inzetten om samen te werken met andere kringen. Het is leuk en zo kunnen we 
er allemaal uit leren. 
7. Leden betrekken bij de werking
 We zorgen ervoor dat leden gemakkelijker en meer kunnen bijdragen aan de 
werking van VTK. Zo gaan leden VTK op meer manieren kritiek en feedback 
kunnen geven. VTK gaat de mogelijkheid bieden om als lid mee te kunnen sleutelen 
aan de visie en het beleid van onze kring. 
8. We komen naar buiten als 1 kring
 We herbekijken het ontwerp van onze truien opnieuw. Momenteel kent onze 
faculteit veel verschillende ontwerpen van pullen (per departement). We kijken hoe 
we deze meer kunnen uniformiseren en hierbij gaat VTK dan ook inspringen bij de 
financiering en logistieke hulp. 
9. VTK evalueert continu!
 We zeggen dat we VTK grondig gaan evalueren. We beloven ook dat we dat 
het hele jaar door zullen doen!
10. Lustrumweek VTK 95 jaar
 Volgend jaar bestaat VTK 95 jaar. Wij organiseren een zotte week in dit 
academiejaar. Prepare for some awesomeness! 
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Waarom koos je voor de studies burger-
lijk ingenieur?
Ik twijfelde eigenlijk sterk, tussen alle 
wetenschappen, burgerlijk ingenieur 
en sportkot. Na een jaar in Canada te 
hebben gezeten besefte ik dat ik alles 
van wetenschappen eigenlijk boeiend 
vond, “how stuff works” in de breedste 
zin. De studies sportkot spraken me 
ook nog steeds enorm aan door mijn 
sportieve aard, maar ik heb gekozen 
voor wat na de studies komt. 5 jaar 
studeren vliegen voorbij en zijn niets 
vergeleken met de 40jaar werken die 
er op volgen. Het leek me dus belang-
rijker te kiezen voor een interessante 
toekomst en jobopportuniteiten als 
sportkotter (op enkele uitzonderingen 
waar je veel geluk voor moet hebben 
na) spraken me veel minder aan.

Welke master heb je gestudeerd?
Werktuigkunde, optie Lucht- en ruim-
tevaart!

De meeste studenten kennen je waar-
schijnlijk wel, aangezien je praeses 
was vorig jaar. Hoe is dat laatste jaar 
je bevallen?

Fantastisch natuurlijk! Enorm leerrijk, 
boeiend, actief en leuk. Zonder enige 
twijfel het zaligste jaar van mijn leven. 
Wat ik ook enorm leuk vind nu ik er 
op terugkijk zijn alle vrienden die ik er 
aan heb overgehouden: niet te schatten 
hoeveel mensen je leert kennen tijdens 
zo’n jaar!

Het jaar voor je praeses werd was 
je groepscoordinator sport, en in je 
praesesjaar heb je er alles aan gedaan 
om VTK te laten winnen. Hoe heb je 
de overwinning van VTK op Appo-
loon dit jaar beleefd?

Ik was ongelooflijk blij. De 24 Uren-
loop is iets wat me van mijn eerste jaar 
heeft beziggehouden en de reden bij 
uitstek dat ik bij VTK terechtgekomen 
ben. Sinds mijn 2de jaar heb ik mij, 
naast lopen, al actief ingezet voor VTK 
en ik heb dan ook van op de eerste rij 
de progressie kunnen meemaken die 
we jaarlijks maakten. Het was mijn 
grote droom het ooit te kunnen win-
nen en ben er dan ook elk jaar opnieuw 
in blijven geloven, al werd de groep 
“believers” steeds kleiner. De euforie 
was dan ook ontzend groot, tot tranen 
vam vreugde toe aan het podium. En 
ik kan u zeggen: zowel woensdag als 
donderdag was ik niet al te efficient op 

heel brede kennis waar je steeds op kan 
terugvallen. Ook al is het maar om snel 
de impact van een verlaagde atmosferi-
sche druk of verhoogde temperatuur te 
kunnen inschatten.

Een vraag die we proffen vaak stellen 
is hoe zij tegenover de ijkingstest en 
het vroegere ingangsexamen staan. 
Hoe sta jij, als afgestudeerd ingeni-
eur,  hiertegenover?

Zonder er al te diep op in te gaan want 
dan vul ik hier vlotjes 5 bladzijden: 
ingangsexamen contra, ijkingstoets 
pro! Een toets is te streng, een student 
moet de kans krijgen om zich te bewij-
zen, maar moet wel duidelijk op zijn 
achterstand gewezen worden en moet 
de verantwoordelijkheid krijgen. Onze 
opleiding moet van een zeker vasisken-
nis kunnen uitgaan om de kwaliteit te 
kunnen waarborgen.

Wat brengt de toekomst nog voor 
jou?

Dat ik het begot niet weet en dat hoop 
ik nog even zo te houden! Ik bekijk 
het voorlopig maand per maand en zie 
waar ik uitkom, maar ik blijf bezig! Een 
rustig leven is, zeker na vorig jaar, niet 
aan mij besteed. Zo ben ik nu weer wat 
meer tijd gaan steken in sporten, hou 
ik nog een klein wakend oogje op VTK 
en heb ik me een paar weken terug 
geengageerd in de alumni vereniging. 
Vooral van dat laatste hoop ik iets te 
kunnen maken: jonge afstuderende 
ingenieurs nog voor de diplomering 
warm maken voor het alumni leven. 
Netwerken en contact houden met de 
universiteit en jaargenoten heeft enkel 
meerwaarde! Oh ja, ik heb ook toege-
zegd om vanuit de industrie feedback 
te geven over onze werktuigkunde 
opleiding, iets waar ik al enorm naar 
uitlkijk. De KUL volledig loslaten ga ik 
nooit echt kunnen doen denk ik, maar 
ik vind ook niet dat dat hoeft (in zekere 
mate, uiteraard).

het werk.. En op de vrag te antwoorden 
die me al zo vaak gesteld is: natuurlijk 
had ik liever tijdens mijn studententijd 
gewonnen, natuurlijk had ik enorm 
graag zelf op dat podium gestaan, maar 
dat staat in dr schaduw van het gelijk 
krijgen: ja we kunnen het nog winnen! 
Daarbij, na al die jaren voorbereiding 
is het ooke een beetje mijn overwin-
ning denk ik, zonder van de verdienste 
van Pixel te willen afdoen!!
Vond je na je studies snel werk?
Dat heeft uiteindelijk nog wel even 
geduurd, maar dat heb ik aan mezelf 
te danken. Ik was bij een niet techni-
sche consultant gaan solliciteren in het 
begin, heb daar toen ook een aanbod 
gekregen maar door inpraten van fa-
milie, toenmalige vriendin en vrienden 
besefte ik dat ik eerst nog echt iets met 
mijn diploma wilde doen. Daardoor 
ben ik pas in juli beginnen solliciteren 
bij mijn huidige werkgever.

Waar werk je momenteel, en wat 
houdt je job in?

Atlas Copco - Airpower. Ik werk als 
proposal engineer custom design. Ik 
hou me bezig met het uitschrijven van 
offertes voor klantspecifieke com-
pressoren. Hiervoor moet ik op hoog 
tech isch niveau nagaan waar juist 
aanpassingen moeten gebeuren (bvb 
kopervrije machines voor off shore toe-
passingen), welke onderdelen hiervoor 
nodig zouden zijn en hoeveel uren 
design en assemblage hiervoor nodig 
zijn. Op basis van die gegevens bereken 
ik dan een finale prijs.

Als we de vergelijking maken tussen 
studies en werken, wat zijn dan de 
grote verschillen, en hoe relevant 
zijn je studies dan geweest voor het 
beroep dat je nu uitoefent?

Het grootste verschil vind ik gelijk-
aardig aan de stap tussen middelbaar 
en universiteit: de vrijheid. Je kan 
niet zomaar uitslapen wanneer het u 
uitkomt of zelf volledig inplannen wan-
neer je juist werkt en dat is wel weer 
wennen. Een ander groot verschil is dat 
je nu zelf veel actiever op zoek moet 
naar info en veel meer al doende leert. 
Mijn studies zijn zeer relevant. Niet 
in de heel specifieke materie van een 
vak, maar zonder vakken als ECMS, 
mechanica, warmteoverdracht, elek-
trische energie,.. had ik mijn job niet 
kunnen uitvoeren. Ze geven echt een 

Afterlife: Robin Ska
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Frei Otto
Op maandag 9 maart 2015 is de Duitse architect 
Frei Otto overleden, hij was 89 jaar oud. Vlak 
voor zijn dood kreeg Frei Otto nog te horen 
dat hij de Pritzker Prize 2015, de belangrijkste 
architectuurprijs ter wereld, kreeg toegekend. 
Het comité van de Pritzker Prize kende postuum 
de prijs toe aan de overleden architect. Het was 
de eerste keer dat de Pritzker Prize postuum 
werd bekendgemaakt. De jury van de Pritzker 
Prize omschrijft hem als een architect die zowel 
“onderzoeker, uitvinder, vorm-finder, ingenieur, 
aannemer, leraar, medewerker, milieuactivist, 

Frei Otto staat bekend als de pionier in lichtgewicht 
structuren, meer bepaald op het vlak van 
tentstructuren.  Tentstructuren zijn structuren die 
volledig onderworpen zijn aan trekkrachten, er 
treden geen drukkrachten of buigmomenten op. 
Tentstructuren kunnen onderverdeeld worden 
in membranen (continu zeil), kabelnetten en 
pneumatische structuren (trekkrachten zijn het 

Zeepfilmmodellen

Frei Otto in zijn jongere jaren

Frei Otto zocht zijn inspiratie in natuurlijke 
fenomenen zoals zeepbellen en spinnenwebben. 
Hij wou de fysische, biologische en technische 
processen begrijpen die deze natuurlijke fenomenen 
hun vorm geven. Hij zocht ook naar manieren om 
met zo weinig mogelijk materiaal en met zo weinig 
mogelijk energie ruimten te omsluiten. Hiervoor 
heeft Frei Otto zeer veel geëxperimenteerd met 
zeepfilmmodellen. Deze hebben het voordeel dat 
ze overal dezelfde spanning hebben en dat ze een 
evenwichtstoestand aannemen met het kleinste 
oppervlak. Deze experimenten stelden Otto in 
staat om tentstructuren te bouwen die toen nog 
niet konden berekend worden.

De eerste gebouwde tentstructuren van Frei Otto 
waren tijdelijke structuren, meestal paviljoenen op 
tentoonstellingen. Zijn eerste gebouwde structuur 
was een muziekpaviljoen in Kassel, daterend uit 
1955 en had een simpele hyparvorm. Amper 
twee jaar later bouwde een nieuwe structuur, een 
paviljoen over een dansvloer in Keulen. Deze 
tentstructuur was al iets ingewikkelder, het had 
een radiale structuur van telkens 12 segmenten 
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Zeepfilmmodel, paviljoen, Keulen, 1957

Paviljoen, Keulen, 1957

Muziekpaviljoen, Kassel, 1955

die elk bestond uit een zadelvlak. Hiervoor heeft 
hij gewerkt met zeepfilmmodellen ter visualisatie. 
Merk op dat deze beide paviljoenen bestonden uit 
een membraanstructuur.

Later ging Frei Otto ook veelvuldig werken met 
fysieke modellen (maquettes). Zijn twee meest 
gekende projecten zijn ongetwijfeld het Duits 
Paviljoen voor de wereldtentoonstelling in Montréal 
van 1967 en het Olympisch Stadion in München 
van 1972, beide voorbeelden van kabelnetten. 

Voor de form-finding van deze projecten werkte 
hij met verschillende schaalmodellen met telkens 
verschillende materialen en op verschillende schaal, 
waarbij elk model steeds nauwkeuriger werd. Voor 
de opmeting van deze modellen had Frei Otto 
een heel eigen wijze uitgewerkt. Hij maakte zowel 
gebruik van projecties op plan en in snede als van 
fotografie opmetingen.

Duits Paviljoen, Montréal, 1967
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Olympisch Stadion, München, 1972

In 1964 richtte Frei Otto het instituut voor 
lichtgewicht structuren (the Institute for 
Lightweight Structures) aan de Universiteit van 
Stuttgart waar hij tot zijn pensioen in 1991 ook 
voltijds professor was. 

Doorheen de jaren heeft Frei Otto vele onder-
scheidingen mogen ontvangen, om er maar enkele 
te noemen: hij kreeg de Thomas Jefferson Prize 
en Medal in Architecture van de University of 
Virginia in 1974; de Medaille de la recherché et 
de la technique van de Academie d’Architecture, 
Parijs, in 1982; de Grand Prize and gold medal van 
de Associatie van Duitse Architecten, ook in 1982. 
Hij kreeg de titel Honorary Fellow of the Royal 
Institute of British Architects, Londen, in 1982 en 
Honorary Fellow of the Institution of Structural 
Engineers, Londen, in 1986. In 1996, kreeg hij 
de Grand Prize van de Duitse Associatie van 
Architecten en Ingenieurs, Berlijn. In 2005, kreeg 
hij de Royal Gold Medal of the Royal Institute of 
British Architects (RIBA).

Duits Paviljoen, Montréal, 1967

Werken met schaalmodellen
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Elektronische Bagage Weegschaal

De elektronische bagage weegschaal 
is klein en gemakkelijk mee te nemen 
op vakantie. De bagage weegschaal is 
gemakkelijk aan je koffer vast te ma-
ken waarna je deze op tilt en direct 
het gewicht af leest op de display. 
Voorkom bijbetalen bij de douane en 
weeg de koffer vlak voor het inchec-
ken nogmaals. Zo kun je het teveel 
aan gewicht wellicht in je handbagage 
of bij reisgenoten in de koffer stoppen.

Prijs: € 14,95

http://www.gadgethouse.nl

Lichtkraan ledkraan

Deze kraanverlichting is bij koud water 
blauw, en boven de 31 graden celcius 
word hij rood.

Prijs: € 9,95

http://www.ultragedgets.nl

Alarm wekker met opstijgende raket  

Elke ochtend zal deze speciale alarm klok je wakker 
maken als je hem naast je hoofd zet.
Hij is vormgegeven als een raketwerper en ge-
draagt zich dan ook als een lanceerstation. Voordat 
de klok afgaat hoor je stem aftellen van 10 tot 0 en 
zegt daarna ‘We have a lift off!’
Na het aftellen schiet de raket de lucht in waarna 
een loeiharde sirene zal afgaan. Om het vervelende 
alarm geluid te laten stoppen moet je hem zien te 
vangen en terugsteken in de lanceerbasis voordat 
hij stopt met herrie maken.

Prijs: € 14,95

http://www.ultragedgets.nl

Vetcool: leuke gadgets
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iPhone 4(s) Microscoop

Je hoeft vanaf nu niet meer in een labra-
torium te werken of honderden euro’s uit 
te geven om de wonderlijke wereld van 
de microscoop te ervaren. Deze iPhone 
mini Microscoop is een zakformaat en heb 
je altijd bij de hand om geen foto/vide-
omoment te missen. Het gebruik van dit 
mini microscoopje is zeer makkelijk want 
je klikt de iPhone Microscope gewoon aan 
de achterkant van je smartphone en hij is 
klaar voor gebruik.

Prijs: € 39,95

http://www.megagedgets.be

Equation Clock

Eindelijk een klok voor de echte nerds on-
der ons! Geef wiskunde een mooi plaatsje aan 
de wand en reken uit hoe laat het is met de 
Equation Clock!

Prijs: € 17,95

http://www.megagedgets.be

Sudoku Toiletpapier

De krant of een tijdschrift is uiteraard een 
ideale manier om de tijd te doden ter-
wijl jij je behoeften doet, maar dat wordt 
ook zo eentonig na een tijd.. Speel eens 
een spelletje Sudoku! Nu kan je natuur-
lijk gewoon een puzzelboekje meenemen, 
maar waar laat je dit nu weer na afloop? 
Daarom is er Sudoku Toiletpapier!

Prijs: €4,95

http://www.megagedgets.be
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Louvain versus Leuven: in het verleden één, nu twee

Na de taalstrijd in België van 
de jaren ‘60 en de kwestie 
‘Leuven Vlaams’ van 1967, 
werd onze universiteit defini-
tief opgesplits in twee delen 
(sinds 1945 was er, na de op-
richting van een Nederlands-
talige poot al een opsplitsing 
van de lessen): een Fransta-
lige (Université catholique de 
Louvain) en een Nederlands-
talige (Katholieke Universiteit 
Leuven) universiteit. De Ne-
derlandstalige vleugel bleef in 
het oude (Vlaamse) Leuven, 
voor de Franstalige tak werd 
een volledig nieuwe stad 
opgericht: Louvain-la-Neuve! 
(Eén uitzondering hierop is de 
faculteit geneeskunde van de 
UCL die al voor 1967 naar 
Woluwe was verplaatst en er 
nog steeds gevestigd is)

De stad zelf
Louvain-la-Neuve is één van 
de weinige geplande steden 
in België (en de eerste sinds 
de stichting van Charleroi in 
1666). Nadat bekend was dat 
de Franstalige vleugel van 
de Leuvense universiteit een 
nieuw onderkomen nodig had, 
werd tussen 1968 en 1975 

een volledig nieuwe stad ge-
bouwd op het grondgebied 
van de gemeente Ottignies. 
Vanaf het begin was het de 
bedoeling de klassieke stede-
lijke morfologie na te bootsen 
en een mengeling te krijgen 
tussen studenten en andere 
inwoners.

Vanaf 1972 installeerden de 
eerste faculteiten zich in Lou-
vain-la-Neuve (de vroegere 
wetenschapsbibliotheek was 
het eerste gebouw van Lou-
vain-la-Neuve en de faculteit 
van de burgerlijk ingenieurs 
was de eerste faculteit!) en 
groeide de stad uit tot wat ze 
vandaag is. Vooral de laatste 
jaren slaagt Louvain er meer 

en meer in zich ook op de 
kaart te zetten met niet-uni-
versiteits-gebonden activiteiten 
en mogelijkheden: de groot-
ste theaterzaal van Wallonië 
(Aula Magna - 2001), een 
groot cinemacomplex (2001), 
een gigantisch winkelcentrum 
(Esplanada - 2005),...

Ondanks het feit dat de stad 
ondertussen al meer dan 40 
jaar bewoond is, is het duide-
lijk dat het een speciale stad 
is. Zo kom je zelden auto’s 
tegen aangezien die onder 
de grond rijden en is het in 
het begin moeilijk je te ori-
enteren. Alle gebouwen (zelfs 
de recentere!) zijn in dezelf-
de stijl gebouwd. Als je ooit 

Tot ver  buiten België is geweten dat er vroeger maar één “University of Leuven” was. 
Vooral het feit dat beiden nog dezelfde symbolen gebruiken en dezelfde geschiedenis de-
len, maakt het voor veel internationale studenten moeilijk een onderscheid te maken. Maar 
verschillen beide universiteiten nu echt zo veel? En hoe anders is het studentenleven aan 
de andere kant van de taalgrens? In dit artikel vindt u hopelijk een antwoord op die en 
andere vragen!

Een typisch plein in Louvain-la-Neuve. Let op 
de gelijkaardige bouwstijl tussen de verschillen-

de gebouwen.
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‘Auditoires de Sainte Barbe’, het ge-
bouw waar alle burgies les hebben

Het eerste gebouw van Louvain-la-Neuve: 
de voormalige wetenschapsbibliotheek

overweegt een jaartje aan de 
UCL te studeren (voor elke 
richting binnen burgerlijk in-
genieur is het mogelijk een 
dual degree te doen tussen 
de KUL en de UCL), is een 
kaart de eerste we(e)k(en) 
een absolute must (ook in 
de auto best altijd goed de 
wegwijzers in het oog hou-
den, een gps durft al eens 
te falen in tunnels...)!

In vergelijking met Leuven is 
de stad trouwens klein. In 
Leuven is het meestal aange-
wezen om een fiets te hebben 
om de afstanden te doen, in 
Louvain-la-Neuve daarentegen 
is alles zo dicht bij elkaar 
dat een fiets meestal over-
bodig is.

Studies - De universiteit 
Op het  gebied van ‘goede 
scores’ in de internationale 
universiteitsrankings, doen de 
Vlaamse universiteiten (vooral 
Gent en Leuven) het opmer-
kelijk beter dan de Franstali-
ge universiteiten in ons land. 

Als je bijvoorbeeld naar de 
‘Times Higher Education’-ran-
king van 2014-2015 kijkt, 
vind je Leuven op plaats 55 

en Louvain-la-Neuve pas op 
plaats 171. Gelukkig is dit de 
uitlsag in een algemene ran-
king, op het gebied van in-
genieurswetenschappen, heeft 
Louvain-la-Neuve echter wel 
een degelijke reputatie, al is 
de manier van lesgeven to-
taal verschillend van Leuven.

Waar in Leuven vooral de 
nadruk ligt op examens, ligt 
de nadruk in Louvain-la-Neu-
ve vooral op projecten door-
heen het jaar. Voor elk echt 
ingenieursvak is er wel een 
project. Het nadeel hiervan is 
dat je meer werk hebt tijdens 
het jaar, het voordeel is dat 
je een (iets) rustigere blok 
hebt (en doorgaans al een 
significant deel van je punten 
hebt kunnen behalen).

Net als in Leuven woedt er 
de laatste jaren een hevige 
discutie of de mastervakken 
grotendeels in het Engels 
moeten gegeven worden of 
niet. In tegenstelling tot Leu-
ven is momenteel een be-
langrijke factor in deze discu-
tie het bestaan van de duale 
diplomering tussen Leuven en 
Louvain en de mogelijkheid 
die dit biedt aan Nederlands-

taligen om hun Frans bij te 
spijkeren (als de vakken in 
het Frans blijven natuurlijk)

Voorzieningen voor studen-
ten en algemene sfeer
Net als in Leuven stopt het 
studeren niet bij de lessen 
en heb je ook daarbuiten 
veel ondersteunende diensten 
en activiteiten voor studenten 
(zowel studie- als iets minder 
studiegerelateerd).

Zo heb je ook in Lou-
vain-la-Neuve een bibliotheek 
die ter beschikking staat van 
de studenten.

Net als in Leuven is dit een 
recente bibliotheek (sinds dit 
academiejaar in gebruik) met 
veel studeerplek. Desondanks 
zijn er enkele verschillen, zo 
zal je bijvoorbeeld in de Leu-
vense universiteitsbibliotheek 
iets langer moeten zoeken 
naar boeken uit de jaren ‘60 
of eerdere. In Louvain-la-Neu-
ve daarentegen is het groot-
ste deel van de boeken uit 
deze periode (en als je geluk 
hebt, kom je nog boeken van 
voor 1900 tegen!). De laatste 
tijd worden er geregeld boe-
ken afgedankt die gratis door 
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Proffen en drankspelletjes 
gaan goed samen in Lou-

vain-la-Neuve

studenten mogen meegeno-
men worden (en hier zitten 
soms nog echt interessante 
boeken tussen), een teken 
dat er een vernieuwde col-
lectie op komst is?

Op het gebied van studen-
tenrestaurants, zijn Leuven en 
Louvain-la-Neuve vergelijkbaar 
als het op kwaliteit aankomt. 
De gratis frieten van Leuven 
vind je jammer genoeg niet 
in Louvain, maar daarente-
gen is het studentenrestau-
rant meestal wel open tijdens 
stakingen!

Voor de examenregeling 
werkt de UCL significant 
anders dan de KUL. Waar 
je in Leuven je examenmo-
ment(en) al weet voordat je 
een vak opneemt (en je er 
dus zelf moet voor zorgen 
dat je geen overlappende 
examens hebt), weet je in 
Louvain-la-Neuve je examen-
regeling pas een maand voor 
je examens. Vanzelfsprekend 
geeft dit soms problemen en 
overlappende examens, maar 
een mailtje naar de prof en 
je hebt een ander (privé) 
examenmoment.

Een nadeeltje van Lou-
vain-la-Neuve is dat je niet 
overal altijd binnen kan met 
je toegangskaart (studenten-
kaart en toegangskaart zijn 
twee aparte kaarten aan de 
UCL). Dus als je ‘s nachts 
een werkplek zoekt, ben je 
beperkt tot de informaticalo-
kalen.

Bij deadlines in Lou-
vain-la-Neuve blijft iedereen 
over het algemeen rusti-

ger als in Leuven. Toen er 
een paar weken geleden een 
deadline was waarbij er 24h 
voor de deadline nog absoluut 
geen resultaat was, maakte 
niemand zich daar druk in! 
Iets wat ik in Leuven toch 
nog niet ben tegengekomen!

Deze gemoedelijke sfeer is 
iets wat opvalt als je een 
jaartje in Louvain-la-Neuve 
verblijft. Iedereeen blijft altijd 
kalm, maar als er écht ge-
werkt moet worden, werkt ie-
dereen ook heel hard door 
(en klopt het idee van “luie 
Walen” absoluut niet!).

Net als in Leuven, bestaat er 
in de master ook een depar-
tementsfeest waar zowel stu-
denten, proffen als assistenten 
naartoe komen, al zal je in 
Leuven wel niet zo snel een 
departementsfeest meemaken 
waar proffen elkaar uitdagen 

onze Franstalige vrienden ook 
één keer per jaar hun proffen 
tijdens hun jaarlijkse Revue-
voorstelling.

Na elke voorstelling wordt de 
appreciatie van het publiek 
gevraagd en deze wordt uitge-
drukt in bakken bier. Iedereen 
die dus komt kijken en zijn 
mening wil geven, geeft een 
aantal bakken (dit loopt op tot 
25 bakken per cercle/persoon 
die zijn mening geeft), waar-
na deze drank geledigd wordt 
in de Cercle Industriel of La 
Casa en er het grootste deel 
van de nacht gefeest wordt. 
Proffen (waarvan er sommige 
ook zelf mee feesten) houden 
hier rekening mee waardoor 
er in de week van de Revue 
een aanzienelijk deel van de 
lessen geschrapt wordt.

Kortom: net zoals in Leuven 
is ook in Louvain-la-Neuve  
de Revue iets waar iedereen 
aan meedoet en je kan niet 
studeren zonder naar de Re-
vue te gaan!
Uitgaan
Dit is iets wat men in Lou-
vain-la-Neuve echt beter kan 
als in Leuven (sorry, maar je 
kan het niet ontkennen). Dit 
komt grotendeels omdat het 
uitgaansleven in Louvain vol-
ledig door de studenten zelf 

Een goed gevulde schouw-
burg bij een Revue-voorstel-

ling

om mee te doen aan drank-
spelletjes (en elkaar uiteinde-
lijk zitten te bekogelen met 
wijnkurken).

Revue
Net als in Leuven immiteren 
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La Casa, the place to be als je wil feesten!

Eén van de doeken van het decor 
voor Revue 2015 wordt gemaakt

georganiseerd wordt en er dus 
geen privé-ondernemingen zijn 
die zich er mee moeien. Als 
je ooit de kans hebt om te 
feesten in Louvain-la-Neuve, 
moet je zeker naar ‘La Casa’ 
gaan. Dé plaats waar iedereen 
gaat feesten. Feesten in Lou-
vain gebeurt doorgaans met je 
slechtste kleren en het dragen 
van ‘botten’ is niet ongewoon. 
Er wordt overal gerookt en als 
men consequent boetes zou 
geven op wildplassen (gebeurt 
ook binnen in de Cercle In-

Koten
Hoewel Louvain-la-Neuve oor-
spronkelijk volledig van de 
universiteit was, zijn er veel 
koten die momenteel uitgebaat 
worden door particuleren / im-
mo-bureaus, net als in Leu-
ven.

Waarin Louvain-la-Neuve zich 
wel onderscheidt van Leuven 
zijn de zogenaamde ‘kot à 
projets’. Grote residenties (zo-
als Lerkeveld of het Heilige 

en Duits in Louvain-la-Neu-
ve bevorderen (Babbelkot), 
tot koten die zich richten 
op wetenschappelijke in-
teresses (bv. KoTangente 
en Astrokot) tot koten die 
zich ontvermen over de 
Erasmusstudenten in Lou-
vain-la-Neuve (KotErasmus). 
Als je ooit van plan bent 
om in Louvain-la-Neuve te 
gaan studeren, is dit zeker 
aan te raden (je moet er 
wel op tijd bij zijn want de 
plaatsen zijn beperkt!).

De acteurs en figuranten van Revue 
2015

dustriel en La Casa!), zou het 
begrotingstekort aanzienelijk 
dalen. 

Enige “nadeel” vergeleken met  
Leuven is dat alles sluit om 
3h00 waarna het feesten dus 
afgelopen is (daarna is het 
volgens het politieregelement 
verboden om nog muziek te 
spelen). Dit nadeel kan je 
echter ook als een voordeel 
zien: je kan altijd nog  naar 
je les van 10h45 gaan! 

Een laatste merkwaardigheid 
die vooral opvalt bij het uit-
gaan, is het wijdverspreid 
dragen van ‘kalotten’ voor ie-
dereen die tot het praesidium 
van een studentenvereniging / 
studentenclub behoort.

Geestcollege in Leuven) kent 
men niet in Louvain-la-Neuve. 
Daarentegen zijn er wel een 
heel aantal koten van 8 à 
15 personen die zich inzetten 
voor één bepaald project en 
zo een KAP (kot à projet) vor-
men. Deze projecten kunnen 
zeer verschillend zijn en gaan 
van koten die het Nederlands 

Kortom, Louvain-la-Neuve is 
een interessante stad die je 
zeker eens moet bezoeken 
en als je je Frans wil ver-
beteren, is een dual degree 
met de UCL (1 masterjaar 
Leuven, 1 masterjaar Lou-
vain) de perfecte manier!
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Ingenieur op stage: in Benin
Britt Beynaerts zit in haar eerste master Werktuigkunde met als optie 
voertuigtechnieken. Ze trok tijdens de lesvrije week samen met Quentin 
De Clercq en Melchior Scheper op stage naar Benin, in West-Afrika, 
om er busjes te inspecteren. Hier geeft ze ons een kijk op dit 10-daagse 
avontuur.

naam:               

Britt Beynaertsleeftijd: 22 jaar

Studierichting: Werk-

tuigkunde, optie voer-

tuigtechnieken

Stage: Benin

De voorbereiding

Het begon allemaal aan het einde 
van de les, ergens ver in het eerste 
semester. Professor Sas vroeg ons 
of er kandidaten waren om in ver-
band met het Geïntegreerde Prac-
ticum in het tweede semester naar 
Afrika te gaan. Na een korte inlei-
ding over het onderwerp waren wij 
onmiddellijk alle drie verkocht!
Hierna moesten we op gesprek 
met de leiders van het bedrijfje 
“African Drive’. Dit zou het bedrijfje 
zijn waarvoor we zouden moeten 
werken. Na wat  informatie over 
de gevaren van Afrika, de nodige 
inentingen, paspoort, ... Werden 
we gevraagd of we nog steeds wil-
den gaan. Immers al deze dingen 
zouden we moeten regelen tijdens 
onze blok en examens...
Maar natuurlijk wilden we dit nog! 

Tip: inenting voor gele koorts in de-
blok laten zetten is echt een aanra-
der! Je hebt dan immers toch niets 
anders te doen dan hier ziek van te 
wezen!

Op naar Afrika!
Onmiddellijk na  de examens van 
januari vertrokken we richting 
Benin. Hier zouden we voor 10 
dagen verblijven in het huis van onze 
begeleidster ter plaatse, Charlotte 
Gréant, voormalig praeses van 
Apolloon. 

Charlotte werkt nu voor 
Baobab Express, een Beninse 
busmaatschappij die instaat voor 
personenvervoer. Deze werd 
opgericht omdat niet iedereen een 
wagen bezit en men in Benin steeds 
heel veel bagage mee wilt nemen 
wanneer men zich verplaatst!
Volgende foto illustreert dit 
probleem.

Baobab Express onderscheidt 
zich van de andere 
vervoersmaatschappijen omdat 
ze zeer stipt rijden en geen extra 
mensen meer toelaten wanneer 
alle zetels bezet zijn. Dit is een 
groot verschil met de bestaande 
maatschappijen daar, die pas 
vertrekken wanneer de bus (over)
vol zit en dit dus vaak helemaal niet 
op het vooraf vastgelegde tijdstip is. 

Onze taak ginder
Hoewel de busjes van Baobab 
Expres nog maar een jaar op 
de baan zijn vertonen ze al veel 
gebreken.  Het was onze taak om al 
deze problemen te onderzoeken en 
te rapporteren. Hoe de busjes eruit 
zien, is te zien in de volgende foto.
We hebben 5 dagen gewerkt om 

alle busjes na te kijken.  Daarna 
konden we nog 3 dagen vakantie 
nemen. Jammer genoeg bleven er 
maar 3 dagen meer over, de eerste 
en laatste dag van ons verblijf 
bestonden immers uit een busreis 
van 10 à 12 uur om van en naar de 
luchthaven te reizen...

Maar wat een heerlijke 3 dagen 
waren dat! De eerste dag gingen 
we een waterval bezoeken en 
verbleven we in een Afrikaans 
dorpje. De volgende ochtend 
trokken we  verder naar een 
safaripark. 

Op onze laatste dag tenslotte  
gingen we nog een dorpje op 
paalwoningen bezoeken.

Het is zeker een aanrader om eens 
naar Benin te gaan als je de échte 
Afrikaanse cultuur wilt opsnuiven. 
Toerisme valt er haast niet te 
bekennen.
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Afrikaans dorpje

Na het harde werken reisden we af naareen 
meer toeristisch gebied .  Hier werden we op-
gepikt door onze gids, die ons meenam naar zijn 
geboortedorp.
Dit dorpje was gelegen bij twee watervallen en 
was een écht Afrikaans dorpje.
Met ‘écht’ bedoel ik een dorpje met lemen 
hutten, zonder electriciteit en stromend water. 
Echt eens tof om dit mee te maken, met de luxe 
die wij kennen.
‘s Avonds hebben we een ‘berg’ beklommen om 
vanaf daar te kijken naar de ondergaande zon. 
Heerlijk uitzicht!

Safaripark

Gelukvogels die we zijn, kregen we naast de ‘gewone’ 
dieren zoals antilopen, buffels, ... ook de kans om  een 
leeuw en een luipaard te bewonderen. Luipaarden 
worden zeer zelden gezien in dit park,  (het was 1 
jaar geleden en er zijn gidsen die er al 12  jaar werken 
en nog nooit een luipaard gezien hebben) dus dit was 
wel een zeer uitzonderlijke ervaring!
Verder was het ook best grappig om tijdens de 
lessen te horen dat trillingscomfort in wagens zeer 
belangrijk is en dan in een soort pausmobiel rond te 
rijden. Waarbij je na het uistappen nog steeds het 
gevoel hebt dat je verder aan het trillen bent en je 
oren eeuwig pijn zullen blijven doen van het lawaai.

Paalwoningen in Ganvié

Als afsluiter van onze onvergetelijke week in Benin 
hebben we  het vissersdorp Ganvié bezocht . Zoals 
het hoort, hebben we dit gedaan met een lokaal bootje 
waarvan je zou denken dat je nooit zal weerkeren 
met droge kleren! Het dorpje is opgetrokken in 
het midden van een meer en bestaat volledig uit 
paalwoningen. De lokale bewoners leven zo goed 
als allemaal van visvangst en toerisme.  Speciaal om 
kindjes te leren lopen zijn er op sommige plaatsen 
stukken vaste grond aangelegd.
Na de gebruikelijke discussie met onze gids over de 
fooien zijn we uiteindelijk toch terug veilig aan wal 
geraakt en werden we uitgezwaaid met het immer 
aanwezige yovo yovo yovo. (yovo betekent “blanke” 
in één van de Afrikaanse dialecten).
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Het seksprofiel van de gemiddelde burgie

Pikante Paas-enquête: 2015
Anno 2015 is 50 shades of Grey helemaal hot. Maar hoe zit dat nu met de gemiddelde 
burgie? Hebben wij de smaak ook te pakken? Begin maart riep VTK jullie op om het ach-
terste van je tong te laten zien en de pikante paas-enquête in te vullen. De respons was 
enthousiast, zo’n 400 burgies openden hun boekje en lieten ons weten hoe het er tussen 
de lakens bij hen aan toe gaat. 

Deelnemers aan de enquête waren voor 70% mannen 
en voor 30% vrouwen. Van deze personen zit ongeveer 
87% op kot, wat natuurlijk meer mogelijkheden tot span-
nende avontuurtjes geeft. Ingenieursstudenten blijken 
het ook goed te doen op de relatiemarkt. Zo’n slordige 
55% is reeds van straat. Voor de vrijgezellen, niet ge-
treurd, nog 37% is beschikbaar en dan zijn er nog die 8% 
die in een ingewikkelde situatie verkeren.
Van alle deelnemers is 13% nog maagd. Slechts 10% was jonger dan 16, wat de wettelijk toege-
stane leeftijd is voor seks. De meesten werden ontmaagd in hun tienerjaren, waar een duidelijke 
piek te zien is op de leeftijd 18 à 19 jaar, de leeftijd waarop je aan je universitaire studies begint. 
Leuven is voordelig voor het opkrikken van het seksleven ;)
Het gros van de burgies doen het naar eigen zeggen ook goed in bed. 65% geeft zijn/haar seks-
leven een score van 7/10 of hoger. 5% gaat zelfs zo ver een maximumscore toe te kennen! Daar 
tegenover staat 8% die een 0/10 geeft. Dit is opmerkelijk als je weet dat 13% nog maagd is. Mas-
turbatie kan dus ook voor een bevredigend seksleven zorgen!
De meesten lijken het op seksueel gebied ook te houden op enkele sekspartners. Ongeveer 75% 
van de ondervraagden heeft 3 of minder sekspartners gehad. Daar tegenover staan wel de 5% 
uitschieters die al meer dan 10 man in hun bed hebben gekregen. Aan avontuurtjes ontbreekt 
het ons dus ook niet indien we willen!

Het overgrote deel heeft wel genoten van zijn eerste keer, maar geeft toe dat seks alleen maar 
beter wordt na die eerste keer. Hierboven kan je de aflezen op het taartdiagram hoe de menin-
gen omtrent die eerste keer verdeeld zijn. Iemand antwoordde dat zijn eerste keer “zat” was.  
“Gênant, ik kreeg hem niet omhoog” zei een ander, nog iemand anders gaf hier als antwoord “hi-
larisch, mislukte helemaal”. Dan was er nog een deelnemer bij wie de eerste keer “goed, maar 
achteraf gezien met de verkeerde persoon :)” was. Het meest originele antwoord was hier wel 
met voorsprong “Het was op een kerkhof. Niet leuk, overal steentjes en ik heb er nog steeds een 
litteken van in m’n nek.” Van een memorabele eerste keer gesproken!

De vrijgezellen
Van de vrijgezellen is meer dan een kwart al langer dan een jaar vrijgezel. Iets minder dan een 
kwart is ook nog steeds op zoek naar zijn/haar eerste lief. Pas gedumpte burgies lijken eerder 
schaars, nog geen 10% is minder dan een maand geleden gedumpt.
Een vrijgezellenbestaan betekent echter niet dat je niet aan je trekken komt, zo blijkt:1/3 had nog 
afgelopen maand seks! Slechts een kwart staat langer dan 3 maanden droog. Goed bezig!
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Bezette burgies
De burgies in een relatie weten over het algemeen hun partner tevreden te stellen. 60% kan zijn 
lief langer dan een jaar geïnteresseerd houden. Dat doen we goed! Tussen de lakens zijn we ook 
voldoende actief: 75% doet het meer dan één keer per week. Meer dan een kwart gaat zelfs tot 4 
keer per week of meer. Als je dan bedenkt dat een week in Leuven slechts 5 avonden telt, zijn we 
zo goed als dagelijks actief.  Bij de burgies kennen we geen “vanavond niet schat, ik ben te moe”, 
van een hoog libido gesproken!
Meer dan de helft geeft trouwens ook aan dat het initiatief hiertoe afwisselend van beide kanten 
komt. Onze relaties zijn dus over het algemeen ook nog eens mooi uitgebalanceerd! Een kwart 
geeft aan meestal zelf initiatief te moeten nemen en vindt dan ook dat de partner wel wat vaker 
mag initiëren. Wat we hiervan onthouden is dat een nummertje tussen de lakens voorstellen altijd 
wel gesmaakt wordt!

Scheve schaatsen
Burgies zijn trouwe honden, zo blijkt. 80% heeft 
zijn/haar lief nog nooit bedrogen. Wat wel op-
valt, is dat de helft van degenen die hun partner 
wel al bedrogen hebben, aangeven geen spijt te 
hebben!
Onze partners weten precies ook wel dat ze het 
goed getroffen hebben met een ingenieur in hun 
bed: ook ongeveer 80% is nog nooit bedrogen. 
Stel dat het wel zou gebeuren, zijn we eventueel 
wel nog tot vergeving bereid, zo blijkt. Slechts 
een kwart zet zijn partner zonder discussie aan
de deur. Dat betekent dat de rest tot een bepaald niveau zijn/haar partner een nieuwe kans wil 
geven: 40% zou een eenmalige kus vergeven indien de ander spijt betuigt, 18% zegt kussen so-
wieso wel te willen vergeven, maar seks gaat een brug te ver, 7% zou alles vergeven als het niet 
om een echte aanslepende affaire gaat. De rest, nog een kleine 10 %, geeft zijn significant other 
sowieso een tweede kans in naam van de liefde!

Fantasie vs realiteit
Uit de enquête blijkt duidelijk dat wij verre van preuts zijn! We fantaseren er op los, maar daar 
bovenop brengen we die kinky fantasieën ook wel eens in uitvoering. Rauwtch! Geen saaie be-
doeningen tussen de lakens dus.
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Zo’n 40% van de ondervraagden fantaseert wel eens over gedomineerd worden. Dit is beduidend 
hoger dan de 25% die domineren wel graag zou doen. Handboeien en blinddoeken scoren ook 
tegen de 40% aan. De softe versie van 50 shades of Grey spreekt dus blijkbaar toch een groter 
publiek aan. 
Verontrustender zijn de 4% die fantaseren over seks met minderjarigen en een vreemde 1.6% 
fantaseert over seks met dieren en planten. Een ander opvallend antwoord is iemand die fanta-
seert over “seks terwijl we verkleed zijn in sprookjesfiguren”, een kinky versie van Disney festival 
dus. Slechts één iemand is geïnteresseerd in plasseks, die persoon zal dus buiten onze faculteit 
moeten gaan zoeken om die fantasie realiteit te laten worden.
Als we dan kijken naar welke fantasieën al in uitvoering gebracht zijn, blijkt dat 30% al seks heeft 
gehad in het openbaar. 34% waagt zich al wel eens aan een onenightstand en 25% experimen-
teert met seksspeeltjes in de slaapkamer. Als we dan echter onder de loep nemen welke speeltjes  
dat zijn, blijkt dat we vrij braaf blijven: handboeien, blinddoeken en vibrators zijn het populairst.

Bedgeheimen
Meer dan de helft van de deelnemers had 
voor het laatst seks met zijn/haar partner en 
nog eens 10% met zijn/haar ex. Daar bovenop 
komt een 5% die het met een vaste fuckbuddy 
deed. Hieruit blijkt dat we het graag houden 
op seks met personen die we goed kennen. En 
logisch ook, op die manier weet je heel goed 
wat je van elkaar wil en kan verwachten.
Die seks, dat doen we over het algemeen ook 
veilig. Klassiekers als de pil en het condoom 
zijn de meest gebruikte middelen. Slechts 9%

doet het onveilig. Een kleine 5% waagt zich aan onbetrouwbare bescherming zoals de kalender-
methode of voor het zingen de kerk uitgaan. Hopelijk worden die laatsten dan toch in combinatie 
met een ander middel gebruikt!
Bij de seksstandjes zijn we vrij traditioneel: de missionaris en de 
amazone zijn goed voor zo’n 50% van de antwoorden. Een goe-
de 20% verkiest het op z’n hondjes en ook lepeltje lepeltje wordt 
het best gesmaakt door 10%. De overige 20% is wat creatiever 
geweest in bed en heeft de traditionele standjes vervangen door 
wat meer exotische standjes.
Als het op leuke plaatsjes aankomt, zijn we allemaal wat creatie-
ver. Op één iemand na, heeft iedereen het al wel in bed gedaan, 
maar ook de douche, de grond en de zetel zijn de meesten onder 
ons niet onbekend. Er zijn zelfs 10 mensen die al in de fak van 
grond zijn gegaan!
Preuts zijn we zeker ook niet: we geven over het algemeen toe 
meerdere keren per week te masturberen en we zetten meer-
dere keren per maand wel eens een pornofilmpje op. De helft 
onder ons vindt onenightstands een mooie oplossing als je sin-
gle bent en 90% onder ons vindt het idee achter friends with be-
nefits helemaal ok! Als je dus momenteel single bent en geen zin 
hebt in een relatie, je medeburgie staat er helemaal voor open!

Heel hard bedankt aan alle burgies en archies die de pikante paas-en-
quête afgelopen maand hebben ingevuld!
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Aanschouw allerliefste burgies 
en archies van Arenberg en om-
streken! 
Sommigen hadden op de laatste 
vraag van de enquête nogal lu-
dieke antwoorden, zoals “je oma” 
-en ja, mijn oma mag er wezen, 
maar ze zit bij mijn weten nog 
net niet in het praesidium.
De meesten hadden echter wel 
een zinvol antwoord klaar en 
wat blijkt? Ook bij VTK hebben 
we wel wat lekkers in de aanbie-
ding! Want jawel, deze lekkere 
grieten en hete brokken zitten 
wel degelijk in uw praesidium!
Jammer genoeg is 75% van dit 
smakelijke plaatje wel al bezet. . .

SPOTTED
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Het academiejaar loopt stilaan ten einde, de zomervakantie komt eraan! BEST organiseert 49 
fantastische Summer Courses in 22 verschillende Europese landen om je zomer onvergetelijk te 
maken. Ook in september kan je nog op course gaan, hou onze website dus zeker in de gaten! 
Nu vraag je je misschien af wat BEST zoal doet buiten deze Summer Courses. Wel, deze coole activiteiten 
hebben we dit jaar allemaal georganiseerd.

Wil je meer weten over BEST en wat we allemaal te bieden hebben? Ga dan naar onze website 
bestleuven.eu of facebookpagina facebook.com/bestleuven.

Athens
Masterstudenten van 14 verschillende buitenlandse 
universiteiten kwamen een week lessen volgen aan 
de KU Leuven. BEST Leuven organiseerde de sociale 
activiteiten en leerde hen kennismaken met het 
studentenleven in Leuven. Zo stonden er een cantus, 
citytrips naar Brugge en Brussel, een kroegentocht en 
awesome fakfeestjes op het programma. Naarmate 
de week vorderde waren er ’s morgens minder en 
minder van de deelnemers in de les, dit bewijst dat de 
activiteiten een schot in de roos waren!

BeProud
In het begin van het academiejaar organiseerden 
we beProud voor de presidents van de Local BEST 
Groups (LBG’s). De voorzitters van de LBG’s van heel 
Europa kwamen dus naar Leuven om hier intensieve 
trainingssessies te volgen om o.a. hun leidinggevende 
kwaliteiten te verbeteren. Elke avond waren er ook 
activiteiten om uitgebreid te ontspannen.

Motivational weekend
In oktober organiseerde BEST Leuven een 
Motivational Weekend. Hierbij trokken we er een 
weekendje op uit om elkaar wat beter te leren kennen 
en veel plezier te maken. Zo waren er een minicantus, 
kenningsmakingsspelletjes en twee epische feestjes die 
niet snel vergeten zullen worden. Het serieuze deel van 
het weekend bestond vooral uit Knowledge Transfer 
aan de newbies en een leerrijke trainingssessie over 
feedback. 
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Christmas party
In december, wanneer de dagen korter en kouder 
worden en de blokperiode aan de deur staat, vond het 
jaarlijkse kerstfeestje plaats. Het Theokot was helemaal 
ingekleed met kerstlichtjes om in de juiste sfeer te 
komen en op het menu stond gourmet. Het hoogtepunt 
van de avond was ongetwijfeld de komst van de 
kerstman die heel wat cadeautjes mee had genomen. 
Na de heerlijke maaltijd werd er uiteraard nog een 
stevig feestje gebouwd.

EBEC
De lokale eerste ronde van EBEC, de ingenieurs
competitie georganiseerd door BEST, vond plaats in 
maart. In totaal deden een tiental teams mee aan de 
Case Study of Team Design opdracht. De deelnemers 
moesten creatieve oplossingen bedenken, hierbij 
toonden ze ook hun ingenieursskills. De oplossingen 
mochten er één voor één wezen. De winnaars mogen 
deelnemen aan de Beneluxronde. De winnaars hiervan 
mogen in augustus deelnemen aan de finale in Porto. 
Als je dit jaar EBEC gemist hebt, geen nood, volgend 
jaar is er een nieuwe kans. 

RM
In BEST worden er graag afkortingen gebruikt en RM 
is er eentje van. Risk Management? Read mode? Rescue 
Me?...  Allemaal fout, RM staat voor Regional Meeting. 
De LBG’s zijn opgedeeld in verschillende regio’s, 
Leuven behoort bijvoorbeeld tot de CentralWest regio. 
(met onder andere Gent, LouvainLaNeuve, Lyon, 
Milaan….). Op een RM komen afgevaardigden van 
alle LBG’s van de regio samen om ervaringen te delen, 
softskilltraingingsessies te volgen, te discussiëren over 
bepaalde topics en vooral om fun te hebben en nieuwe 
mensen te leren kennen. 

GA
Nog zo’n afkorting GA, staat voor General Assembly. 
Het is de grootste meeting in BEST, elke LBG stuurt 
afgevaardigden om hun LBG te vertegenwoordigen. 
Op GA wordt er gediscussieerd over het algemene 
beleid van BEST. De ideeën afkomstig van de RM’s 
worden samengevoegd en besproken. Bovendien 
wordt de volgende algemene board van BEST er 
gekozen. Uiteraard staat ook hier nieuwe mensen leren 
kennen en ervaring opdoen centraal. De BESTspirit is 
fantastisch op dit evenement.
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Publireportage: ASML
KU Leuven-alumnus Philip Corten over zijn werkplek
‘ASML is de best mogelijke omgeving voor een ingenieur’

Het is duidelijk, het hart van Philip Corten, oud-preasidiumlid van VTK Sport klopt voor 
luchtvaart en techniek. Hij had nooit gedacht dat hij met een diploma Lucht & Ruimtevaar-
techniek en een Commercial Pilot Licence op zak, bij ASML terecht zou komen. Toch voelt 
hij zich als een vis in het water bij het Nederlandse bedrijf. Hoe vergaat het Philip? Wat 
doet hij precies? En waarom vindt hij ASML zo’n fijn bedrijf?

Philip: “Ik ben nu Producti-
on Engineer en houdt me bij 
ASML bezig met de reticle 
stage.” Dat behoeft wellicht 
wat uitleg. ASML maakt litho-
grafiemachines voor de pro-
ductie van computerchips en 
levert aan alle grote chippro-
ducenten wereldwijd, waaron-
der Intel, TSMC en Samsung. 
In de machine wordt een pa-
troon van verbindingen, dat 
op de reticle (de dia) staat, 
via een complex samenspel 
van laserlicht en spiegels uit-
eindelijk vele malen kleiner 
op de wafer (basismateriaal 
voor chips) belicht. Dat gaat 
met een nauwkeurigheid van 
slechts enkele nanometers.

Philip: “Ik help om de mo-
dule die de reticles aanvoert 
en positioneert volumewaardig 
te produceren. Dus zorgen 
dat het systeem correct in 
de machines wordt gemon-
teerd en dat dit proces zo 
efficiënt mogelijk verloopt. Met 
alle feedback die ik onderweg 
verzamel help ik vervolgens 
de processen verder te ver-
beteren en versnellen. Verder 
zorg ik er bij technische pro-
blemen voor dat er snel een 
follow-up team klaarstaat om 
het op te lossen.”

Onverwachte match

Philip werkt bijna twee jaar bij 
ASML. Vooraf kende hij het 
bedrijf niet. Philip: “Ik heb na 
mijn studie werktuigbouwkun-
de aan de KU Leuven een 
opleiding tot lijnpiloot gevolgd. 
Maar er was en is weinig 
werk te vinden in die rich-
ting. Gelukkig had ik nog een 
diploma op zak. Uiteindelijk 
ben ik via een detachering-
bureau in contact gekomen 
met ASML. Mijn profiel en 
persoonlijkheid matchte goed 
en zodoende ben ik hier be-
gonnen. Ik wist nog niet echt 
goed wat ik kon verwachten. 
ASML maakt bijzonder com-
plexe machines en het is een 

groot bedrijf. Het kost je ze-
ker een half jaar om je weg 
te leren vinden, een intern 
netwerk op te bouwen en de 
processen goed te leren ken-
nen.”

Zeggen wat je denkt

“Ik zit hier echt op mijn 
plaats. Ik werk samen met 
heel veel verschillende men-
sen en afdelingen. Met de af-
delingen Ontwikkeling en Ma-
nufacturing die het voortraject 
doen, met de Assemblage-af-
deling van de reticle-stage in 
Wilton (VS), met de monteurs 
en testers in de fabriek. Dat 
is erg leerrijk. Bovendien heb-
ben we hier 87 nationaliteiten 
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rondlopen en dat maakt het 
ook heel interessant. Alleen 
al in mijn team zitten een 
Ier, Chinees, Duitser, Indiër, 
Iraniër en een Antilliaan. De 
sfeer bij ASML is geweldig. 
Het is hier de cultuur om te 
zeggen wat je denkt. Ook 
als je het niet eens bent 
met je teamleider. Als het in 
het belang van ASML of de 
machine is, mag alles boven 
tafel komen, dat wordt zelfs 
verwacht.”

Vrijheid

“In tegenstelling wat je mis-
schien zou denken in een 
bedrijf met een strak produc-
tieproces, heeft de job veel 
vrijheid. Inhoudelijk kun je het 
helemaal zelf plannen en in-
vullen. Wel heb je de nodi-
ge flexibiliteit nodig. Want als 
er ergens iets spaak loopt 
met een machine, dan moet 
al het andere wachten. Maar 

als je tussen twee machines 
door tijd hebt, dan staat er 
geen baas te vertellen wat 
je moet doen. Dus in die 
zin heb ik veel vrijheid. En 
gebruik ik mijn tijd om na te 
denken over verbeteringen in 
het proces.”

Groeien

“De doorgroeimogelijkheden bij 
ASML zijn uitstekend. Sterker 
nog, je wordt voortdurend ge-
stimuleerd om jezelf te ont-
wikkelen. Bij ASML heerst de 
gedachte: ‘wij kunnen alleen 
groeien als onze mensen 
groeien’. Dus begin je ieder 
jaar met een Personal De-
velopment Plan. Wat zijn je 
aandachtspunten? Wat zijn je 
targets en hoe ga je die in-
vullen? Je kunt daar zelf een 
hoop in sturen en je wensen 
in kenbaar maken. Bovendien 
geef je aan wat je nodig hebt 
om je doelen te bereiken. Ik 

zie mezelf in de toekomst 
wellicht wel in een functie 
die nog dieper de techniek 
ingaat. Nu werk ik aan het 
einde van het productiepro-
ces, als alles al in place is. 
Het is dan moeilijk om nog 
dingen te veranderen. Met de 
ervaring die ik nu heb op-
gedaan kan ik bijvoorbeeld 
eerder in de productieketen 
helpen om dingen te verbe-
teren. Je bent dan meer aan 
het creëren dan faciliteren en 
lekker hands-on met techniek 
bezig. Het is een mogelijke 
piste.

Ik denk dat ASML de best 
mogelijke werkomgeving is 
voor een ingenieur. Dat zeg 
ik niet om dat ik er zelf 
werk, maar omwille van de 
combinatie van hoogstaande 
techniek, vrijheid in je job, de 
persoonlijke ontwikkelmogelijk-
heden en de hele gemoede-
lijke en leuke sfeer.”
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Leuk om te weten: deel 4

Muizen kunnen herinnerin-
gen ‘erven’ van hun ouders 
en grootouders

Muizen kunnen angsten van 
hun ouders erven. Dit is het 
bizarre resultaat van een on-
derzoek uit 2013. Onderzoe-
kers gaven muizen een ang-
stige ‘herinnering’ door een 
kenmerkend geurtje aan een 
pijnlijke schok te koppelen. 
Vervolgens lieten ze de mui-
zen paren. De jonkies werden 
gescheiden van hun ouders 
opgevoed. Toen de weten-
schappers de jonge muizen 
aan het geurtje blootstelden, 
bleken ze heftig te reageren. 
En dat terwijl de muisjes de 
geur nog nooit eerder hadden 
geroken! Ook de kleinkinde-
ren van de bange muizen 
reageerden heftig op de geur. 

codeert voor de gevoeligheid 
voor een bepaalde chemische 
stof. Inderdaad, het ging om 
de stof die de muizen gero-
ken hadden. 
De traumatische gebeurtenis-
sen deden het DNA veran-
deren, en zo werd de angst 
overgeërfd. Hoe die angst 
precies in het DNA terecht 
is gekomen, dat is nog on-
bekend. Maar fascinerend is 
het wel, zo’n bijzonder over-
ervingsmechanisme. 

den de Verenigde Staten het 
eiland Guam met 2000 dode 
muizen. De diertjes bevatten 
elk tachtig milligram paraceta-
mol, en waren voorzien van 
een kleine parachute.
Het doelwit van dit bombar-
dement was de bruine boom-
slang. Deze slang komt niet 
oorspronkelijk voor op Guam. 
Waarschijnlijk zijn ze met de 
lading van een vrachtschip 
aangekomen. Sindsdien is de 
slang een ware plaag op het 
eiland. Ze eten de zeldzame 
en bijzondere vogels van het 
eiland op, én ze hebben de 
vervelende gewoonte om tus-
sen stroomdraden te kruipen. 
Die gewoonte heeft al menig 
kortsluiting veroorzaakt. Niet 
leuk voor de Amerikanen, die 
een paar belangrijke militaire 
bases op het eiland hebben.
De paracetamol die in de 
muizen zat is dodelijk voor 
de slangen. Door de para-
chutes kwamen de muizen in 
de bomen terecht, waar de 
slangen ze makkelijk konden 
vinden. Doordat de dosis re-
latief laag was, is de kans 
dat andere dieren erdoor ver-
giftigd worden klein.

Meestal volstaat het om te zeggen dat je burgie (of archie) studeert om indruk te maken 
op die jongen of dat meisje die je toevallig die avond hebt ontmoet. Maar mocht dat niet 
het geval zijn en ben je op zoek naar andere “indrukwekkende” kennis, dan helpen wij 
jou graag een handje!

Omdat de muizen hun ouders 
nooit gekend hadden, kan dit 
niet aan de ‘opvoeding’ van 
de muisjes hebben gelegen. 
De onderzoekers onderzoch-
ten het sperma van hun 
bange vaders. Het bleek dat 
de angstige herinnering hun 
genetische code veranderd 
had. Een bepaald stuk DNA 
bleek vaker voor te komen 
dan normaal. Dit stuk DNA 

Een worm heeft maar liefst 
10 harten

Een mens heeft 1 hart, kwal-
len en octopussen hebben er 
3. Een slijmprik heeft 5 har-
ten (slijmprik is een soort pa-
ling) en een worm heeft maar 
liefst 5 paren van 2 harten. 
10 hartjes dus!

De Amerikanen bombardeer-
den in 2013 een eiland met 
dode muizen

Misschien wel het vreemdste 
bombardement uit de geschie-
denis: in 2013 bombardeer-
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De meest decadente super-
jachten

Superjachten zijn de favoriete 
speeltjes van de rijken der 
aarde. Omdat je natuurlijk al-
tijd de buurman vóór moet 
blijven, neemt de decadentie 
aan boord van deze jachten 
steeds gekkere vormen aan. 
Een zwembad of bioscoop, 
daar kijkt niemand meer van 
op.
Om een beetje indruk te ma-
ken heb je tegenwoordig een 
concertzaal in je superjacht, 
waar een vijftienkoppig orkest 
in past (Superjacht: Al Said), 
een heus kunstmatig strand 
met echt zand, dat uit de zij-
kant van de boot kan schui-
ven (Superjacht: Lady Mou-
ra) een zwembad met een 
bodem van glas, dat recht 
boven de discozaal gebouwd 
is (Superjacht: A) een privé 
duikboot voor uitstapjes onder 
water (Superjacht: Eclipse) 
een lasersysteem tegen papa-
razzi, dat camera’s opspoort 
en verblindt met een lichtbun-
del (Superjacht: Eclipse) een 
muur van meteoriet-steen of 
een beeld gemaakt van heu-
se T-rex botten (Superjacht: 
History Supreme).
Verder standaard op mega-
jachten: speciale airconditio-
ned kamers waarin de da-
mes kunnen wachten op het 
bootje dat ze naar de kant 
brengt. Je wilt natuurlijk niet 
dat, terwijl je op het dek 
wacht, je make-up in de hitte 
uitloopt!
Op de echt grote jachten be-
horen een of twee helikopters 
tot de standaarduitrusting, 
naast de andere gebruikelijke 
speeltjes zoals jetski’s, zeil-

boten en duikmateriaal. Deze 
helikopters zijn ook in bijzon-
dere tijgerprints verkrijgbaar. 
Je moet toch wat, als je nog 
op wil vallen in de haven 
van Monaco.

duct van de Koude Oorlog. 
In het grootste geheim ex-
perimenteerde de Sovjet-Unie 
met deze voertuigen. Satel-
lietfoto’s lieten beelden zien 
van reusachtige, onbekende 
objecten, die zeer snel over 
de Kaspische zee bewogen. 
In het Westen kregen deze 
‘ufo’s’ de bijnaam ‘Kaspische 
Zeemonster’. Het Kaspische 
Zeemonster bleek later een 
KM-klasse ekranoplan te zijn. 
Dit was een voertuig met 
een vleugelspanwijdte van 
37.6 meter, een lengte van 
92 meter, en een leeggewicht 
van 240 ton. Dat is groter 
dan de grootste Jumbojet.
Naast hun snelheid en draag-
vermogen hebben deze ma-
chines ook een groot stra-
tegisch voordeel. Ze vliegen 
letterlijk ‘onder de radar’. Om-
dat ze geen diepgang hebben 
(ze vliegen immers boven het 
water) kan de sonar ze ook 
niet detecteren. Toch besloot 
de Sovjet-Unie dit project niet 
voort te zetten.
Maar het idee is niet he-
lemaal in de mottenballen 
verdween. Kleinere modellen 
ekranoplan doen op sommige 
plekken dienst als supersnelle 
veerboten.

Bronnen:
www.meesterbrein.com
www.knups.nl

Bizarre voertuigen: Het Ek-
ranoplan

Ekranoplans behoren waar-
schijnlijk tot de meest bizarre 
én spectaculaire voertuigen 
uit de geschiedenis. Deze 
enorme voertuigen konden 
troepen en zwaar materieel 
met snelheden van ruim 500 
kilometer per uur over het 
water verplaatsen.
Een ekranoplan is een vlieg-
tuig dat speciaal ontworpen 
is om gebruik te maken van 
het zogenaamde ‘grondeffect’. 
Een vliegtuig dat een paar 
meter boven de grond vliegt, 
vliegt efficiënter. Een ekran-
oplan kan echter niet veel 
hoger vliegen. Een echt vlieg-
tuig is het dus niet. Meestal 
verplaatsen ekranoplans zich 
over het water, omdat daar 
weinig obstakels in de weg 
staan. De internationale zee-
vaartorganisatie classificeert 
deze voertuigen dan ook niet 
als vliegtuig, maar als boot.
Ekranoplans zijn een pro-
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Erasmus: Burgies & archies in het 
                     buitenland

Tim Mertens

Stockholm

Zweden

Arnout Devos

Lausanne

Zwitserland

Hallo, 
ik ben Arnout uit de 1ste master elektrotechniek en mijn tweede 

semester op uitwisseling in Lausanne is ingegaan. Het is leuk 

studeren aan de EPFL, eenmaal je vakken goedgekeurd en 

gematched zijn met die van Leuven. Anders dan in Leuven is er 

veel permanente evaluatie wat in de week wel wat tijd opslorpt. 

In de weekends is er hier ver van huis tijd te over om te genieten 

van de prachtige skigebieden in de buurt, sporten bij het meer 

van Genève en allerhande uitstapjes. 
Volgende week staat een bezoek aan CERN in Genève op het 

programma. Lausanne is een bruisende universiteitsstad en 

aan feestjes is er geen gebrek. Met de nieuwe vrienden uit 

Zwitserland, Italië, Frankrijk, Finland, Mexico, Australië en ... krijg 

je zin om die landen ook eens te bezoeken, wie weet. Dankzij mijn 

Italiaanse kotgenoten heb ik al lekkere mediterraanse recepten 

uitgeprobeerd (lang leve de knoflook!). De Zwiters praten traag 

Frans wat het allemaal wat verstaanbaarder maakt. 

Na de loskoppeling van de Zwitserse frank van de euro is het 

Nog twee maandjes en ik moet al terugkeren naar België, hoog tijd 

dus voor een laatste update vanuit de Zweedse hoofdstad! De koude 

en donkere periode is hier zo goed als voorbij. De dagen beginnen 

langer te worden en langzaam maar zeker ontwaakt Stockholm uit 

zijn winterslaap. Iets wat je ook merkt aan de mensen op straat, die 

toch ook een beetje aan het ontdooien zijn.

Na een korte citytrip naar Oslo en Bergen, werd het dan tijd om de 

vierde en laatste periode van het academiejaar aan te vatten. Het 

einde komt dus akelig dichtbij. Je zou dan kunnen denken dat je na 

acht maanden alles zowat gezien hebt, maar toch blijf ik hier nieuwe 

dingen ontdekken. Zo heb ik onlangs pas een geweldig jazzcafé 

gevonden waar ik mijn maandagavonden nu altijd doorbreng.

Het is een beetje onwezenlijk te bedenken dat dit avontuur bijna 

gedaan is, maar ik kan toch al terugblikken op een buitengewoon 

geslaagd jaar dat jammer genoeg veel te snel voorbij is gegaan. Ik 

EPFL

KTH
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Laurens De Smedt
München

Duitsland

Laurens Peeters

Toulouse

Frankrijk

Servus euch allen!Op het moment van schrijven (Maart 2015) heb ik mijn eerste semester juist achter 

de rug en kan eindelijk genieten van een maandje vakantie. 13 April geht’s hier weer 

los met als ideale opening van het nieuwe semester: het Frühlingsfest! Een kleinere, 

gezelligere versie van het wereldberoemde Oktoberfest (lees: nog steeds 460 000 

mensen). Het Oktoberfest, of eerder die Wiesn, is bovendien precies wat je je erbij 

zou voorstellen: 2 weken lang van 10 uur ’s ochtends tot 11 uur ’s avonds doorlopend 

overal mannen met Lederhose en vrouwen met Dirndl, allen met een liter bier in één 

hand en een Breze (groot uitgevallen Pretzl) in de andere. Verrassend was voor me 

hoe groot dit alles was: beeld je een soort van Hobbit-volksfeest in zoals in Lord of 

the Rings, dat dan naar het einde van de dag verandert in een gigantische cantus 

zonder senior, maar met procantor en zo’n 6,3 miljoen mensen over 2 weken, jong 

en oud, die op de tafels dansen en zingen in een tiental zalen terwijl buiten een 

gigantische volkskermis bezig is met rollercoasters, spookhuizen, suikerspinnen en 

vooral veel bier.Natuurlijk heeft München nog veel meer te bieden: een wereldwijde top universiteit 

voor ingenieurs (een zeker voor BMW liefhebbers), Deutsche Gründlichkeit en 

tegelijk heel vriendelijke mensen, heel interessante musea (bv. de Pinakotheken), 

het bijzonder mooie stadspark, coole kotfeestjes, … en dat alles 1,5 uur verwijderd 

van de skipistes! Ik verheug me al op de wondermooie zomers van München: in het 

stadspark simpelweg de rivier inspringen, 20 min lang met de stroming meedrijven 

en dan 2 haltes verder de tram op en opnieuw. Duitsland, Beieren en vooral München 

is kort samengevat een geweldige plaats om te studeren, of zoals ze in plat-beiers 

zouden zeggen: I mog Boarn.

Salut tout le monde,

En hupla, alreeds het laatste kaartje!

Wat gaat de tijd snel. Het tweede semester was zo nice. Weinig werk, en 

veel tijd om leuke dingen te doen. Vooral de vele uitstapjes dit semester 

waren echt super. Toulouse heeft echt een unieke locatie. Alles ligt binnen 

handbereik: de zee, de bergen, Bordeaux, Barcelona, …. Kortom, praktisch 

elk weekend zat ik wel ergens anders. Resultaat? Massa’s toffe ervaringen 

waar ik volgend jaar met veel heimwee naar zal terugkijken en een 

geplunderde portemonnee.

Morgen begint mijn paasvakantie en ga ik voor de laatste keer over en 

weer naar België. Tijd om de portemonnee terug aan te vullen en 

vrienden en familie terug te zien. Daarna begint de laatste etappe. Het 

begint toch al een beetje te pikken. Ik ga iedereen hier zo hard missen. 

Ik ga nog zo hard mogelijk proberen te genieten van mijn laatste 2 

maandjes hier.

Nog een kleine boodschap aan de medeburgie thuis: Niet twijfelen, 

gewoon gaan voor die Erasmus. Het is echt een unieke kans om jezelf 

en de wereld te ontdekken (cfr de slogan van de KU Leuven)!

TUM

SUPAERO
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Bereiding
1. 
Snij je bananen in stukjes en leg ze van elkaar af
op een plateau die je in de vriezer kan steken.
Pas op dat je stukje niet te veel op elkaar liggen,
want eenmaal bevroren krijg je ze maar moeilijk 
van elkaar.

2. 
Laat de bananen minstens 6 uur (maar beter de 
hele nacht) in de vriezer staan.

Ingrediënten

Bananen

Ja, echt waar! Al wat je nodig 
hebt is bananen. Dat is de ma-
gie van dit recept. Geen room, 
geen ijsmachine, geen suiker, 
niks behalve bananen, een 
diepvries en een goeie blender 
(maar zelfs een staafmixer kan 
bij gebrek aan blender!)

Bicky Burgie: Bananenijs
Eindelijk beginnen de zomerse temperaturen boven water te komen. Vorig jaar waren we nu al 
lang verwend met dagen van 25°C en meer, dit jaar heeft het iets langer geduurd. Des te meer dat 
we er nu van genieten. En bij het mooie weer, hoort een lekker zelfgemaakt ijsje!

3.
Doe je bananen in de blender. Pulse in het begin de 
bananen tot het wat kleinere stukjes zijn, anders kan 
je je blender beschadigen. Daarna kan je gewoon 
verder blenden.

4.
Blend tot je bananen de textuur zoals hiernaast op 
de foto hebben. Dat duurt eventjes, maar je zal mer-
ken, plots verschijnt die smeuïge en romige struc-
tuur die je hebben wil!

5.
Eet smakelijk van dit ultragezonde ijsje! Je kan het 
eventueel ook bewaren in de vriezer.
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Britt

Voor de vorige Ir. Reëels kozen we steeds voor een restaurantje in het 
centrum. Maar aangezien toch veel burgies in Heverlee op kot zitten, 
kozen we er ditmaal voor om hier eens wat te gaan eten. De kaart in de 
Via Via is een ‘bord’ dat steeds aangepast wordt, dus mogelijk wanneer 
jullie willen langsgaan zijn onze gerechten niet meer te verkrijgen!
Maar ‘wat hebben we nu gegeten’?
Ik koos voor een vegetarische cannelloni met zoete aardappel, parme-
zaan en slaatje. Er wordt wel eens gezegd dat vegetarisch vaak minder 
lekker is dan ‘een goed stuk vlees’. Nu ik moet zeggen, dit gerechtje was 
om de vingers van af te likken! En duur is het zeker niet, voor 13 euro 
had ik lekker gegeten!
Ook wel leuk: de slaatjes zijn bij elk gerecht verschillend. Altijd leuk om 
bij uw gezelschap te gaan proeven!

ViaVia
Naamsesteenweg 229

3001 Heverlee

Recensie: ViaVia Heverlee

Margo

Het was nog steeds Dagen Zonder Vlees toen we dit restaurantje gin-
gen uitproberen en ik moest dus ook voor een vegetarische schotel kie-
zen. In de ViaVia is dit echter totaal geen probleem, er waren verschil-
lende interessante vegetarische gerechten om uit te kiezen. Ik had een 
Mexicaanse vegetarische schotel die je ook op de foto hiernaast kan 
zien. Net zoals het gerecht van Britt kostte dit 13 euro.
Het was een ovengerecht met nacho’s in en warme tomatensaus met 
room erover. Een heel speciale, ietwat pikante schotel waar ik meer 
dan genoeg mee gegeten had! Dit restaurant is een echte aanrader, de 
kaart verandert ook regelmatig, dus elke keer dat je komt is er weer iets 
nieuw!

Maxim

Ik was die zondag jammer genoeg een beetje ziek en had niet zoveel 
honger. Daarom nam ik geen volledige maaltijd van de kaart, maar heb 
ik mezelf verwend met een lekkere chocomousse. Deze kostte 5 euro, 
wat in vergelijking met de echte schotels redelijk duur was.
Volgende keer probeer ik ook zeker en vast een hoofdschotel uit, meer 
dan reden genoeg om terug te keren als ik de borden van mijn collega’s 
bekeek!
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GoedFout
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Spelletjes

BINAIRO:

• In iedere rij en iedere kolom ko-
men evenveel enen en nullen voor.
• Er staan nergens meer dan twee 
gelijke cijfers naast elkaar.
• Identieke rijen of kolommen zijn 
niet toegestaan.

SUDOKO:

• Elke rij en elke kolom bevat één 
keer ieder cijfer van 1 t.e.m. 9
• Elke blok van 3 bij 3 vakjes bevat 
ook slechts één maal elk cijfer
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