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At ASML we bring together the most creative minds in science and technology to develop  
lithography machines that are key to producing cheaper, faster, more energy-efficient  
microchips. Our machines need to image billions of structures in a few seconds with an 
accuracy of a few silicon atoms. 
 
So if you’re a team player who enjoys the company of brilliant minds, who is passionate
about solving complex technological problems, you’ll find working at ASML a highly
rewarding experience. Per employee we’re one of Europe’s largest private investors 
in R&D, giving you the freedom to experiment and a culture that will let you get 
things done.
 
Join ASML’s expanding multidisciplinary teams and help us to continue 
pushing the boundaries of what’s possible. 

www.asml.com/careers

How do you make a 
lithography system that 
goes to the limit of what 
is physically possible?

/ASML @ASMLcompany
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Praeses vs Vice
Tot in de vroege uurtjes tappen in de fak, 
programmeren aan een website of een BR platform, 
op de middag cursussen of broodjes verkopen en 
zelfs in de blokperiode een skireis organiseren. Wat 
bezielt een mens om in het praesidium te stappen? 
Wat krijg je terug voor al die energie en tijd die je er 
in steekt? Die vraag wordt mij regelmatig gesteld.

Het nummer één antwoord dat ik hierop kan geven 
is: de appreciatie en het respect voor het werk dat 
we leveren. Dat die vraag gesteld wordt bewijst 
dus al dat heel wat medestudenten weet hebben 
van ons werk en dat maakt ons blij. Het werk is 
misschien niet altijd rozengeur en maneschijn, 
maar niemand zou dit werk volhouden als ze er 
geen plezier aan beleefden.

Het is meer dan gewoon vrijwilligerswerk: het is 
voor elk van ons een hobby geworden. De overgrote 
meerderheid van de tijd amuseren we ons dan ook 
gewoon. Die minder leuke dingen nemen we er 
met veel plezier bij. Ook het sociale aspect mag 

je hier niet uit het oog verliezen, want het aantal 
vrienden dat je overhoudt aan zo 1 jaar praesidium 
is echt gigantisch, niet enkel binnen het eigen 
praesidium, maar ook de medewerkers met wie je 
in contact komt, de collega’s bij andere kringen, of 
gewoon medestudenten die nu iets vlotter met je 
komen praten. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat ik al menig introvert persoon volledig heb zien 
openbloeien tijdens zo’n jaar, wat echt super is om 
mee te maken!

Kortom: Ja, het is veel werk, maar je krijgt er nog 
veel meer voor terug en het is een ervaring die je 
de rest van je leven zal bijblijven, no doubt about it!

Sta bij dit alles maar eens stil, de volgende keer dat 
je	weer	blauwe	 truien	aan	het	werk	ziet.	En	denk	
er aan, een dankjewel zo nu en dan maakt voor ons 
een wereld van verschil ;)

Uw praeses,
Robin

Het heeft weer veel zweet, stress en koffie/power 
drink gekost, maar we hebben ons dan toch maar 
weer door die blok heen weten te worstelen. De 
een met al wat meer succes dan de andere, maar 
er resten ons nog enkele heerlijke onwetende 
dagen eer we terug worden gezogen naar de harde 
realiteit van cummulatieve studie-efficiënties en 
credits.	Een	goede	550	zielen	kunnen	vol	spanning	
uitkijken naar hun eerste resultaten aan de unief. 
Bij deze zal ik een kaarsje branden voor de punten 
waar ze vol angst (of zelfvertrouwen?) op wachten.

Na deze halfjaarlijkse hel is er uiteraard nood 
aan	 ontspanning.	 Enkelen	 –	 als	 je	 200	 man	 nog	
“enkelen” kan noemen -  onder ons gingen een 
weekje skiën om het einde van de examens te 
vieren, maar ikzelf zocht warmere oorden op, en 
ging met mijn medelaatstejaars naar Maleisië. Na 
een winterslaap van enkele maanden werd het 
immers tijd om te ontdooien en de beentjes stevig 
te strekken. Het laatste semester als student, dat 
mag gevierd worden! Over een klein half jaar wordt 
het namelijk tijd om zo langzamerhand de overgang 

te maken naar het ouwezakkenleven, en kan 
ik beginnen klagen op de nieuwe generatie 
praesidiumleden, die het ongetwijfeld toch net iets 
minder goed aanpakken dan “in mijnen tijd”.  

Over	nieuw	bloed	gesproken:	het	FUSE	jaar	is	nog	
maar halverwege, maar de de kandidaten voor het 
volgende praesidium zijn al druk in de weer. Over 
enkele maanden is het weer de verkiezingsweek! 
Ik ben benieuwd naar hoe het volgende praesidium 
ons gaat overtuigen van hun kunnen, maar 
vermoedelijk zal de focus wel weer liggen op cheap 
eten en nog cheaper drinken. We blijven namelijk 
studenten, toch? Ik wens hen alvast het beste!

Groeten van uw vice,
Jeroen

Bouw mee aan de 
trein van morgen

We zoeken collega’s in diverse domeinen: burgerlijk en industrieel ingenieurs.

Iets voor jou? Dit kan je verwachten: een vaste job bij een dynamisch bedrijf, volop carrière-
kansen, een mooi salaris en veel afwisseling. Plus ruimte voor je privéleven en gratis reizen 
met de trein in België.
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Proffenwoordje: Bart Blanpain
Zowel burchies als archies komen professor Bart Blanpain tegen in het 1e 
of 2e jaar tijdens de lessen Inleiding tot de Materiaalkunde. Altijd al willen 
weten wat hij buiten de aula en het labo doet? Van zijn studententijd tot 
het meest geniale examenantwoord dat hij ooit kreeg, u leest het hier!

Wat voor student was u? Had 
u nog tijd voor buitenschoolse 
activiteiten?

Ik was vooral een zeer 
plichtsbewuste student en 
werkte met een duidelijke 
regelmaat. Over mijn hele 
studententijd heb ik maar één 
les gemist en daar was een 
goede reden voor: ik moest 
namelijk naar de tandarts. 

Van het kotleven heb ik helaas 
niet kunnen proeven. We 
woonden dicht tegen Leuven 
en mijn vader vond het beter 
dat ik thuis bleef. ’s Avonds 
gingen de boeken wel dicht, 
dan was het tijd om te koken, 
tv te kijken of met mijn lief af te 
spreken.

Wist u al op vroege leeftijd 
wat u wou gaan studeren?

Nee, ik ben eerder toevallig aan 
de studies Burgerlijk Ingenieur 
begonnen. In mijn tijd bestond 
het ingangsexamen nog en dat 
zorgde ervoor dat de betere 
studenten zich verzamelden 
in de voorbereidende lessen  
hiervoor. Ik hoorde bij de 
gelukkigen die geslaagd waren, 
al was ik niet echt tevreden 
met het resultaat. Bijgevolg 
wou ik bewijzen dat ik beter 
kon en zo ben ik aan de studie 
begonnen…

En vanwaar de keuze om prof 
te worden?

Oorspronkelijk mocht ik na 
mijn doctoraatsstudies in 
de VS starten in het toen 
wereldbefaamd Natuurkundig 
Laboratorium van Philips. Dat 
is toen helaas niet doorgegaan 
omdat ik legerdienst moest 
doen. Uiteindelijk heeft mijn 
jongere broer die legerplicht 
vervuld. Ik had ook de 
mogelijkheid om aan de KU 
Leuven als FWO navorser 
te starten (wat nu een FWO 
postdoc is) en zo ben ik in 
Leuven blijven plakken.

Met welke onderzoekspro-
jecten houdt u zich zoal bezig?

Vooral met  hoge 
temperatuurprocessen in 
een industrieel ecologisch 
kader. Bijvoorbeeld hoe 
materiaalkringlopen gesloten 
kunnen worden, m.a.w. hoe 
afvalstoffen slim kunnen 
worden omgezet naar 
producten.	 Een	 concreet	
voorbeeld hiervan is een 
project in samenwerking met 
een non-ferro bedrijf, waarbij 
we metallurgische slakken (een 
bijproduct van metallurgische 
processen) hergebruiken. 
We halen eerst het zink uit 
de slakken, waarna we met 
de overgebleven slak een 
bouwproduct maken.

Wat is het meest memorabele 
antwoord dat iemand u op 
een examen gegeven heeft?

Ooit kreeg ik op een schriftelijk 
examen een tekening van een 
landschap, met als onderschrift 
“Ik hoop dat dit u heeft kunnen 
verblijden, maar ik ken het 
antwoord niet”. Die student 
heeft me toen zeker kunnen 
verblijden, maar heeft er helaas 
geen punten voor gekregen.

Vindt u de ijkingstoets een 
waardig alternatief voor het 
toegangsexamen Burgerlijk 
Ingenieur?

Eerlijk	 gezegd	 heb	 ik	 weinig	
zicht op het effect van de 
ijkingstoets. Aanvankelijk was ik 
gewonnen voor het afschaffen 
van het ingangsexamen omdat 
het naar mijn aanvoelen 
een aantal goede studenten 
ontmoedigde. Maar nu 
zou ik het liever opnieuw 
ingevoerd zien. Afgelopen 
zomer slaagde mijn dochter 
voor het ingangsexamen 
geneeskunde en dat heeft mijn 
kijk wat veranderd. De betere 
studenten uit de middelbare 
scholen worden aangetrokken 
door dergelijke proeven, ze 
zien het als een uitdaging. 
Misschien dat we op die manier 
een populatie van betere 
studenten missen.
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Wat doet u in uw vrije tijd?

Mijn voornaamste bezigheid 
is mijn familie: ik ben papa 
van drie kinderen en heb 
ondertussen ook een kleinzoon 
van 1 jaar. Verder probeer ik 
sportief te leven door naar het 
werk te fietsen, en af en toe te 
gaan lopen, squashen of golf te 
spelen. Ook mijn passie voor 
koken (en tafelen) is sinds mijn 
studententijd niet geluwd.

Kent u nog een grappige 
anekdote uit uw 
studententijd?

Het grappigste dat ik in mijn 
kandidatuur heb meegemaakt 
was naar aanleiding van 
de Revue voorstelling. 
Hierin vertolkte één van de 
hoofdrolspelers professor 
Piessens. Die acteur heeft de 
avond na de voorstelling de les 
van Piessens gegeven, terwijl 
de professor zelf in het publiek 
zat. Die student heeft toen 
misschien de passie voor het 
lesgeven ontdekt, want hij gaat 
nu door het leven als professor 
Bart De Moor!
Uit mijn specialisatiejaren kan 
ik me niet direct een grappig 
voorval herinneren. Over het 
algemeen waren die jaren 
vooral veel leuker dan de 
kandidatuur. Dat kwam vooral 
door de kleinere groepen, 
een man of 20 die je goede 
kameraden werden. Fijne 
jaren! 

Is er een student die u steeds 
bijgebleven is?

Als prof ben ik al in contact 
gekomen met heel veel 
studenten die me zullen 

bijblijven. Vooral de interactie 
met jonge master- en 
doctoraatsstudenten is 
verrijkend: hun onderzoek 
kunnen opvolgen, hen ideeën 
geven, van hen bijleren… 
Achteraf gezien ben ik 
enorm verrast door de vele 
schitterende en tevens 
fijne mensen bij Burgerlijk 
Ingenieur!

Hebt u tips voor de 
eerstejaars bij wie de punten 
in januari wat tegenvielen?
Als de resultaten slecht waren, 

is het belangrijk om te gaan 
spreken met de mensen die 
hiervoor aangeduid zijn. Praat 
met de proffen, assistenten, 
studiebegeleiders… Ga ook 
steeds je examens inkijken, 
zorg ervoor dat je je fouten 
snapt en eruit leert.  Verder 
moet je natuurlijk proberen om 
er de moed in te houden! Als 
het natuurlijk echt hopeloos is, 
moet je dat durven inzien en 
beseffen dat je hier misschien 
niet op je plaats zit.

Foto links:
Lukas Arnout doet hoge 
temperatuuronderzoek 
in het labo. 

Foto onder: 
Dit gebeurt ook op grote 
schaal in de industrie: 
metallurgische slakken 
worden uitgegoten en 
ondergaan een min of 
meer gecontroleerde 
afkoeling waardoor de 

slakken een bepaalde microstructuur en dus bepaalde 
eigenschappen verwerven.  Dit is (mede) bepalend voor 
de mogelijkheden achteraf om deze slak in te zetten b.v. 
als grondstof voor bouwproducten.
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Moeilijk of onmogelijk? Willekeur
Kies eens een getal tussen één en tien. Is het toevallig drie, vier of zeven?  Vreemd genoeg zal veel meer 
dan 30% onder jullie nu verschieten omdat hun getal geraden is. Want mensen zijn heel erg slecht in het 
uitkiezen van willekeurige getallen. En voor computers is het zeker niet anders.

Wanneer is iets willekeurig?

Vraag jezelf eens af: hoe wille-
keurig was het getal dat je hier-
boven gekozen had? Ging het 
onbewust een beetje als volgt?

-Niet één of tien natuurlijk. Onbe-
wust gaan we daar niet voor kie-
zen, ik had ze zelf al genoemd in 
de vraag. Niemand lijkt graag lui 
door gewoon te herhalen.

-Niet vijf. Wees eerlijk, wie kiest er 
nu het middelste getal?

-Twee en negen voelen een beetje 
raar aan, nee? Voelt het niet beter 
iets meer naar het midden te ne-
men?

-Zes en acht zijn grote even getal-
len, daar zit te veel ‘regelmaat’ in 
om ‘willekeurig’ te lijken.

Uiteindelijk blijkt dat het getal 
zeven ontzettend veel vaker 
gekozen wordt dan al de rest. 
Maar nog leuker wordt het als 
je geen grenzen specifieert. 
Vraag eens aan iemand: denk 
aan een willekeurig getal. Hoe-
veel percent van de mensen 
zou iets kiezen onder de 100? 
En	 hoeveel	 onder	 de	 1000?	
Terwijl er letterlijk oneindig 
veel grotere getallen zijn die ze 
ook hadden kunnen kiezen.

Een	tweede	probleem	met	wil-
lekeur bij mensen is dat ieder-
een alles altijd uniform wil zien. 
De kansverdeling van natuurlij-

ke getallen is logaritmisch, niet 
uniform. Iets exacter geformu-
leerd in de Wet van Benford:

Hierbij bereken je de kans dat 
een bepaald getal met een 
cijfer d begint. Dus voor een 
‘willekeurig’ getal als 1337 is 
dat de kans dat het begon met 
een één. Als we bijvoorbeeld 
de eerste cijfers van alle be-
kende natuurconstanten plot-
ten toont deze grafiek wel heel 
mooi de correlatie aan:

Meer zelfs: De Wet van Ben-
ford wordt vaak gebruikt bij 
onderzoek naar vervalste re-
sultaten. Of het nu in de acade-
mische wereld, bedrijfsfraude 
of zelfs in de begrotingen, die 
de Griekse overheid, voor ze 
de	Eurozone	betrad,	aan	de	Eu-

ropese Commissie had voorge-
legd, is. 

Intuïtief kan je het bijvoorbeeld  
zien door de hoogtes van alle 
bekende bergen wereldwijd te 
plotten. Natuurlijk zijn er geen 
van 9000+ m, dus begint het 
bij die paar van 8+ km. Van 7+ 
km zijn er dat al wat meer. Maar 
uiteraard zijn er véél meer tus-
sen	de	1000	en	1999m.	En	dan	
zijn we nog niet begonnen over 
de heuvels van 100-199m. Het 
wordt vooral heel mooi als je 
je realiseert dat dat verband 

perfect blijft behouden of die 
berg nu in meter, voet, duim of 
baardseconde wordt gemeten.

Zoals je ziet, intuïtief zijn men-
sen met hun idee dat willekeur 
uniform is helemaal fout.
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En bij computers?

We hebben net gezien dat 
mensen heel veel moeite heb-
ben met willekeur. Computers 
hebben het al even moeilijk met 
willekeur, om een heel andere 
reden.
Elke	 processor	 voert	 gewoon	
de berekeningen uit die in de 
code staan van het programma 
dat aan het lopen is. In onze wis-
kunde bestaat er geen ‘neem nu 
een willekeurig getal tussen 42 
en 69’, en we kunnnen dat dus 
ook niet zomaar programme-
ren. Computers, smartphones, 
wasmachines en alle andere 
elektronica die willekeur nodig 
heeft, gaat voor de simpelste 
oplossing: we faken het.

Net als in uw seksleven kan 
faken misschien wel soms een 
goed idee lijken, maar je ver-
schuift er natuurlijk alleen het 
probleem mee. In het geval 
van  elektronica noemt men dat 
een pseudorandom number ge-
nerator. Pseudorandom is hier 
het sleutelwoord. De getallen 
die door deze PRNG worden 
uitgespuwd moeten natuurlijk 
ergens vandaan komen. Sterk 
vereenvoudigd kan je dit algo-
ritme eens bekijken:

- Neem een getal
 > 1337
- Kwadrateer het getal
 > 1337² = 1787569
- Behoud alleen de middelste 
vier cijfers
 > 7875

Ziezo: we hebben net van het 
getal 1337 het nieuwe getal 
7875	 gegenereerd.	 En	 als	 we	
dat nu herhalen met 7875 krij-
gen we 0156. We kunnen hier-

mee dus ‘willekeurig lijkende’ 
getallen genereren tussen 0 en 
9999. Natuurlijk gaat het rede-
lijk snel voorvallen dat we weer 
op 1337 uitkomen en zal onze 
PRNG steeds exact dezelfde 
serie opnieuw herhalen.

Meer zelfs: hoe geavanceerd 
het algoritme ook moge zijn en 
hoe groot de getallen die er ook 
mogen uitkomen, een PRNG 
zal altijd cyclische cijferreeksen 
geven.
Bewijs gelaten als oefening voor 
de lezer ;-) .

Probleem is enkel verplaatst

Ons probleem blijft natuurlijk 
hetzelfde: We kunnen wel zo 
veel nieuwe getallen genere-
ren als we willen, maar hoe kies 
je nu het eerste in die reeks? 
Maw: waar komt onze 1337 
vandaan?

Daarvoor wordt meestal de ge-
makkelijkheidsoplossing geko-
zen: De tijd op de interne klok 
van uw computer. Die is na-
tuurlijk niet willekeurig, maar 
het lijkt wel zo omdat elke keer 
we het programma starten er 
een andere reeks getallen zal 
uitrollen. Dit voegt inherent 
niets toe van willekeur: Wille-
keur betekent dat een getal on-
voorspelbaar is. De tijd gebrui-
ken is misschien wel voldoende 

als we een monte carlo simula-
tie willen uitvoeren, of de knop 
‘Random article’ op Wikipedia 
klikken. Maar er zijn al prece-
denten geweest waarbij o.a. 
ASF Software gekraakt is om-
dat ze ook de tijd gebruikten, 
en dus voorspelbaar waren. 
En	 laat	 dat	 nu	 heel	 erg	 pijnlijk	
zijn aangezien zij de software 
schreven die bij pokersites het 
virtuele boek kaarten schudt.

Veilige willekeur

Gelukkig is er een betere ma-
nier, onder de noemer Cryp-
tographically Secure Pseudo-
random Number Generator. 
Een	CSPRNG	gebruikt	als	eer-
ste getal iets dat echt niet voor-
spelbaar is. Meestal gebrui-
ken zij verschillende bronnen 
van entropie in het systeem: 
denk hier aan de locatie van 
uw muisaanwijzer, de hoeveel 
geheugen er gebruikt wordt, 
of hoeveel tijd er tussen twee 
verschillende leesbewerkingen 
van uw harde schijf zit. Wie nog 
geavanceerder wil gaan, kan 
bijvoorbeeld opteren voor mo-
dules die  de witte ruis meten 
op ongebruikte radiofrequen-
ties. Zo ben je absoluut zeker 
dat er helemaal geen voorspel-
bare	waarden	uit	komen.	En	dat	
is voor de meeste toepassing al 
willekeurig voldoende.
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Afterlife: Felix Godts
Elke IrReëel interviewen we één afgestudeerde ingenieur over zijn of 
haar studententijd en de weg die hij of zij is ingeslagen na de studies.  
We trokken naar Crossroad Consulting waar Felix Godts ons met 
veel plezier zijn werkervaringen uit de doeken deed.

Hoe kijkt u terug op uw 
studententijd?

Als één grote bron van 
geweldige herinneringen... Het 
studentenleven heeft mij de 
kans gegeven om volledig zelf 
te beslissen waar ik mijn tijd 
aan wilde besteden. In het begin 
was mijn grootste bekommernis 
het slagen voor mijn vakken, 
maar gaandeweg kon ik steeds 
beter inschatten wat ik me 
ernaast kon permitteren. Al 
snel besefte ik dat je zoveel 
mogelijk moet profiteren van 
de opportuniteiten die je 
tegenkomt.

Zo ben ik in mijn derde bachelor 
bij revue gegaan en heb daar 
een groep mensen met dezelfde 
“Ja, dat doen we!”-mentaliteit 
gevonden. Het geweldige aan 
revue was dat je naast een 
hobby ook een groep vrienden 
erbij kreeg waardoor je nooit 
meer alleen naar een activiteit 
moest. Na een tijdje begonnen 
we zelfs met een groepje samen 
te studeren in de blok, waardoor 
ik me zelfs in de examenperiode 
tijdens de pauzes kostelijk kon 
amuseren.	 En	 de	 punten	 gingen	
er ook niet op achteruit!

Waarom bent u beginnen 
doctoreren? En waarom bleek 
het toch niet wat u ervan 
verwacht had?

In onze opleiding doe je een 
heleboel technische kennis op 
die vaak niet meer gebruikt 
wordt eens je in het bedrijfsleven 
stapt en op zich vind ik dat zonde. 
Een	doctoraat	leek	mij	de	ideale	
manier om wat opgebouwd 
werd toch niet volledig te laten 
verloren gaan.  Nadien kan je 
dan nog beslissen welke richting 
je uit wil.

Ondanks de goede opvang door 
professor Puers en de geweldige 
collega’s van de sensorhoek, 
frustreerde het gebrek aan 
resultaten me. Ik voelde me op 
het einde van de dag schuldig 
omdat ik naar mijn mening 
niets bereikt had. Wanneer ik 
afspreek met mijn vroegere 
mede-nanostudenten waarvan 
er veel doctoreren, herken ik 
bij hen de frustraties die ik ook 
had. Om eerlijk te zijn heb ik nog 
geen moment spijt gehad van 
mijn beslissing om te stoppen. 
Mijn promoter bewonderde 
mijn moed omdat het niet 
vanzelfsprekend is toe te geven 
dat je iets niet kan.

Wat heeft u overtuigd om na 
uw studies nanotechnologie 
als consultant te gaan werken?

Toen ik beslist had te gaan 
doctoreren waarschuwde één 
van mijn beste kameraden me 

dat hij niet dacht dat het iets voor 
mij was. Ik ben veel te gebrand op 
resultaten. Hij zag in mij eerder 
een consultant. Achteraf gezien 
is het vreemd om te zien hoe 
mijn vrienden mij op dat moment 
beter konden inschatten dan 
ikzelf. Toen de beslissing tot 
carrièrewending genomen 
was, heb ik alle mogelijkheden 
gewikt en gewogen. Uiteindelijk 
leek consulting me het 
interessantste: veel variatie, 
nieuwe uitdagingen en 
voornamelijk: resultaatgericht! 
Als consultant is er de druk om 
te presteren, aangezien de klant 
op elk moment kan beslissen dat 
hij iemand anders voor de job 
wil. Je kan dus niet vastgeroest 
geraken in je positie.

Wat houdt uw job bij Crossroad 
Consulting in?

Samen met vijf collega’s vorm 
ik het Business Solutions team. 
Wij bieden de klant hulp bij de 
ontwikkeling van innovatieve 
ICT-projecten. Wanneer klanten 
met een vraag naar ons komen: 
bvb. “mijn klanten zouden hun 
orders online moeten kunnen 
plaatsen” of “we willen een sales 
trading platform ontwikkelen”. 
Reeds bestaande software zal 
wegens de specificiteit van de 
vraag nooit volstaan, dus moet 
er nieuwe ontwikkeld worden.

In een eerste stap helpen wij 
de klant bij het uitdenken van 
de architectuur: welke hard- en 
software zijn nodig voor zo’n 
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systeem, hoe krijgen we die 
goed geconfigureerd, aan welke 
business regels moet voldaan 
worden... Tegelijkertijd staan we 
ook in voor de implementatie. 
Dit om ervoor te zorgen dat het 
resultaat zo dicht mogelijk bij de 
vraag staat. Om diezelfde reden 
wordt er ook elke twee weken 
een demo aan de klant gegeven, 
zodat zij indien nodig kunnen 
bijsturen. Ook het lay-outen, het 
foolproof maken en het duidelijk 
formuleren van onze applicaties 
is part of the job. 

Het leuke is dat we, ondanks 
de verschillende projecten, één 
team zijn. We weten ook waar de 
anderen mee bezig zijn en indien 
iemand ergens vast zit of voor 
een deadline staat, staat de rest 
klaar om bij te springen.

Hoe bereiden de studies 
Burgerlijk Ingenieur u voor op 
consultancy?

Naar mijn mening is de 
grote meerwaarde aan 
ingenieursstudies voornamelijk 
de grote verscheidenheid aan 
onderwerpen die je bekijkt. 
Telkens opnieuw moet je 
je inwerken in een bepaald 
vakgebied om in een korte 
tijdspanne mee te zijn en de 
essentie er te kunnen uitfilteren. 
Zo zal je ook elke keer je een 
nieuw project aanvangt of 
met nieuwe software leert 
werken, even uit je comfortzone 
getrokken worden. Maar als 
ingenieur heb je, net door die 
grote variatie aan vakken tijdens 
de studies, veel minder moeite en 
tijd nodig om die aanpassingen 
de baas te kunnen en bied je snel 
meerwaarde.

Hebt u nog dromen die u wil 
verwezenlijken?

Op dit moment ben ik zeer 
gelukkig in mijn leven. Naast 
een interessante en voldoening 
biedende job, woon ik samen 
met enkele kameraden, kan ik me 
ten volle uitleven in de wereld 
van de Ultimate Frisbee en kan 
ik regelmatig afspreken met 
vrienden.  Mijn droom op korte 
termijn is dus voornamelijk dat 
life-as-it-is nog een tijdje mag 
blijven doorgaan.

Op de langere termijn hoop ik 
bij te kunnen dragen tot het 
verder uitgroeien van Crossroad 
Consulting. Ik ben daar 
trouwens al mee begonnen door 
één van mijn beste kameraden te 
overtuigen bij ons op gesprek te 
komen en niet veel later werd hij 
mijn directe collega. Ook hoop 
ik binnen dit en een paar jaar 
een gezin te kunnen stichten. Ik 
kom zelf uit een grote familie en 
hoewel dat als je jong bent niet 
altijd even gemakkelijk is, vind ik 
dat nu fantastisch.

Wat is die ene herinnering aan 
het studentenleven die u altijd 
zal bijblijven?

De overwinning van VTK op 
de 24 urenloop, zonder enige 
twijfel. (In 2005 won VTK de 24 
urenloop, nvdr.) Al van in mijn 
eerste bachelor is die dag op 
het einde van oktober heilig 
voor mij en zijn dat de beste 24 
uren van het jaar! Die  sfeer, 
die adrenaline, het afzien, de 
vermoeidheid... Zalig gewoon! 
Toen ik in mijn tweede jaar aan 
de overwinning kon bijdragen, 
kon ik maanden over niets 
anders spreken. Jaar na jaar 
heb ik mij intensief ingezet om 
dat huzarenstukje te herhalen, 
tevergeefs. 

Die 24 urenloop heeft ook mijn 
verdere leven beïnvloed. In 
mijn derde jaar waren er voor 
het laatst twee evenwaardige 
kiesploegen.	 Eén	 daarvan	 had	
als kandidaat praeses Dries 
Claes, looptrainer in ons jaar 
van de overwinning. Ik ben toen 
voor hem in de kiesploeg gegaan 
en heb alles gegeven om hem 
praeses te maken. Dat lukte op 
het nippertje en de persoon die 
ik toen als vice-praeses kreeg, is 
nu mijn directe chef. De wereld is 
klein!
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Publireportage: Altran
Zevenhonderd hoogopgeleide ingenieurs die gepassioneerd bedrijven in 
verschillende sectoren ondersteunen. Zij werken in opdracht van Altran 
België, marktleider op het gebied van hightech- en innovatieconsultancy. 
Maar wat houdt engineering consultancy allemaal in? We leggen ons oor 
te luister bij Geert Fierens, Division Director van één van de zes afdelingen 
van Altran België. Geert studeerde in 1999 af aan de KU Leuven met een 
diploma burgerlijk ingenieur (ESAT) op zak. Vervolgens besloot hij nog een 
Franstalige MBA aan te vatten in Rijsel waar de focus ligt op professionals 
met een technische achtergrond.

Ben je na je MBA meteen bij 
Altran gestart?

Ja, ik ben meteen bij Altran gestart 
als Junior Business Manager. Als 
manager ga je voor de consultants 
op zoek naar nieuwe en 
interessante projecten. Daarnaast 
moet ook het financiële plaatje 
kloppen. Nadien heb ik nooit nog 
‘iets anders’ gedaan: ik ben binnen 
Altran kunnen doorgroeien en 
heb me altijd kunnen uitleven. 

Was consultancy een bewuste 
keuze?

Toch wel. Ook de keuze voor 
Altran was weloverwogen. In dit 
bedrijf stond ik steeds dicht bij 
de ingenieursdiscipline zonder 
dat ik me moest vastpinnen op 
een bepaalde industrie of sector. 
Altran weet diverse industrieën 
te combineren. Bovendien gaf 
Altran een unieke kans om het 
ingenieur-zijn te verenigen met 
ondernemerschap. 

Voor een pas afgestudeerde 
ingenieur zijn de mogelijkheden 
binnen Altran dus breed?

Altran is ondertussen uitgegroeid 
tot een groot en gestructureerd 
bedrijf. We hebben specialisten 
in heel diverse industrieën, maar 
bieden ook oplossingen aan 
over de industrieën heen. We 
hebben pas nog de verschillende 
carrièrepaden binnen Altran 

duidelijk gedefinieerd. Ik ben ervan 
overtuigd dat we iedereen een 
gepaste uitdaging kunnen bieden. 
Je kunt bij ons in alle sectoren 
terechtkomen, alle verschillende 
disciplines uitvoeren en 
verantwoordelijkheden nemen. 
Op één voorwaarde: als je er 
alles wil uithalen, moet je zelf 
initiatief nemen. Dit is meteen ook 
een sterke troef van Altran. We 
geven onze werknemers een stuk 
vrijheid in wat ze doen en je leert 
hier zelf een invulling aan geven. 
Je leert je mannetje staan in deze 
wereld.

Er wordt wel eens gezegd dat 
een job bij Altran een ideale 
startersjob is. Beaamt u dat?

Het is zeker een interessante 
job om te beginnen. Maar een 
job bij Altran is een keuze die je 
op veel momenten in je carrière 
kunt maken. Het is dus zeker 
niet alleen een startersjob. De 
selectiecriteria van Altran worden 
binnen de industrie nog altijd 
gewaardeerd. Vele traditionele 
bedrijven aarzelen om nog te 
investeren in jonge mensen. Daar 
willen we bij Altran tegenin gaan. 
Bovendien biedt Altran een goed 
kader om mensen in hun carrière 
te begeleiden en alle uitdagingen 
te bieden waar onze werknemers 
naar op zoek zijn. 

Gebruik je zelf nog dagelijks 
vaardigheden die je tijdens 

je ingenieursopleiding hebt 
ontwikkeld?

Als Division Director ben ik nog 
maar weinig betrokken bij de 
praktijk wat de technische inhoud 
betreft. Vroeger, toen ik nog 
Business Manager was, kwam 
mijn technische achtergrond 
goed van pas. Ik kon in veel 
sectoren tot op zekere hoogte 
meepraten met onze klanten, 
voornamelijk afdelingshoofden en 
teammanagers. De breedte van 
de ingenieursopleiding is meteen 
ook zijn grootste sterkte. 

Welke tips wil je de studenten 
nog meegeven die zin hebben 
gekregen om bij Altran te komen 
werken?

Denk eens na dat je meer kunt dan 
wat er op je CV staat. Sta open voor 
alles wat je wordt aangeboden. 
Forceer jezelf om eens te gaan 
praten met bedrijven of sectoren 
die je misschien nog niet kent. Zeg 
zeker niet te snel ‘Ah, dat wordt het 
dan’. Door ervaringen leer je jezelf 
kennen.	 Een	 diploma	 ingenieur	
is een toegangsticket, geen 
stempel. Werk ook zeker aan een 
‘can do’-mentaliteit: zageventen 
zullen nergens een plaats krijgen. 
Bovendien is efficiënt proberen 
zijn en innovatief denken ten 
opzichte van wat ons door 
anderen wordt opgedrongen, een 
must!
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WHAT’S NEXT?
Ben jij warm gemaakt om als 
consultant bij Altran te beginnen? 
Benieuwd hoe een junior consultant 
zijn eerste werkweken ervaart? 
We ontmoeten Elise Landenne, 
afgestudeerd als burgerlijk ingenieur 
(Energie) en sinds enkele weken 
werkzaam bij Altran België. 

Elise, waarom koos jij na je 
studie voor Altran?

Ik had tijdens mijn studie al een 
goed beeld gevormd over Altran. 
Via via hoorde ik enthousiaste 
verhalen en bij de KU Leuven 
Jobfair kwam ik een bekende 
tegen waar ik een leuk gesprek 
mee had. Ik ben bij meerdere 
organisaties gaan solliciteren, bij 
twee andere organisaties had ik 
de interviews. Bij Atran had ik 
ook een persoonlijke klik met de 
mensen die ik sprak, ik had direct 
een goed gevoel bij de organisatie. 
Ik kon me ook herkennen in de 
mensen die bij Altran werken. 

Was Altran een logische 
vervolgstap na je studie?

Ja, bij Altran kun je wisselen van 
project, dus ook van jobinhoud 
en onderwerp. Je komt bij 
verschillende klanten, je adviseert 
over verschillende problemen en 
werkt met verschillende mensen. 
Er	 zijn	 weinig	 beperkingen	 en	 ik	
moet nog geen specifieke richting 
inslaan. Zo heb ik het gevoel nog 
geen levensbepalende keuzes te 
maken waar ik dan later spijt van 
heb. Ik kan me hier in de breedte 
blijven ontwikkelen en houdt alle 
opties open, ook om bijvoorbeeld 
nog een tijdje naar het buitenland 
te gaan. 

Wat waren je verwachtingen?

In de engineering-wereld zijn vrij 
veel mannen. Mijn schrikbeeld 
was met mijn 23 jaar in een 
vaste baan met alleen maar 
mannen van 40 in een team te 
zitten. Onterecht, want Altran 
kwam levendig over. Het bedrijf 
organiseert veel activiteiten, wat 
de teamspirit onder de collega’s 
zeker	ten	goede	komt!	Er	werken	
bovendien veel mensen van 
mijn leeftijd. Naar mijn gevoel 
zetten ze dit beeld ook neer door 
bijvoorbeeld de raadsels die ze 
op facebook plaatsten. (nvdr: Bij 
het juist oplossen van alle raadsels 
maakte je kans een Ipad te winnen) 
Dit leefde onder de studenten, 
de uitdaging maakte dat iedereen 
deelnam en zo bouwde Altran een 
reputatie op. 

Hoe waren je wittebroodsweken 
bij Altran?

Ik vond het erg menselijk. Het 
beeld van consultancy is dat je 
echt hard moet werken en dat 
je op project alleen gezien blijft 
als een externe. Dit bleek totaal 
niet het geval te zijn, de mensen 
zien mij gewoon als deel van het 
team. Als er een project af moet, 
moet ik natuurlijk soms wat 
langer werken... Dit is uiteraard 
projectafhankelijk, maar ik heb 
nog niemand horen klagen, ook 
niet tijdens de Bootcamp.

Bootcamp?

Dit is een trainingsprogramma 
met andere consultants binnen 
Altran. We krijgen modules als IT 
proficiency, organisation structure 
en problem solving. Naast deze 
Bootcamp krijg je bij Altran op 
verschillende andere manieren 
uitdagingen en leermogelijkheden. 
Bij de klant zelf, maar ook via 
diverse trainingen door Altran 
georganiseerd. Je komt met veel 
verschillende mensen in contact. 
Via hen kom ik zoveel te weten, en 
leer wat ik nergens anders op zo’n 
korte tijd voor elkaar zou krijgen!

Wat voor een project doe je nu? 
Is het uitdagend?

Ik werk nu op een project in een 
groot en internationaal bedrijf. 
Ik merk dat ik veel kan leren over 
hun organisatie, de ‘not done’ en 
de ‘to do’. Ook het mensenspel 
is interessant. Mijn opdracht 
bestaat uit het bouwen van 
modellen om de productprijs te 
bepalen. Uitdagend hieraan is 
dat ik me inhoudelijk bezighoud 
met de problematiek van de 
markt, distributed generation, 
hernieuwbaarheid van de 
productie en volatiliteit. 

Tot slot, hoe zou jij het algemene 
profiel van een consultant bij 
Altran omschrijven?

Iemand met een joviaal en 
dynamisch profiel. Kom vooral bij 
Altran werken als je zelf flexibel en 
sociaal bent en naast serieus werk 
ook wilt lachen.

Meer interviews en info vind je op 
www.altran.be.

“ Een diploma ingenieur 
is een toegangsticket, 
geen stempel”
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Vetcool: leuke gadgets

Macbook Keyboard Cover by Moshi

Je MacBook proper houden doe je met deze 
keyboard cover van MOSHI. De plastic folie 
leg je over je toetsenbord om vieze vingers 
en stof te vermijden. Als het vuil wordt, was 
je het eenvoudig af en kan je zo weer aan de 
slag.

Levitron Anti-Gravity Globe

Als je houdt van aardrijkskunde is deze 
globe het ideale gadget ter vervanging 
van je oude wereldbol. Geen enkel stuk 
van de kaart is bedekt. En je kan er mee 
uitpakken!

Adonit Jot Pro Stylus

Als je een tablet hebt, kan het soms handig 
zijn om dingen te noteren met een stylus, of 
om mooie tekeningen te maken. Met deze 
Adonit Jot Pro stylus kan je nog betere 
aantekeningen maken. De doorschijnende 
top zorgt ervoor dat je exact weet waar je 
aan het schrijven of tekenen bent. Zo wordt 
je werk nog preciezer dan voordien.
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USB Desktop Wind Turbine

De winter is dit jaar niet zo streng, maar 
we kijken toch al uit naar de zomer. De 
hitte tijdens het studeren kan je dan 
verlichten met deze USB Wind Turbine. 
Je plugt het gewoon in in je computer en 
het zorgt voor een heerlijke bries!

Strato Chess

Als je aan je schaakspel -letterlijk- een 
nieuwe dimensie wilt geven, dan is deze 
versie van Strato misschien wel iets 
voor jou. Je speelt op drie verschillende 
niveau’s.

Bron: fancy.com
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Babes
with brains

V.l.n.r.: Julie Vermeersch, Nathalie Vermaelen - Fotograaf: Diede Ruelens - Assistentie: Laurens Vanden Eynde
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Publireportage: BASF
BASF is dé wereldleider in de chemische industrie: The Chemical Company. Naast intelligente 
systeemoplossingen en gesofisticeerde producten voor haar klanten, biedt het bedrijf ook een aangename 
omgeving voor haar werknemers. Wij trokken naar BASF Antwerpen om de sfeer op te snuiven.

Jan De Turck koos in zijn 
bachelor voor elektrotechniek 
- werktuigkunde en behaalde in 
juni zijn masterdiploma in energie. 
Hij	 is	 medeoprichter	 van	 YERA	
en interesseert zich ook voor het 
maatschappelijk debat. Hoewel hij 
lang getwijfeld heeft om in Londen 
verder te studeren in financiën, is 
hij in september bij BASF gestart. 
Tevreden over zijn keuze, vertelt 
hij ons wat meer over zijn eerste 
werkervaring.

Wat maakt BASF verschillend van 
andere bedrijven in de chemische 
sector?
De	 uitgesproken	 Europese	
bedrijfscultuur maakt BASF tot een 
zeer aangenaam bedrijf om in te 
werken. De work-life verhouding 
van elke werknemer staat centraal 
en ook op de werkvloer wordt er 
aandacht aan besteed. Zo worden 
er sportactiviteiten georganiseerd, 
kan je een gratis griepvaccin 
krijgen, bestaat er een variabele 
verloning (bijvoorbeeld een bonus 
aan het einde van het jaar bij goede 
prestaties)…	 Er	 wordt	 uiteraard	
verwacht dat je resultaten behaalt, 
maar niet dat je veel extra uren klopt. 
Een	normale	werkdag	telt	ongeveer	
8 uur. Burgerlijk ingenieurs starten 
meestal als kaderlid bij BASF. Bij 
ons op de dienst werken de meeste 
kaderleden 9 à 10 uur per dag.

Wat houdt jouw job concreet in?
BASF Antwerpen is zelf 
voorzienend in zijn energieverbruik, 
waardoor de site uitgerust is met 
een hoogspanningsnet en een eigen 
STEG-centrale.	 Ongeveer	 4%	 van	
het Belgische elektriciteitsverbruik 
wordt op deze 600 hectare 
verbruikt. Dit ligt bij bedrijven in 
de chemische sector hoog, vermits 
vele chemische processen energie-
intensief zijn. 

Mijn job bestaat erin om erop toe te 
zien dat deze stroomverdeling  op 
de site correct gebeurt. We werken 
in een team met een vijftal mensen 
van BASF en dan nog ongeveer 15 
contractoren. Ik ben  samen met 
een andere collega projectmanager. 
Wij staan in voor alle onderhouds-, 
uitbreidings- en vernieuwingspro-
jecten op het net van BASF: van stu-
diefase, tot ontwerp, ontwikkeling, 
plaatsing en opvolging.

Belangrijk is dat we steeds 
de visie van BASF in ons 
achterhoofd houden: “Het hoe 
is even belangrijk als het wat”.  
Waarmee men wil zeggen dat 
alles wordt uitgewerkt volgens de 
waarden van BASF. Bijvoorbeeld   
met  oog voor veiligheid en 
duurzaamheid. Bij het beheer van 
het hoogspanningsnet zorgen we 
er ook steeds voor om de veiligheid 
(spanningsbeschikbaarheid) te 
kunnen respecteren. Bovendien 
ligt	 het	 hoogspanningsnet	 hier	 –	
vanwege de veiligheidsmaatregelen 
–	onder	de	grond.

Wat heeft je overtuigd om bij 
BASF te gaan solliciteren?
In mijn  master ging ik naar een meet 
and greet van BASF  en sindsdien 
is dit steeds in mijn achterhoofd 
gebleven. De chemische sector 
heeft tenslotte de naam van 

een goede werkgever te zijn. In 
december van mijn laatste jaar 
ben ik actief beginnen solliciteren. 
Eerst	bij	Bain,	dan	heb	 ik	even	een	
pauze genomen om uit te klaren 
of ik nog verder wou studeren en 
in februari ben ik herbegonnen 
(bij	o.a.	BASF,	Total,	Shell	en	Esso).	
Uit	 een	 enquête	 van	 IE-net	 blijkt	
trouwens dat meer dan de helft van 
de laatstejaars in februari begint te 
appliceren.

Wat me aansprak was carrière 
maken in een internationaal groot 
bedrijf dat bij de besten is in wat het 
doet. Zo kwam ik al snel bij BASF, 
het grootste chemisch bedrijf ter  
wereld . Het rotatiebeleid geeft veel 
dynamiek en kansen, bijvoorbeeld 
om naar het buitenland te gaan. 
Bijkomend voordeel was dat het 
een	 Europees	 bedrijf	 is,	 waar	 veel	
belang wordt gehecht aan de 
medewerkers.

“Solliciteren bij BASF, is 
solliciteren voor een carrière, 
niet voor een job!” 

Bij de sollicitatie onderga je 
meerdere HR-testen, waarbij 
men een profiel van jou als mens 
probeert te krijgen. Zo gaat men 
na of je in de bedrijfscultuur past, 
of je een polyvalente werkkracht 
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bent en polst men naar je verdere 
carrièreverwachtingen binnen 
het bedrijf.  Zo kan je als BASF-er 
je carrière mee vorm geven door 
zelf te solliciteren op de interne 
vacatures. Dit geeft nogmaals de 
visie van BASF op duurzaamheid 
weer: investeren in talent en hen 
ondersteunen bij het uitbouwen 
van hun carrière.

Wat heb je aan je ingenieurs-
studies gehad om hier te werken?
Heel veel! De kennis die ik vergaard 
heb in mijn master energie gebruik ik 
nog dagelijks. Daarnet is er nog een 
transformator uitgevallen en dan 
moeten er berekeningen gemaakt 
worden die me doen terugdenken 
aan	 het	 vak	 Elektrische	 Energie	 &	
Aandrijvingen. Ik wou vooral iets 
projectmatig doen, dus het is wel 
meer dan pure kennis of kleinere 
P&O-projecten.	 Het	 belangrijkste	
wat ik in die 5 jaar geleerd heb, is 
het analytisch denken. Vandaar 
ook dat hier niet enkel ingenieurs 
van de masters energie, CIT of 
werktuigkunde rondlopen. Ook heel 
wat andere ingenieursdisciplines 
kan je terugvinden op BASF.

Hoe is de relatie met je collega’s?
Zeer goed, het is een hecht team 
waarin iedereen elkaar vooruit 
helpt. Niet het concurreren, maar 
het professionalisme primeert. Mijn 
collega’s zijn ook zeer intelligente 
mensen en dat werkt motiverend 
om daarmee aan tafel te zitten. Bij 
vergaderingen wordt er zeer snel 
op elkaars redeneringen verder 
gebouwd en dat spreekt het 
competitiebeest in je aan. Bij de 
afdeling stroomverdeling zijn we 
ongeveer met 50 mensen, waarvan 
7 ingenieurs. Drie ervan zijn onder 
de 30 jaar. Ik ben hier wel de jongste, 
maar het is een zeer goede balans.
Wat me ook aanspreekt aan deze 
dienst, is dat ik ook in contact 
kom met procesoperators 
en techniekers. Tijdens de 
ochtendvergaderingen brengen zij 
aan wat er ’s nachts is mis gegaan, 
welke herstellingen moeten worden 
doorgevoerd. Deze mensen houden 

bij uitstek de vinger aan de pols als 
het op de gezondheid van ons net 
aankomt.

Vermits BASF een Duits bedrijf is, 
heerst hier nog wel een duidelijke 
hiërarchie. Problemen bespreek je 
niet	 rechtstreeks	met	 de	CEO	van	
BASF Antwerpen maar wel met je 
collega’s en direct leidinggevenden. 
Bij grotere problemen, wordt 
dit opgenomen met het hoger 
management. Als burgerlijk 
ingenieur wordt je hier naar waarde 
geschat. Naast heel wat voordelen, 
krijg je meteen ook een boeiende 
job met heel wat uitdagingen 
aangeboden. 

Op welke prestatie ben je fier dat 
je ze hebt kunnen realiseren bij 
BASF?
In de twee maanden dat ik hier 
werk, ben ik vooral trots op het 
feit dat ik ons team heb kunnen 
versterken met twee personen. 
Tijdens de sollicitatiegesprekken 
mocht ik eens aan de andere kant 
van de tafel zitten, wat ook wel fijn is 
aan deze job. Ik ben dan ook fier dat 
we twee nieuwe collega’s hebben 
gevonden.

Hoe ziet u uzelf in de toekomst 
van BASF?
Vermits stroom steeds duurder 
wordt, en vooral de grote 
verbruikers meer moeten gaan 

betalen, is het belangrijk om 
ons hoogspanningsnet goed te 
onderhouden. De stuurtechniek 
achter het aansturen van o.a. de 
transformatoren moet vervangen 
worden. Dit is een project van 
miljoenen euro’s dat binnen 
ongeveer een jaar van start 
zou	 gaan.	 En	 men	 denkt	 eraan	
om mij hiervoor gedeeltelijk de 
verantwoordelijkheid te geven. 
In mijn sollicitatie interviews 
had ik gezegd dat ik graag een 
verantwoordelijke functie zou 
hebben en daar houdt men duidelijk 
rekening mee.

Luchtfoto van BASF Antwerpen

Interesse in een job bij BASF? 
Neem dan zeker een kijkje op: 
www.basf.com/loopbaan

Je kan ons ook ontmoeten op 
de VTK jobfair op 12 maart 
2014. Hopelijk tot dan!

Bij vragen neem zeker contact 
op met:
rekrutering@basf.com
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Ingenieur op stage: SCK•CEN
Quirijn Frederix zit in zijn 2e master Werktuigkunde en kon deze zomer een 
stage bij SCK•CEN bemachtigen, het Studiecentrum voor Kernenergie.

naam:               

Quirijn Frederix
leeftijd: 22 jaar

Studierichting: mas-

ter  Werktuigkunde

Stage: SCK•CEN

De voorbereiding
Al redelijk vroeg in het jaar had ik be-
sloten om een stage te doen tijdens de 
zomervakantie. Vooral de zogenaam-
de “Bedrijfservaring” sprak me aan 
aangezien dit voor 3 studiepunten 
meetelt als Algemeen Vormende Op-
leidingsonderdelen. In het begin van 
het tweede semester begon dus mijn 
zoektocht naar een gepaste stage. 
Mijn aandacht werd al snel getrokken 
door	 SCK•CEN,	 een	 onderzoeksin-
stelling met zo’n 700-tal werknemers, 
waar onderzoek gebeurt naar de me-
dische en industriële toepassingen 
van	 kernenergie	 en	 –materialen.	 De	
beschikbare stages die werden aan-
geboden op hun website stonden me 
echter niet zo aan dus heb ik, op aan-
rade van een kennis van mijn ouders, 
rechtstreeks contact opgenomen met 
iemand	binnen	SCK•CEN.	Een	goede	
week later kreeg ik een stagevoorstel 
van haar dat me aanstond waarna al-
les in een stroomversnelling geraakte. 
Na het vertrouwen van mijn stagebe-
geleider gewonnen te hebben in een 
verkennend gesprek, stond het vast: 
ik	ging	stage	doen	op	SCK•CEN.

Fast forward enkele maanden naar 
maandagochtend, 1 juli, ergens in 
de bosjes in Mol waar er slechte te-
lefoonontvangst heerst. Na één dag 
te kunnen genieten van mijn welver-
diende vakantie na de juni-examens 
stond ik klaar om aan het echte werk 
te beginnen. Mijn eerste dag bestond 
uit - wat ik veronderstel in elk groot 
bedrijf wel gebeurt - het zien van in-
formatieve filmpjes en vervolgens 
testen krijgen over brandveiligheid, 
scheiden van afval en wat te doen in 
geval van een nuclear meltdown. FYI 
als je ooit in Mol bent en je hoort si-
renes met blokken van 15 seconden: 
RUN!
Na het ondertekenen van een NDA 
kon ik pas echt beginnen met mijn in-
werking. Ik kreeg een verslag van een 
kleine 60 pagina’s voorgeschoteld 
met	daarop	in	het	vet:	CONFIDENTI-
AL, om de achtergrond van mijn sta-
gewerk wat beter te begrijpen.

MYRRHA
Op de afdeling waar ik zat, werkten 
ze aan de ontwikkeling van de “MY-
RRHA”, een experimentele kernre-
actor van 100MW die door middel 
van	 vloeibaar	 lood-Bismuth	 (LBE)	
gekoeld wordt. Dit moet een zeer 
veilige kernreactor worden die heel 
weinig kernafval produceert. In paral-
lel	 wordt	 ook	 de	 “E-SCAPE”	 reactor	
ontworpen, een 1/6de schaalmodel 
van de MYRRHA die wordt gebruikt 
om de numerieke simulaties te veri-
fiëren en tevens om experimentele 
feedback te krijgen. Aan de uitlaat van 
een	 pomp	 in	 deze	 E-SCAPE	 reactor	
willen ze het snelheidsprofiel kennen 
en daar kwam ik in the picture. Mijn 
opdracht bestond eruit een voorstel 
uit te werken van een opstelling die 
dit snelheidsprofiel kan opmeten met 
alle beperkingen en specificaties van 
dienst. De belangrijkste beperking 
was natuurlijk: zorg dat er geen vloei-
baar lood in het rond spuit!

De communicatie met mijn medewer-
kers gebeurde zowel in het Neder-
lands	 als	 in	 het	 Engels	 aangezien	 er,	
om de één of andere reden, in mijn 
afdeling een hoge concentratie aan 
Italianen zat. Je kan wel stellen dat 
de volgende generatie van Belgische 
kernreactoren door Italianen ont-
worpen wordt (laten we hopen dat 
ze wat beter zijn dan de Italianen die 
treinen ontwerpen).
Mijn stage duurde in totaal vier we-
ken, waarvan twee in juli en twee 
in augustus aangezien daartussen 
SCK•CEN	voor	drie	weken	sloot,	zo-
dat ik ook wat tijd had om te genieten 
van het goede Belgische zomerweer.
Naarmate de weken vorderde, vor-
derde ook mijn werk. Stilaan begon 
ik bedreven te raken in de wereld van 
de pitotbuizen, pneumatische cilin-
ders, metalen balgen, druksensoren,...
zodat na een dikke drie weken mijn 
werk zo goed als af was. De resteren-
de tijd kon ik dan gebruiken om mijn 
bevindingen en berekeningen in een 
verslag te gieten voor toekomstig ge-
bruik. Het voelde een beetje aan als 
een	one-man	P&O.

Zeker aan te raden
Over het algemeen ben ik tevreden 
over mijn stage-ervaring. Het was 
een aangename werkplek en mijn sta-
gebegeleiders waren zeer tevreden 
over	 mijn	 resultaten.	 En	 het	 is	 na-
tuurlijk tof om te kunnen zeggen dat 
je een (miniem) steentje bijgedragen 
hebt aan de ontwikkeling van nieuwe 
generatie	 kerncentrales.	 Een	 nadeel	
vond ik wel het feit dat mijn opdracht 
nogal theoretisch was en de prakti-
sche kant wat miste. Het merendeel 
van de tijd zat ik mijn tijd te slijten 
achter een computer in een bureau 
met drie andere mensen (waarvan 
eentje nog zijn thesis bij professor 
Vandepitte had gedaan). Verder vond 
ik het ook een beetje jammer dat het 
werk volledig individueel was aange-
zien ik eerder groepswerk verkies.

Voor degenen onder jullie die twijfe-
len om stage te doen, kan ik het zeker 
aanraden. Het is een leerzame erva-
ring en staat nog eens mooi op je CV 
ook. Het geeft je tevens een eerste 
echte werkervaring als ingenieur en 
de studiepunten zijn zeker mooi mee-
genomen!

Nog een laatste anekdote: Op de avond voor 
de laatste dag van mijn stage brak er grote 
paniek uit toen er een lek in het secundair 
koelcircuit van de BR2 reactor werd vastge-
steld. Sommige van mijn vrienden beschul-
digden mij hiervan de oorzaak te zijn geweest 
maar ik zweer op de zieltjes van mijn ongebo-
ren (klein)kinderen onschuldig te zijn! Het lek 
kon gelukkig snel gedicht worden zonder dat 
er al te veel doden bij vielen.
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Lena Söderberg: Van playmate tot JPEG
Neen, dit is geen bijzondere editie van onze Babes with Brains. Heel wat 
studenten onder ons zijn de foto hiernaast al wel eens tegengekomen in een 
cursus of een oefenzitting. Maar het verhaal er achter is de reden waarom er 
zeer uitzonderlijk een foto van een naakte (toen) 21-jarige jongedame in uw 
Ir.Reëel te vinden is.

Louter toeval
Het was ergens in het begin van 
de zomer van ‘73, toen assistent 
Alexander Sawchuck aan de 
University of Southern California 
met een masterstudent en 
labobeheerder van het departement 
signaal- en beeldverwerking druk 
aan het rondlopen was in hun labo. 
Hij zocht een goede foto die een van 
zijn collega’s kon gebruiken in een 
conferentiepaper.	 En	 toen	 kwam	
er iemand een Playboy tegen van 
november van het jaar ervoor.

Na snel bladeren leek de 
centerfold in het midden ideaal 
voor het demonstreren van het 
compressiealgoritme. Om deze 
te digitaliseren gebruikten ze een 
Muirhead scanner waar analoog-
digitaalconvertors aan waren 
gehangen. Aangezien het toestel 
leest aan exact 100 lijnen per inch 
knipten ze gewoon een 5.12x5.12” 
vierkant uit rond het hoofd en 
plakten dat tegen de trommel van 
de scanner.  Daarbij stond de timing 
van hun AD-convertors blijkbaar 
zelfs fout ingesteld, en waren ze 
door tijdsdruk en een softwarefout 
genoodzaakt de bovenste pixelrij 5 
keer uit te rekken tot het beeld haar 
512 pixels hoogte bereikte.
Het originele scanresultaat en 
de uitgerokken bovenkant kan je 
hierboven zien.

De ironie wilt natuurlijk dat hetgene u 
op uw blad ziet vlak voor het drukken 
uiteraard zelf gecomprimeerd is.

De facto standaard
Omdat het een  beeld is dat een 
mooie mix bevat van scherpe en 
wazige regio’s, hoog en  laag  contrast, 
veel licht- en schaduwplekken -en 
laten we eerlijk zijn, een bijzonder 
aantrekkelijke dame- zijn in de jaren 
na die eerste conferentiepaper 
heel veel nieuwe ontwikkelingen op 
beeldcompressie gedemonstreerd 
aan de hand van deze foto. Het is 
zo’n beetje de standaard geworden 
die iedereen gebruikt om aan te 
tonen  waarom  hun algoritme zoveel 
beter is dan haar voorgangers. 

Iets wat daar vanaf het begin sterk 
bij geholpen heeft is dat Playboy 
zelf het gebruik van de foto best 
wel kon appreciëren. Waar ze 
anders bekend staan om het zeer 
hard optreden tegen schendingen 
van hun auteursrecht,  hebben 
woordvoerders al meermaals 
gezegd dat ze verspreiding van 
Lena’s foto laten begaan zolang 
het in een academisch relevante 
context blijft. De originele .tiff staat 
nog steeds op de website van USC 
als standaard testbeeld.

Lenna
Het model zelf bleek de Zweedse 
schone Lena Söderberg te zijn, 
die in Playboy, om haar naam 
gemakkelijker en toch exotischer 
te maken, Lenna Sjööblom werd 

genoemd.  Lena zelf 
is in ‘88 door een 
interviewer gewezen 
op haar bekendheid, 
en was uiteraard heel 
aangenaam verrast. 
Uiteindelijk was ze 

zelfs als speciale gast aanwezig op 
de 50ste verjaardag van de Society 
for Imaging Science and Technology 
in mei ‘97, waar ze handtekeningen 
uitdeelde aan de aanwezige 
ingenieurs. 
Ook het feit dat die editie van 
Playboy met 7 161 561 verkochtte 
exemplaren de meest succesvolle 
editie ooit was, toont dat Lena 
absoluut een celebrity is. Al is het 
maar bij een beperkt (ingenieurs-)
publiek.

De volledige foto, getrokken door 
Dwight Hooker.
Gepubliceerd in de Amerikaanse 
Playboy van november 1972.



26

In het rijtje van de finalisten voor 
de	 Eos	Gouden	 Pipet	 is	 Paul	 Beck	
–	 letterlijk	 –	 de	 vreemde	 eend.	
Als Oostenrijker is hij de enige 
buitenlander. Vier jaar geleden 
kwam hij naar het Instituut voor 
Sterrenkunde van de KU Leuven 
voor zijn proefschrift.

Als we bij Beck langslopen op de 
campus in Heverlee, is hij volop 
bezig met de voorbereiding voor 
zijn interne verdediging. Als die 
positief	 wordt	 beoordeeld	 –	 en	
daar	 zijn	 we	 van	 overtuigd	 –	 dan	
mag Beck later dit jaar zijn publieke 
verdediging houden.
Het gebeurt niet vaak dat 
een promovendus tijdens zijn 
onderzoekstermijn niet één, 
maar twee artikels publiceert in 
wetenschappelijke vakbladen met 
het hoogste aanzien (in 2011 in 
Science  en in 2012 in Nature). 
Sterker: Paul Beck deed dat telkens 
als eerste auteur, omdat hij het 
project leidde dat de snel roterende 
sterkernen ontdekte.

  
Hiaten
Waarom is deze ontdekking zo 
opzienbarend? ‘Astronomen hebben 
de laatste decennia veel mooie 
beelden kunnen maken van sterren, 
sterrenstelsels en de vele andere 
objecten in ons universum’, vertelt 
Beck. ‘Maar in die zee van kennis 
liggen enkele grote hiaten. Directe 
waarnemingen tonen ons alleen het 
oppervlak van de objecten; wat zich 
binnenin afspeelt blijft verborgen. 
De interne structuur en dynamiek 
van sterren is een voorbeeld van 
zo’n hiaat.’

Beck legt uit dat we de buitenkant van 
sterren kunnen waarnemen dankzij 
het licht dat ze uitzenden, maar dat 
het onmogelijk is om rechtstreeks 
onder het steroppervlak te kijken. 
‘Arthur	 Eddington	 (een groot Brits 
sterrenkundige, nvdr.) zei meer dan 
vijftig jaar geleden dat de moeilijkst 
te observeren gebieden in het 
universum diep binnen in sterren 
liggen. Vandaag geldt zijn uitspraak 
nog steeds.’

De voorbije decennia hebben 
astronomen zoals Beck wel een 
indirecte aanpak ontwikkeld. Door 
te kijken naar ritmische variaties in 
de helderheid is het toch mogelijk 
informatie te verkrijgen over 
het binnenste van sterren. ‘Deze 
variaties worden veroorzaakt door 
golven die zich diep in de sterren 
voortplanten, een techniek die we 
‘asteroseismologie’ noemen.’

Rode reuzen
Beck bestudeerde voor zijn 
proefschrift rode reuzen. Dat zijn 
sterren die in hun laatste levensfase 
zijn beland, waarbij hun buitenste 
lagen zo sterk zijn uitgezet dat 
de sterren tot honderd keer 
groter zijn dan de zon. Tijdens dat 
uitzettingsproces zijn de buitenste 
lagen sterk afgekoeld, waardoor die 
sterren vooral rood licht uitzenden.
‘Maar in de lagen rond de kern van de 
rode reus gaat het kernfusieproces 
gewoon door’, zegt Beck. ‘De 
kern is samengetrokken tot een 
extreem hete en samengeperste 
omgeving	 –	 althans,	 dat	 vertellen	
de theoretische modellen ons 
over sterdynamica.’

De  variaties in de helderheid van 
rode reuzen worden veroorzaakt 
door iets wat astronomen 
‘stertrillingen’ noemen. Die 
trilsignalen zijn zo klein dat het 
bijna onmogelijk is om ze waar 
te nemen van op de grond. Pas 

Over de interne dynamiek van sterren is nog maar weinig bekend. Vorig jaar kwam daar verandering in, toen 
Paul Beck aantoonde dat bij een bepaald type sterren de kern tien keer zo snel roteert als het steroppervlak. 
Beck is genomineerd voor de Gouden Pipet van Eos, een prijs voor dé beloftevolle jonge onderzoeker van 
het moment.

Binnenkijken in oude sterren



27

sinds 2009, met de komst van 
ruimtetelescopen zoals Kepler 
en Corot, konden deze trillingen 
intensief worden bestudeerd.

‘Tot voor kort was men ervan 
overtuigd dat de trillingen niet tot 
in het absolute binnenste van de 
ster doordringen, waar de kern 
zich bevindt. Groot was onze 
verbazing toen we een tweede 
soort trillingen vonden die wél 
tot in de kern reikten’, zegt Beck. 
Deze ontdekking, uit 2011, leverde 
Beck en zijn collega’s een eerste 
grote publicatie op, in Science. ‘De 
ontdekking openbaarde een verre, 
exotische plek in het universum die 
tot nu toe verborgen was gebleven.’

De Amerikaanse ruimtevaart-
organisatie NASA lanceerde de 
Kepler-telescoop in 2009 met één 
hoofddoel: exoplaneten vinden 
in de ‘bewoonbare zone’ rondom 
verre sterren. Zo’n ‘bewoonbare’ 
planeet bevindt zich op de juiste 
afstand van zijn ster om vloeibaar 
water te kunnen bevatten. Maar 
exoplaneten zenden natuurlijk geen 
licht uit dat ons kan bereiken, en 
dus kijkt de telescoop in de eerste 
plaats naar sterren.

Beck: ‘De telescoop is constant 
gericht op een gebied aan de 
sterrenhemel in het sterrenbeeld 
Zwaan. Als er voor één van de 
sterren een planeet schuift, 
zorgt dat voor zeer kleine, maar 
periodieke variaties in de helderheid 
van de ster.’ Kepler kon in zijn eerste 
operationele jaar, in 2010, op die 
manier al meer dan honderdvijftig 
planeten identificeren.
Maar omdat Kepler dus kijkt naar 
variaties in de helderheid van 
sterren, kan hij ook voor andere 
doeleinden gebruikt worden. ‘Wij 
vroegen ons af of de telescoop de 
variaties in de helderheid van rode 
reuzen	 kon	 waarnemen.	 En	 jawel,	
dat bleek te lukken. Op basis van 
vier jaar waarnemingen, konden we 
variaties en de daaraan verbonden 
stertrillingen detecteren in maar 
liefst vijftienduizend rode reuzen.’

Snellere rotatie
Beck analyseerde verschillende 
sterren tot in de kleinste details. 
‘We ontdekten dat trillingen die 
diep doordringen in het binnenste 
van rode reuzen een snellere 
rotatie ervaren.’ Uit Becks analyse 
bleek dat de kern van de rode 
reuzen minstens tien keer zo snel 
roteert	 als	de	buitenste	 lagen.	Een	
ontdekking van formaat, gezien 
daarvóór nauwelijks iets bekend 
was over de interne dynamiek 
van dit soort sterren dat ook 
experimenteel was geverifieerd. 
Het leverde het team van Paul 
Beck een tweede gerenommeerde 
publicatie op, dit keer in Nature.

De ontdekking leert ons meer over 
hoe	de	zon	–	onze	eigen	ster	–	oud	
zal worden. Maar Becks interesse 
blijft toch in de eerste plaats uitgaan 
naar rode reuzen. ‘Mijn onderzoek 
richt zich vooral op de late fases in 
het leven van sterren. Rode reuzen 
komen ook voor als dubbelsterren. 
Het is zeer interessant om uit te 
zoeken of zij zich anders gedragen 
dan de enkelvoudige sterren.

(bron: http://eoswetenschap.eu/
artikel/binnenkijken-oude-sterren)
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Bezige Burgies: Hoofdleider Tom
Voor elke Ir.Reëel zijn we op zoek naar een medestudent die een 
interessante hobby beoefent. Tom Van Horebeek zit in zijn 1e Master 
Bouwkunde en is al voor zijn 3e jaar groepsleider bij de scouts. Tijd 
voor een interview!

Welke rol is scouts gaan spelen in 
je leven doorheen de jaren?
Vanaf het eerste leerjaar was 
scouts enkel een uitlaatklep op 
zondagnamiddag en af en toe ook 
eens op andere momenten zoals 
de weekends en de zomerkampen. 
Tijdens het middelbaar begon 
scouts steeds een grotere rol te 
spelen. De vrienden op de scouts 
werden steeds belangrijker en 
de activiteiten waren niet alleen 

meer op zondagnamiddag. In mijn 
zesde middelbaar ben ik begonnen 
als leider en was er minstens elke 
week een vergadering om alles voor 
te bereiden. Vanaf mijn tweede 
bachelor ben ik ook groepsleider 
geworden en waren dat er minstens 
twee per week. Scouts was vanaf 
dan enorm belangrijk en duidelijk 
niet	 meer	 gewoon	 een	 hobby.	 Er	
waren nog maar weinig momenten 
waarop ik niet ofwel in de les ofwel 
op de scouts zat. Scouts heeft voor 
een groot deel mee bepaald wie ik 
ben geworden.

Wat is je totem? Moest je er een 
proef voor doen?
Mijn totem is “Sterke Baviaan”. 
Totems worden in onze scouts 
gegeven tijdens het zomerkamp 
als laatstejaars jonggiver (of dus 
meestal na het tweede middelbaar). 
Het adjectief of de voortotem 
wordt 3 jaar later gegeven op het 
zomerkamp als laatstejaars giver. 
Daar moet steeds een proef voor 
gedaan worden en omdat ik in 
een grote generatie zit waren dat 
opdrachten in groep. Als jonggivers 
moesten we in groep ’s nachts 
een rivierentocht maken en al 
onze spullen om de nacht door 
te komen meenemen. We kregen 
gelukkig wel een aantal waterdichte 
tonnen, maar daar kon lang niet 
voor iedereen een slaapzak in. We 
hebben die nacht dus slaapzakken 
moeten uitwisselen, maar iedereen 
kon toch niet tegelijk slapen omdat 
ons kampvuur heel de nacht moest 
aangehouden worden. Tot slot 
moest er ook een totemdrankje 
gedronken worden: dit is een 
brouwsel waar letterlijk alles dat 
eetbaar is in gesmeten mag worden 
en dan opgewarmd wordt. Hier kijkt 
(bijna) iedereen het meest tegen op, 
maar je moet er nu eenmaal door. 
De bedoeling is niet om iemand te 
vernederen, want er zal nooit iets 
dat niet eetbaar is of waarvan je ziek 
wordt, in gedaan worden. Het gaat 
er om te bewijzen dat je mentaal 
sterk genoeg bent om ook dingen 
te doen tegen je zin wanneer je een 
doel wil bereiken.

Na een hele nacht met de 
totemproef bezig te zijn geweest, 
werden de totems de volgende 
avond en meteen ook de laatste 
avond van het kamp uitgedeeld. Dit 
gebeurde plechtig volgens een 

ritueel waarbij wij, de totemisanten, 
individueel rond het vuur liepen 
en er gezongen werd. Vervolgens 
werd onze totem voorgelezen 
uit het totemboek waarin de 
eigenschappen waarop elke totem 
gebaseerd is, staan vermeld.

Bij de givertak drie jaar later 
moesten we heel het ritueel 
nog eens over doen. Totems en 
adjectieven zijn nooit op fysieke 
eigenschappen gebaseerd maar 
steeds op karakterkenmerken. 
Soms is het dus grappig of vreemd 
om bepaalde totems te horen, maar 
je moet er wat over nadenken.

Wat is je favoriete activiteit van 
het jaar?
Het typische antwoord voor deze 
vraag is het kamp. Maar het kamp 
valt niet tijdens het jaar dus ik 
vermoed dat dit antwoord niet telt. 
Ik geniet zelf het meest van ruwe 
spelen in de modder, in het bijzonder 
van het welgekende Dikke Bertha 
(al dan niet met touw). Dit kan soms 
zo hevig worden dat ik al meermaals 
kleren heb moeten weggooien die 
kapot getrokken werden.

Wat houdt een kampvoorberei-
ding allemaal in (als hoofdleider)? 
En doen jullie ook buitenlandse 
kampen?
Wij gaan meestal niet met alle 
takken samen op kamp, dus 
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houdt een kampvoorbereiding als 
groepsleider niet veel speciaal in. 
In 2013 zijn we voor ons 55-jarig 
bestaan met alle takken samen op 
groepskamp gegaan en daar had 
ik wel wat meer werk aan. Mijn 
grootste taak bestond er toen in om 
aan alle praktische zaken te denken 
en te zorgen dat iemand deze in 
orde bracht: kamplocatie vinden 
en reserveren, bussen regelen voor 
het vervoer, tenten huren, inkleding 
uitwerken, groepsspel maken… 
Ik heb toen enorm veel mensen 
moeten lastig vallen zodat ze hun 
taken deden. Gelukkig was er toen 
een heel ervaren kookmama mee 
die het koken en de inkopen op zich 
nam. We zijn uiteindelijk met meer 
dan 170 leden en leiding samen 
op kamp gegaan en alles is goed 
verlopen.

Bij ons gaan de givers om de 3 jaar 
op kamp naar het buitenland zodat 
iedereen in de givertak juist 1 keer 
een buitenlands kamp meemaakt. 
Generaties die groot genoeg zijn 
kunnen in het zesde middelbaar 
als jin nog eens op buitenlands 
kamp gaan. Bij de givers is dit de 
laatste twee keer een trekkamp in 
het zuiden geweest, bij de jin was 
dit rondrijden met een busje in 
Zuidoost	Europa.

Hoe is de balans tussen scouts en 
je ingenieursstudies?
In mijn eerste jaar als groepsleider 
was deze balans moeilijk te zoeken. 
Ik ben iemand die bijna altijd naar de 
les gaat en heb daarom voor mezelf 
beslist om nooit les te missen voor 
scouts. Die afspraak heb ik bijna 
altijd kunnen nakomen. Verder heb 
ik op de scouts altijd aan iedereen 
duidelijk gemaakt dat zodra de blok 
begint ik letterlijk niets doe voor de 

scouts tot en met het einde van de 
examens. Door hier op voorhand 
altijd heel duidelijk in te zijn, heeft 
dit nooit problemen opgeleverd. 
Dankzij voldoende discipline om 
te studeren wanneer het moest, is 
scouts nooit een belemmering voor 
mijn studies geweest.

Wat is het zotste dat je ooit 
gedaan hebt met de scouts?
Op het groepskamp van de 
afgelopen zomer hebben we met 
meer dan 150 personen samen 
spaghetti gegeten zonder handen. 
We hebben hiervoor meer dan 15 
tafels achter elkaar gezet. Om het 
proper te houden hebben we alle 
tafels bedekt met plastiek folie 
en op bashen gezet die makkelijk 
uitgeschud en afgespoeld konden 
worden. Daarna hebben we 22 kilo 
pasta over deze tafels uitgegooid, 
20 liter spaghettisaus en enorm 
veel geraspte kaas. Na het startsein 
mocht iedereen samen beginnen 
eten, maar niemand kreeg bestek 
en niemand mocht zijn handen 
gebruiken. Het resultaat was 
fantastisch en de douches waren 
verstopt die avond, maar zo iets kan 
je alleen op de scouts meemaken.

Is er een lid dat je steeds zal 
bijblijven?
Ik heb ondertussen al veel leden 
gehad en bijna elk lid was wel op één 
of andere manier speciaal. Maar er 
is niet echt één lid dat me in het 
bijzonder zal bijblijven. Ik denk niet 
dat ik over 15 jaar al mijn leden 

nog zal herkennen wanneer ik ze 
tegenkom, maar ik ben er zeker van 
dat wanneer ik over 15 jaar de foto’s 
bekijk ik van elk lid nog de naam zal 
kunnen	 zeggen.	 Eén	 van	 de	 leuke	
dingen aan een scoutskamp is dat 
je, als je er voor open staat, elk lid 
pas echt goed leert kennen. Als je 
er ook bent op momenten dat het 
minder goed gaat met hen, leer je 
ze pas echt kennen. De openheid 
en dankbaarheid van kinderen en 
jongeren op zo’n moment is heel 
veel waard voor een leid(st)er.

Laatste vraag: op het einde van het 
jaar een afscheid met traantjes of 
doe je er nog een jaartje bij?
Ik ben verkozen als groepsleider 
met een officieel contract dat in 
augustus 2014 afloopt. Ik heb er 
dan 3 jaar als groepsleider en 5 jaar 
als gewoon leider opzitten. Ik ben 
zeker geen kandidaat om mezelf 
op te volgen als groepsleider, maar 
ik weet nog niet of ik nog gewoon 
leider zal zijn. De kans bestaat dat 
ik zal stoppen en dan zal het zeker 
niet eenvoudig zijn. Ik denk niet dat 
ik mezelf tranen zal toestaan, maar 
er zal zeker een enorm zwart-gat 
gevoel zijn om een hoofdstuk van 
16 jaar uit mijn dan 22 jaar lange 
leven af te sluiten.
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Architectuur: New York High Line
Deze keer nemen we de New York High Line onder de loep. Het park gebouwd op een oude spoorweglijn 
wordt dagelijks gebruikt door duizenden inwoners van de grote stad. Het is een plek waar je even de drukte 
van de straat kan verlaten en je tussen het groen kan begeven. Hier volgt een kort overzicht van wat het park 
allemaal te bieden heeft.

De High Line is een aangelegd 
park op de oude spoorweglijn 
van Gansevoort Street tot 
West 34th Street in het westen 
van Manhattan. Het traject, 
gebouwd in 1930, baant zich op 
negen meter boven de grond 
een weg van 2,33 kilometer 
door New York. De vroegere 
treinen die er reden voorzagen 
de waarhuizen van vlees en 
groenten en het postkantoor 
van brieven. Sinds 1980 rijden 
er geen treinen meer. In 1999, 
toen de spoorweg in verval 

geraakte, werd er een groep 
opgericht, de Friends of the 
High Line, die instonden voor 
het bewaren van dit domein en 
voor het herinrichten ervan.

Onder leiding van 
landschapsarchitecten James 
Corner Field Operations en 

architecten Diller Scofidio + 
Renfro en Piet Oudolf kwam er 
in 2004 een voorstel voor het 
herwaarderen van het terrein 
tot publiek park. In 2006 werd 
er aan het eerste deel van de 
werken begonnen. Dit deel 
werd geopend in 2009. In 
2011 werd een tweede deel 
afgerond.

Het park bestaat vooral uit 
gras, bloemen, water en 
beton. Met 210 verschillende 
plantensoorten is het een 
kleine kruidtuin in de lucht. 

Het groendak is ontworpen 
om zoveel mogelijk water 
vast te houden. Ook het 
regenwater dat op de betonnen 
wandelzone valt wordt via een 
intelligent plankensysteem 
overgebracht naar de 
plantenbedden. Daarnaast is er 
een irrigatiesysteem voorzien 
dat zowel automatisch als 
manueel kan werken. Op die 
manier kan optimaal gebruik 
gemaakt worden van de 
weersomstandigheden in 
de verschillende seizoenen 
en wordt er duurzaam 
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omgesprongen met de 
gebruikte ruimte.

De High Line brengt mensen 
bij elkaar. Mensen die in de 
vroege ochtend naar hun werk 
wandelen, kinderen die er in 
de namiddag gaan spelen, of 
sommigen die gewoon even van 
de natuur willen genieten. De 
High Line is een heel populaire 
openbare	 plek.	 Er	 wordt	 aan	
de gebruikers ervan een aantal 
elementen aangeboden die 
ze kunnen gebruiken om er 

hun eigen plek te creëren. 
Bankjes die uit de witte beton 
tevoorschijn lijken te komen, 
groene stukken moestuin 
waar de mensen mee kunnen 
helpen aan de ‘community 
garden’ in hun vrije tijd, 
tribunes die uitkijken over het 
verkeer om zo de drukte van 
het centrum te aanschouwen, 
mini-wagonnetjes waar je even 
kan uitrusten en je je terug in 
de jaren 70 kan wanen… De 
mogelijkheden van het park 
zijn eindeloos, en ze worden 

ook optimaal benut door de 
bewoners van de stad.

En	 dat	 is	 juist	 het	 mooie	 aan	
deze publieke ruimte en aan 
goed ontworpen openbare 
plekken in het algemeen. 
Door het juiste kader aan te 
bieden, de juiste materialen te 
gebruiken en gestes te doen 
naar de gebruikers toe, kan er 
een heel leefbare omgeving 
gecreëerd worden die door 
respect te geven, ook respect 
terugkrijgt. De buurtbewoners 
zijn betrokken bij het 
ontwerpproces en hebben het 
mee gevormd. De financiering 
en onderhoud van het project 
wordt ook voor 90 procent 
gedragen door donaties van 
burgers.	 Een	 teken	 dat	 men	
bereid is te investeren in de 
plek die van Manhattan een 
aangenamere omgeving maakt, 
een omgeving die hun eigen 
welzijn bevordert, maar ook 
dat van de generaties die na 
hen komen. 
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Gezocht: echte helden 
die willen vliegen! 
Geef twee keer bloed en maak kans op je droomreis. 

www.kbc.be/vliegendehelden
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Gezocht: echte helden 
die willen vliegen! 
Geef twee keer bloed en maak kans op je droomreis. 

www.kbc.be/vliegendehelden
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Leuk om weten: deel 3
In dit derde deel van ‘leuk om weten’ halen we nog enkele misvattingen naar boven waar jij misschien zelf 
ook in geloofde. 

Sportdrank verhoogt je uithou-
dingsvermogen
Sportdranken zijn in, dat valt niet 
te ontkennen. Ze hebben dan 
ook vaak veelbelovende namen 
en worden zelfs gedronken door 
mensen die niet aan sport doen, 
omdat ze zo lekker en verfris-
send zijn. Als je ze graag drinkt, 
kan je er gerust eens eentje nut-
tigen, maar voor je sportbeoefe-
ning zijn ze in principe overbodig. 
Sportdranken bevatten veel sui-
kers die je lichaam bij extreem 
lange inspanningen extra energie 
kunnen geven, maar daarnaast 
zullen ze je training op geen en-
kele manier bevorderen. Voor 
topsporters kunnen sportdran-
ken wel nuttig zijn om hun be-
hoefte aan bepaalde mineralen 
of koolhydraten aan te vullen, 
maar voor recreatieve sporters 
is water een perfecte dorstlesser.

Eens depressief, altijd depressief
Men denkt soms wel eens dat 
aan een depressie niets te doen 
valt, het zit in je. De een is inder-
daad wat minder levenslustig 
dan de ander. Maar depressie is 
geen kwestie van karakter of in-

gesteldheid. Het is een toestand 
waarin je lichaam belandt en die 
je ziek maakt. En die je steeds zie-
ker maakt als je er niets aan doet. 
Gelukkig bestaan er methoden 
om er wat aan te doen.

Evolutie werd nog nooit waarge-
nomen
Biologen definiëren evolutie als 
een verandering doorheen de tijd 
in de genenpoel van een popula-
tie. Insecten die na enkele jaren 
weerstand ontwikkelen tegen 
pesticiden, zijn bijvoorbeeld on-
derhevig aan evolutie. Zelfs de 
meeste creationisten zullen met 
betrekking tot dit voorbeeld er-
kennen dat we met evolutie te 
maken hebben. Wat ze niet zullen 
erkennen, is dat dergelijke evolu-
tieprocessen volstaan om uit een 
gemeenschappelijke voorouder 
de gehele diversiteit aan leven-
de wezens te produceren die we 
vandaag kunnen waarnemen.

Wetenschappers observeerden 
reeds het ontstaan van nieuwe 
soorten via evolutie, zowel in 
het laboratorium als in het wild 
(zie bijvoorbeeld Weinberg, J.R., 

V.R. Starczak, and D. Jorg, 1992, 
“Evidence for rapid speciation 
following a founder event in the 
laboratory.” Evolution 46: 1214-
1220). Zelfs zonder deze directe 
observaties zou het verkeerd zijn 
te stellen dat evolutie nog niet 
waargenomen werd. Bewijsma-
teriaal is niet zomaar beperkt tot 
wat we voor onze eigen ogen zien 
gebeuren. De evolutietheorie 
doet voorspellingen die betrek-
king hebben op fossielen, verge-
lijkende anatomie, genetica, de 
geografische verspreiding van 
soorten, enz. Deze voorspellin-
gen werden reeds herhaaldelijk 
geverifieerd. Het aantal observa-
ties die de theorie ondersteunen 
is werkelijk overweldigend.

Wat nog niet waargenomen 
werd, is de abrupte verandering 
van één dier in een ander dier dat 
radicaal verschilt van het eerste 
(zoals een kikker bijvoorbeeld 
plots in een koe zou veranderen). 
Aangezien de evolutietheorie 
dergelijke gebeurtenissen zelfs 
niet bij benadering voorspelt, 
vormt dit voor haar geen enkel 
probleem. Integendeel: het is 
zelfs zo dat, moesten we ooit een 
kikker in een koe zien verande-
ren, deze waarneming een zeer 
sterk argument tegen de evolu-
tietheorie zou zijn.

Wijn na bier geeft plezier, bier 
na wijn is venijn
Het maakt niets uit of je eerst 
bier of eerst wijn drinkt. Of je last 
krijgt hangt alleen af van hoeveel 
alcohol je drinkt en hoe snel je dit 
drinkt. Bovenstaande volkswijs-
heid heeft een historische ach-
tergrond. In de middeleeuwen 
dronken de eenvoudige mensen 
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bier en dronk de gegoede burge-
rij wijn. Bier is nu eenmaal veel 
goedkoper dan wijn. Dronk je 
wijn na bier, dan ging je dus ‘om-
hoog’ op de maatschappelijke 
ladder. Dronk je bier na wijn, be-
tekende het dat je eerst rijk was, 
en dan arm.

Als je door een rietje drinkt 
wordt je sneller dronken
Als je alcohol door een rietje 
drinkt, merk je iets sneller het 
effect van alcohol dan wanneer 
je gewoon uit een glas drinkt. Dit 
kom doordat er, als je via een riet-
je drinkt, een beetje alcohol via 
het gehemelte rechtstreeks in 
het bloed komt. Maar uiteindelijk 
krijg je bij het drinken door een 
rietje net zoveel alcohol binnen 
als bij het drinken uit een glas, 
namelijk 10 gram per consump-
tie. Dronken wordt je pas als je te 
veel glazen alcohol drinkt in kor-
te tijd.

De combinatie Baileys en tonic 
is dodelijk
Het verhaal is niet waar, maar de 
mythe is zo hardnekkig dat vrij-
wel niemand dat weigert te gelo-
ven.

Een simpel keukenproefje 
laat zien dat er inderdaad iets 
vreemds gebeurt als je Baileys 
en tonic met elkaar mengt. Er 
ontstaan klonters, maar deze 
vormen geen steenharde bal die 
je maag kan aantasten zoals veel 
mensen denken. De substantie is 
zo kneedbaar als smeerkaas.

De klonters worden gevormd 
door het zuur in de tonic en de 
creme in de Baileys. Je kunt de 
creme vergelijken met melk. Zure 
melk gaat ook schiften. Al ziet de 
combinatie van Baileys en tonic 
er onsmakelijk uit, deze klonte-
ring is zeker niet dodelijk.

De kerstman is bedacht door 
Coca Cola
Veel mensen denken dat de in 
rood en wit geklede kerstman 
een bedenksel is dat ooit door 
Coca Cola bedacht werd als re-
clame-instrument. Dat klopt niet.

Santa Claus, afgeleid van onze 
Sinterklaas, evolueerde in de ne-
gentiende eeuw in de Verenigde 
Staten tot de figuur zoals we die 
tegenwoordig kennen.

Coca Cola heeft wel heel erg bij-
gedragen aan de beeldvorming 
rond de kerstman, maar de kerst-
man als ‘icoon’, zoals Coca Cola 
dat met graagte gebruikt, bestaat 
dus al veel langer.

Door het gebruik van de kerst-
man in haar advertenties, is ten 
onrechte het beeld ontstaan 
dat Coca Cola het hele image 

van de kerstman bedacht heeft. 
Coca Cola liet illustrator Haddon 
Sundblom in de jaren dertig een 
reclamecampagne tekenen met 
een cola drinkende kerstman. 
Die campagne bleek zo succes-
vol dat de sfeer en de stijl uit die 
campagne nog steeds gebruikt 
worden.

Vikingen hadden helmen met 
hoorns
Ondanks alle beelden die we heb-
ben van woeste Vikingkrijgers, is 
dit een hardnekkige mythe die 
niet op waarheid berust.

Het misverstand is ontstaan toen 
archeologen ruim honderd jaar 
geleden de eerste Vikinggraven 
blootlegden.

In het graf vonden ze de restan-
ten van een Viking, zijn uitrusting 
en enkele hoorns. Men ging er 
vanuit dat die hoorns oorspron-
kelijk op de helmen hadden geze-
ten. 

In werkelijkheid werden de 
hoorns gebruikt als drinkbekers. 
De krijger kreeg ze mee in zijn 
graf, om flink te kunnen feesten 
in het hiernamaals.
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Let it snow! Let it snow! Let it snow! Ja hoor, hier in Zwitserland is het heel gemakkelijk 

om in kerststemming te komen. Al midden november kon ik genieten van prachtige 

besneeuwde uitzichten en toch vergezeld van een warme zon. Het beste was dat er toen 

nog herfstkleuren waren en de combinatie was gewoonweg prachtig!

Langs de andere kant is het hier best wel koud, maar dat vind ik minder erg dan regen 

en regen hebben we hier nog niet veel gezien. Bijna altijd blauwe lucht!

Tot mijn grote verrassing was de kerstmarkt van Lausanne kleiner dan die van 

Leuven! Ik ben dan maar naar Montreux getrokken, waar een veel grotere kerstmarkt 

(inclusief reuzenrad) vlak naast het water was opgetrokken. Daarnaast heb ik de 

eer gehad om een echte Thanksgiving te kunnen vieren met een groep Amerikanen. 

Een kalkoen konden ze in de winkel niet vinden, maar we hebben gevulde kippen en 

pompoentaart gegeten, zoals het hoort. 
Over eten gesproken, ik krijg niet genoeg van kaasfondue! Ik ben goed op weg om een 

echte Zwitser te worden. Binnen twee weken ben ik terug thuis en ik kijk er heel erg naar uit, maar ben tegelijk 

ook enorm opgelucht dat ik een volledig jaar op Erasmus mag. Het eerste 

semester vliegt gewoon veel te snel voorbij.  Wanneer jullie dit lezen zijn de 

examens dus al achter de rug, maar voor mij moet alles nog beginnen. Maar 

ik heb dus ook nog kerstmis, nieuwjaar en een vakantie om naar uit te kijken. 

Nu ga ik eerst nog 100% van mijn twee laatste weken genieten (kerstfeestjes, 

fondue-avonden, nogmaals naar de kerstmarkt en hopelijk nog veel sneeuw).

Erasmus: Burgies & archies in het 
                     buitenland

Lauren De MeyerLausanne
Zwitserland
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Hey burgies en archies!Weer veel groetjes uit Lausanne! Het is hier nu super druk want ook hier komen 

de examens eraan. Daarnaast volgen de eerste emotionele afscheidsfeestjes want 

voor sommigen zit de Erasmus-ervaring er al bijna op… Gelukkig kunnen we 

ons ook allemaal verheugen want het skiseizoen is intussen van start gegaan! 

Naast het skiën is Zwitserland natuurlijk ook gekend als een chocolade- en kaas- 

paradijs, dus ik wou dat wel eens in de praktijk gaan uittesten. Chocolade heb ik 

met overvloed gevonden in de Cahier-chocoladefabriek, waar er een ware “Circle 

Of Death” met chocolade à volonté wachtte. Misschien was het de indigestie erna, 

maar ik denk dat ik objectief kan besluiten dat aan de Belgische chocolade niet te 

tippen valt. Kaas vonden we dan weer in het charmante dorpje Gruyère, dat naast 

een permanente kaasgeur ook een authentiek Alien-café herbergt dat niet zou 

misstaan op onze geliefde Oude Markt. 
Ik ga jullie niet langer bezighouden, maar ik wil nog het volgende kwijt: Erasmus 

is een ABSOLUTE aanrader, en als je twijfelt om 6 maanden of een jaar te gaan, 

kies dan zeker voor een volledig jaar, ik zou mij echt niet kunnen inbeelden dat ik 

nu al terug naar België moest komen…
A++++

Sofie Beyne
Lausanne

Zwitserland

Thomas G
oossens

Kopenhagen

Denemarke
n

Je weet dat je al een tijdje in de buurt van Kopenhagen woont, als je…

•	 die Kleine Zeemeermin nu echt wel vaak genoeg gezien hebt.

•	 eindelijk niet meer de traagste fietser op de weg lijkt te zijn.

•	 vlot de å, æ en ø terugvindt op je toetsenbord. (Voor de liefhebbers: 

ALT+134, ALT+145 en ALT+0248)

•	 alle proffen met hun voornaam aanspreekt.

•	 niet meer raar opkijkt wanneer iemand na 45 min. les door de aula roept 

dat het nu echt wel tijd is voor 10 minuten pauze.

•	 weet dat er voor bijna elk feestje ook een pre-feestje is … en een pre-pre-

feestje.

•	 op een vrije dag om 8u00 afspreekt voor een groepswerk.

•	 dan ook wel om 17u00 klaar bent.

•	 weet dat alles een reden kan zijn voor een feestje.

•	 begin november al naar kerstfeestjes gaat.

•	 je nog steeds enorm amuseert.
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Bicky Burgie: Eten op kot
Omdat élke dag Alma al snel gaat vervelen, zal je elke editie een eenvoudig receptje voorgeschoteld 
krijgen. Bovendien schuimen we Leuven af om voor jullie een aantal restaurants uit te testen. Bon appétit!

Boursin balletjes voor 2 personen

Ingrediënten:  
250 g gehakt
1 grote ajuin
1 rode paprika
1 gele paprika
1 courgette
1	pakje	Boursin	Sjalot	&	Bieslook
25 cl room
Peper en zout

Werkwijze: 
- Snij de paprika’s, courgette en ajuin in blokjes.
- Meng de helft van de ajuin door het gehakt.
- Rol het gehakt in balletjes. Maak ze eventueel wat groter dan normaal zodat ze zeker blijven samenhangen            
   met die ajuin erin.
- Bak de balletjes in een pan. Draai ze geregeld om zodat ze gelijkmatig bakken.
- Doe de groentjes en de rest van de ajuin in een andere pan. Bak tot de courgette malser is.
- Kruid met peper en zout.
- Indien mogelijk: meng alles in 1 pan.
- Doe de Boursin en room erbij. Laat smelten en roer tot alles gelijkmatig verdeeld is.
- Dien op met gebakken patatjes of rijst.

Tip:
Om de gehaktballetjes nog lekkerder te maken kan je er ook een eierdooier en wat broodkruimels 
door	mengen.	Een	tip	van	mijn	grootmoeder!

Varianten:
- De groentjes kan je kiezen naar eigen believen: alle kleuren van paprika’s, tomatenblokjes, aubergine,       
   champignons...
-	Ook	in	de	Boursin	heb	je	verschillende	smaken:	knoflook	&	fijne	kruiden;	tomaat,	ui	&	bieslook	...	Boursin		 	
   Cuisine is ook handig bij het koken!
- Voor diegene die het graag wat pikanter hebben: voeg fijngenseden rode pepers (met of zonder pitjes) 
   toe of doe wat Sambal Oelek bij het Boursin-roomsausje.

Smakelijk!
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Restaurant De Appel
WAAR    Ravenstraat 15
  3000 Leuven
TELEFOON 016 20 18 94

 
KAREN

Na een teleurstellend eerste bezoek aan restaurant De Appel enkele jaren 
geleden (de pasta pesto was nogal droog en er zat weinig extra lekkers in), was 
ik niet meteen overtuigd om er nogmaals te gaan eten. Maar mannen moeten 
altijd hun zin krijgen, dus ben ik maar met ze meegegaan ;) Ik ging voor de lichtjes 
pikante	pasta	met	paprika’s	en	curry.	Het	was	echt	heerlijk!	En	dat	voor	maar	
zo’n € 9. Bovendien stond er nog veel lekkers op de -moeilijk vouwbare- kaart. 
Je hoort het al, volgende keer kom ik hier vrijwillig naartoe!

 
LAURENS

Ik ben een hele grote fan van ‘Den Appel’. Ik neem me altijd voor om eens iets 
nieuw uit te proberen, maar elke keer ik de menukaart bekijk, neem ik iedere 
keer opnieuw hetzelfde: een simpele spaghetti bolognaise. Dit is echt de beste 
spaghetti die ik ooit gegeten heb (en dat zijn er veel). Groot bord, goede saus, 
veel vlees, weinig champignonnen, afwerken met veel parmesaanse kaas, 
heerlijk. Met € 7,8 is het ook een van de goedkoopste hoofdgerechten op de 
kaart.	Een	aanrader	voor	wie	voor	een	beperkt	budget	toch	goed	wilt	eten!

 
TOM

Om ons triumviraat van pasta’s compleet te maken ben ik gegaan voor de 
Macaroni	met	ham	&	kaas	(€8.60).	Je	krijgt	daar	een	aanzienlijke	portie	voor	
die ook best smaakt. Wel ligt de nadruk nogal op de kaassaus. Deze viel redelijk 
zwaar, en lijkt te bestaan uit een mix van Parmesaanse en geitenkaas(?). Zoals 
gezegd, best lekker, maar je moet er wel voor zijn.
De bediening was zeer correct en snel.
Let er wel op: de borden zijn altijd heel erg -kan niet genoeg benadrukt worden 
als je uw vingers wilt sparen-, heel erg warm.
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Voor ik aan mijn studies begon, droomde ik er al van om te gaan studeren in het buitenland. Toen een paar leden 
van BEST promo kwamen maken in de aula was ik dan ook direct verkocht. Voor amper 45 euro twee weken naar 
Tampere in Finland? Ongelooflijk! Dus ben ik maar onmiddellijk begonnen mijn motivatiebrief te schrijven en een 
paar weken later kreeg ik het goede nieuws. Ik was geselecteerd! 

In augustus was het eindelijk zover: ik kwam aan in Tampere en na een paar ‘kennismakingsspelletjes’ was het tijd 
voor een goed feestje. Op mijn cursus heb ik hooguit een paar uren echt les gehad, want de rest van de tijd moesten 
we in teams van vier personen een internetapplicatie maken. Dit was heel plezant aangezien we echt álle kanten op 
mochten met die app. 
Het allerleukste van de Summer Course vond ik gewoonweg de mix van culturen. Je verblijft twee weken lang met 
mensen van over heel Europa, die allemaal twee dingen gemeenschappelijk hebben: ze studeren voor ingenieur én 
ze hebben de BEST spirit in zich. Dit laatste valt samen te vatten in de volgende zin: ‘Work hard, party harder!’. Elke 
avond was er dan ook een zalig feestje gepland. Zo was er o.a. een cantus, sitsit (de finse manier om te cantussen: 
er wordt uitgebreid gedineerd en gedronken bij het zingen en dit alles in smoking!!), international evening (iedere 
deelnemer neemt specialiteiten mee van zijn land, voornamelijk vloeibare specialiteiten ;) , en dan kan je van alles 
eens proeven),… 
Tijdens het weekend was er ook nog een uitstap georganiseerd: twee dagen kamperen in een cottage bij een meer, 
omringd door de prachtigste natuur, en zoals overal in Finland was er  een sauna ter beschikking. 
Na twee fantastische weken ben ik nog met een paar mensen van de course Helsinki gaan bezoeken en zelfs na mijn 
terugkeer naar België heb ik al meer dan vijftien mensen teruggezien. Ook in de toekomst zijn er al plannen om 
reünies te houden en die gratis slaapplaatsen die ik nu overal in Europa kan krijgen zijn ook altijd wel handig. Het blijft 
dus niet enkel bij die twee weken! 

Na deze topervaring heb ik mij ook aangesloten bij BEST Leuven en ik was verbaasd over hoeveel dingen BEST 
eigenlijk doet. De Summer Courses zijn echt maar het topje van de ijsberg. Ik kan je dus alleen maar aanraden om 
je zo snel mogelijk in te schrijven en dan zien wij elkaar misschien wel binnenkort op een van de BEST meetings ;)

 

Tom Eeblode
 (BEST Leuven member sinds 

begin academiejaar 2013-2014) 
over zijn Summer Course in 

Tampere in de zomer van 2013

Elk jaar stuurt BEST zo’n twintigtal studenten 
naar het buitenland op course. Hieronder 
vind je twee ervaringen van de voorbije 
zomer.
Ook zin op op pad te gaan met BEST? Schrijf je 
in voor de Summer Courses tussen 16 februari en 
16 maart! op www.BEST.eu.org/courses

BEST Summer Courses

Tampere ontdekken
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Voor ik aan mijn studies begon, droomde ik er al van om te gaan studeren in het buitenland. Toen een paar leden 
van BEST promo kwamen maken in de aula was ik dan ook direct verkocht. Voor amper 45 euro twee weken naar 
Tampere in Finland? Ongelooflijk! Dus ben ik maar onmiddellijk begonnen mijn motivatiebrief te schrijven en een 
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voor een goed feestje. Op mijn cursus heb ik hooguit een paar uren echt les gehad, want de rest van de tijd moesten 
we in teams van vier personen een internetapplicatie maken. Dit was heel plezant aangezien we echt álle kanten op 
mochten met die app. 
Het allerleukste van de Summer Course vond ik gewoonweg de mix van culturen. Je verblijft twee weken lang met 
mensen van over heel Europa, die allemaal twee dingen gemeenschappelijk hebben: ze studeren voor ingenieur én 
ze hebben de BEST spirit in zich. Dit laatste valt samen te vatten in de volgende zin: ‘Work hard, party harder!’. Elke 
avond was er dan ook een zalig feestje gepland. Zo was er o.a. een cantus, sitsit (de finse manier om te cantussen: 
er wordt uitgebreid gedineerd en gedronken bij het zingen en dit alles in smoking!!), international evening (iedere 
deelnemer neemt specialiteiten mee van zijn land, voornamelijk vloeibare specialiteiten ;) , en dan kan je van alles 
eens proeven),… 
Tijdens het weekend was er ook nog een uitstap georganiseerd: twee dagen kamperen in een cottage bij een meer, 
omringd door de prachtigste natuur, en zoals overal in Finland was er  een sauna ter beschikking. 
Na twee fantastische weken ben ik nog met een paar mensen van de course Helsinki gaan bezoeken en zelfs na mijn 
terugkeer naar België heb ik al meer dan vijftien mensen teruggezien. Ook in de toekomst zijn er al plannen om 
reünies te houden en die gratis slaapplaatsen die ik nu overal in Europa kan krijgen zijn ook altijd wel handig. Het blijft 
dus niet enkel bij die twee weken! 

Na deze topervaring heb ik mij ook aangesloten bij BEST Leuven en ik was verbaasd over hoeveel dingen BEST 
eigenlijk doet. De Summer Courses zijn echt maar het topje van de ijsberg. Ik kan je dus alleen maar aanraden om 
je zo snel mogelijk in te schrijven en dan zien wij elkaar misschien wel binnenkort op een van de BEST meetings ;)

 

Tom Eeblode
 (BEST Leuven member sinds 

begin academiejaar 2013-2014) 
over zijn Summer Course in 

Tampere in de zomer van 2013

Elk jaar stuurt BEST zo’n twintigtal studenten 
naar het buitenland op course. Hieronder 
vind je twee ervaringen van de voorbije 
zomer.
Ook zin op op pad te gaan met BEST? Schrijf je 
in voor de Summer Courses tussen 16 februari en 
16 maart! op www.BEST.eu.org/courses

BEST Summer Courses

Tampere ontdekken

 
 

Het is ok om...   
… je te laten volschrijven met GSM- nummers van onbekenden en deze ook echt op te bellen later
… liefdesbrieven te krijgen van 40j-oude barmannen (Italianen…)
… te ontdekken dat je kennis van Europa toch erg beperkt was (nu niet meer!)
…de Italiaanse zon te zien opkomen als je naar bed gaat
… Rome by day te verkennen door te verdwalen in de mooie straatjes
… Rome by night te her-verkennen verkleed als romeinse soldaat
… de lessen (stiekem) toch interessanter te vinden dan eerst gedacht (zo getuigen de notities)
… té gehecht te zijn aan ‘stomme kleine’ souvenirs zoals vlaggetjes, vliegtuigtickets
… jezelf af te vragen hoe je zoveel op zo’n korte tijd hebt gedaan, en hoe je het overleefd hebt
… elke keer blij te zijn over de veiligheid van het Belgische verkeer, die Italianen...  
… te rekenen in ‘Italiaanse’ tijden (aka 10.30u afspreken= tegen 11u beginnen vertrekken) 
… te zien hoe het is om ‘aan de andere kant te staan’ door presentaties geven voor je medestudenten
… te stressen voor het examen omdat je soms toch niet zoooo mentaal aanwezig was in de lessen
… je ex-roomie elke week te stalken voor NOG een skype-sessie
… de dagen af te tellen naar de volgende Summer Course/BEST-activiteit
… élke Italiaan die je achteraf tegenkomt spontaan te willen vragen of hij in Rome studeert
…het zwarte gat na SC op te vullen met het bekijken van de miljoenen fotos
... te moeten oppassen voor het spontaan zingen van bepaalde liedjes (met bijhorend dansje) bij het horen van 
woorden als ‘clover’, ‘romeo’,…
… het gevoel te hebben dat enkel andere SC-ers  snappen hoe ingrijpend een SC kan zijn
... verdachte (lekkere!) dingen te drinken en te eten op international evening
…rare blikken te krijgen van vriendinnen als je net iets te gedetailleerd vertelt over je SC
...toch een traantje te laten bij het afscheid :(
…zo snel mogelijk je LBG (Local Best Group) te contacteren én te joinen omdat je BEST zo hard mist na een SC!!
...een “het is ok”-lijst te maken, waarvan je zelf weet dat niet alles er op altijd alles even ok is :) 

Laurien Van Dyck
 (BEST Leuven member sinds 
begin academiejaar 2013-2014) 
over haar Summer Course in 
Rome in de zomer van 2013

ls er één ding is dat ik geleerd heb op 
Summer Course (of SC), dan is het dat 
het soms inderdaad BEST oké is om je 
eens totaal uit je comfortzone te laten 
slepen door een groep gestoorde Besties. 
Een mix van prikkelende presentaties en 
pittige nevenactiviteiten met een snifje 
échte italiaanse cultuur… Just  go with 
the flow! 

Hé, het is ok!
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GoedFout
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Spelletjes

BINAIRO:

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

ABC PUZZEL:

•	Iedere	rij	en	iedere	kolom	moet	1	maal	de	
letters A, B, C bevatten. Dan blijven er nog 
2 lege vakjes over
•	De	letters	rond	het	rooster	geven	weer	
met welke letter die rij/kolom moet begin-
nen of eindigen. Lege vakjes zijn dan ook 
toegelaten, maar niet een van de andere 
twee letters.

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

GoedFout
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