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Praeses vs Vice
‘Future Self’, dat is het begrip waarmee de vice-
rector studentenbeleid naar ons kwam. Betekenis? 
Het is belangrijk dat de universiteit niet alleen puur 
onze competenties doet opbouwen, maar ook bezig 
is met de vorming van onze persoon en wat we later 
met die competenties willen gaan doen.

Wel, ik geef onze vice-rector zeker gelijk, al 
verschillen onze meningen in wanneer dit moet 
gebeuren. Zoals ik ook reeds in het Bakske 
aanhaalde moet de denkoefening van “Wie wil ik 
later zijn, wat wil ik later doen?” gebeuren alvorens 
een opleiding wordt gekozen. Het nut van een 
universitaire opleiding is in mijn ogen namelijk niet 
alleen onze kennis verhogen, maar ons klaarmaken 
om een maatschappelijk relevante functie te 
kunnen uitvoeren in de 40 jaar die erop volgen.

Maar dat de universiteit hier geen taak meer in 
te vervullen heeft, is te kort door de bocht. Een 
eerste oefening voor de keuze voor een bepaalde 
opleiding is zeker van belang. Maar ook gedurende 

een opleiding moeten keuzes gemaakt worden en 
dan is het dus belangrijk een goed beeld te vormen 
van die future self. Dat daar nog werk aan de winkel 
is, kan ik jullie vertellen. Dit jaar zit het studeren 
er voor mij namelijk op en word ik geconfronteerd 
met de akelige vraag: wat nu?! Hoe vaak ik die vraag 
al heb moeten beantwoorden met het ophalen van 
mijn schouders is lichtjes verontrustend... 

Maar zo kom ik zo terug bij de vraag waar het 
allemaal mee begon en kan ik ongegeneerd 
nostalgisch terugdenken aan de mooiste tijd van 
mijn leven...

Uw praeses,
Robin

Het is nacht, er resten mij slechts 2 uur voor 
de deadline van dit tekstje. Op de achtergrond 
klinkt Lionel Richie. Naast me  klaagt onze 
praeses luidkeels over mijn zangtalent en (luid) 
enthousiasme. Ik moet onderhand toch toegeven 
dat een karaoke misschien niet de ideale plaats is 
om de innerlijke Hugo Claus los te laten. Niet dat ik 
dat elders wel kan, uiteraard. Doorgaans beperken 
mijn literaire vaardigheden zich eerder tot het 
neerpennen van een nog-net-leesbaar tekstje in 
iemands codex.

Over de codex gesproken: het nieuwe jaar is weer 
in ‘t land gekomen, we zijn blij en leven op goede 
hoop. Want de winter is al lang voorbij! Gevleugelde  
woorden uit ons aller studentenboek, en nooit 
minder waar dan dit jaar. De winter is namelijk al 
voorbij van maart 2013. Dit betekent natuurlijk niet 
dat we minder blij moeten zijn! De vogeltjes fluiten, 
de bomen krijgen blaadjes, de examens zijn nog ver 
weg en de kiesweken komen eraan. Het leven kan 
mooi zijn! Het feit dat ik hier mijn vierde Ir.Reëel 
neerpen, betekent uiteraard ook dat er aflossing 
op komst is. Binnenkort is het weer kiesweek en 
kan ik de fakkel overdragen aan de volgende vice. 
Ik zou zeggen: geniet ervan met volle teugen! Ik ga 

er alvast van genieten dat ik voor het eerst in drie 
jaar geen kiesweek mee moet organiseren, maar 
een frisse pint kan gaan drinken op het groene gras 
voor de Alma.

Uiteraard betekent een laatste Ir.Reëel ook dat 
ik volgend jaar ergens aan de bak zal moeten 
gaan. Dus gaat een laatste Ir.Reëel ook gepaard 
met een streepje nostalgie: terugdenken aan het 
schachtenweekend,  mijn eerste ontmoeting met 
het studentenleven, terugdenken aan de vrienden 
die ik toen gemaakt heb en hoe ik me met hen heb 
geamuseerd. Ik denk dat ik na 5 jaar in Leuven 
genoeg toffe herinneringen heb opgebouwd om 
later met een gezonde dosis nostalgie terug te 
kunnen denken aan “de beste tijd van uw leven”. 
Enfin, tot zover mijn bijna-ouwzakkenkantje. 
Er rest me nog steeds een kwart jaar aan onze 
faculteit, tijd genoeg om nog een stevige portie 
mooie herinneringen aan te maken!

Uw vice,
Jeroen
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Proffenwoordje: Claude Creemers
Professor Creemers bemachtigde ook dit jaar de Gouden Krijtjes voor 
‘beste prof’ en ‘grappigste prof’. Dat hij enorm geliefd is bij zijn studenten, 
staat als een paal boven water. Maar helaas zal hij voor vele vakken de 
fakkel volgend jaar doorgeven aan zijn opvolgers. Wij blikken samen met 
hem terug op zijn studententijd, doctoraatsjaren en loopbaan.

Hoe kijkt u terug op uw 
studententijd? Wat voor student 
was u?

In het eerste jaar ging ik naar zo 
goed als elke les, maar doorheen 
de jaren durfde ik al meer te 
brossen. Dat hing natuurlijk af van 
het vak en de prof. Bij sommige 
proffen had de les amper een 
meerwaarde, terwijl je bij anderen 
de basisleerstof al beheerste 
wanneer je uit de les kwam.

Verder ging ik in mijn vrije tijd 
regelmatig naar de film. Dat was 
toen de meest gangbare vorm 
van ontspanning, buiten pintjes 
pakken met de kameraden, wat 
natuurlijk ook op tijd en stond 
gebeurde. En af en toe een cantus 
of een fuif.

Maar mijn studententijd was toch 
een periode waarin er ook serieus 
gestudeerd moest worden. Ik had 
in Tongeren Grieks-Latijn gevolgd 
en haalde daar zonder al te veel 
moeite mooie resultaten. Pas het 
jaar erna, toen ik in Hasselt een 
brugjaar wiskunde bijdeed met 
het oog op het toelatingsexamen, 
leerde ik echt werken. Dit heeft 
me goed voorbereid op het 
zware ingangsexamen - toen nog 
een volledige week met 6 of 7 
examens - en de studies Burgerlijk 
Ingenieur in Leuven. Nooit heb ik 
daar spijt van gehad, want op die 
manier heb ik ook het beste van 
de twee werelden (klassieke en 
wetenschappelijke humaniora) 
meegekregen.

ultrahoogvacuüm (één miljardste 
van één mmHg!). Dan kunnen 
er technieken als elektronen-
diffractie en ionenverstrooiing 
e.d. op toegepast worden. Het is 
ook in die jaren dat ik mij ben gaan 
toeleggen op thermodynamica 
en fysische scheikunde, precies 
om mijn resultaten te kunnen 
verklaren.

Vooral die assistentenjaren 
herinner ik me als de plezantste 
jaren. Je hebt een zekere vrijheid 
om je tijd in te delen en te kiezen 
welke richting je uit wil. De druk 
neemt uiteraard wel toe naarmate 
de tijd vordert. En in mijn tijd was 
dat nog 6 jaar voor een doctoraat, 
even onderbroken voor een jaar 
verplichte legerdienst. En dus 
was het opeens 7 jaar later. Toch 
wel lang, hé. Verloren tijd kan 
je dat niet noemen, want ook al 
ga je daarna niet verder in de 
academische wereld, het is een 
mooie vorm van zelfontplooiing, 
die ook waardevol is als je in de 
industrie terecht komt. Maar toch 
vind ik het een goede zaak dat een 
doctoraat nu nog vier jaren duurt 
en dat je daarbij extra kansen krijgt 
om eens buiten je specialiteit te 
kijken.

Zijn er veel zaken veranderd in 
al die jaren dat u prof was?

Ja, op al die jaren is er ontzettend 
veel veranderd!
Ten eerste  is de groep studenten 
veranderd. Toen ik in mijn eerste 

Hoe heeft u uw doctoraatsjaren 
ervaren?

Dat ik ben gaan doctoreren, kwam 
eigenlijk door een samenspel van 
omstandigheden. Ik herinner 
mij een fabrieksbezoek aan een 
salpeterzuurinstallatie  in het 
vierde jaar - de naam van het 
bedrijf zal ik zedig verzwijgen - 
dat me een beetje slecht bevallen 
is. Met botten aan door de 
modder baggeren in een waas 
van lichtbruine stikstofdampen, 
dat was toch niet de richting die 
ik uit wilde. Het gaf me een beetje 
tegenzin van “vuile scheikunde”. 
De milieunormen waren toen ook 
natuurlijk nog lang niet wat ze nú 
zijn.

Mede daardoor koos ik voor 
mijn eindwerk voor een meer 
wetenschappelijk en proper 
onderwerp aan het Fysico-
Chemisch Laboratorium. In die 
jaren maakte ‘Surface Science’ 
opgang, het onderzoek aan 
de buitenste atoomlagen van 
ultra-zuivere oppervlakken. 
En dit eindwerk heeft mijn 
interesse voor het onderzoek 
aangewakkerd. Na mijn eindwerk 
kreeg ik een NFWO-beurs, werd 
aspirant-navorser en ben zo 
blijven plakken. Mijn doctoraat 
ging over een nieuwe techniek om 
de atomaire samenstelling van de 
allereerste atoomlaag van vaste 
oppervlakken te bepalen met 
ionenverstrooiing. Om storende 
invloeden van de omgevingslucht 
of andere verontreinigingen uit 
te sluiten worden de onderzochte 
minsters opgesloten in 
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kandidatuur algemene richting 
(bachelor nu, nvdr.) zat, was er  
maar één groep van juist 300 
studenten, waarvan welgeteld 
drie meisjes. Met het stijgend 
aantal studenten, nam ook het 
aantal meisjes toe tot de stabiele 
10-15%, die we nu al jaren kennen, 
al is dat zwaar ondermaats. 
Vroeger placht ik ‘de nonnekes’ 
daarvan de schuld te geven, maar 
dat kan al lang niet meer het geval 
zijn. Nochtans kan ik getuigen dat 
vrouwelijke ingenieurs het over 
het algemeen zeer goed doen in 
hun beroepsleven. Jaren later 
werden de kandidatuurstudenten 
opgedeeld in groep A en B. Het 
logische gevolg van die indeling 
in twee groepen, was dat de 
proffen elk vak in het eerste jaar 
tweemaal moesten geven. Dit 
bood nieuwe mogelijkheden voor 
een academische carrière. Zo zijn 
collega Paul Dierckx, trouwens 
een jaargenoot van mij, en ik prof 
geworden, hij voor analyse en ik 
voor scheikunde. Ik heb zo van 
1982 tot 1997 in parallel met 
mijn voorganger, prof. Neyens, les 
gegeven. Collega Dierckx is vorig 
jaar afgezwaaid als emeritus, dit 
jaar is het mijn beurt, ook al blijf ik 
volgend jaar het vak Toegepaste 
Chemische Thermodynamica nog 
geven.

Ook de studenten zelf zijn 
veranderd. Vroeger hadden we 
de naam grote nerds te zijn, die de 
moeilijkste richting studeerden. 
“De studenten burgerlijk 
ingenieur zijn van oudsher gekend 
als de meest ernstige en minst 
uitgaande studenten”, zo luidde 
het in een informatiebrochure 
van de KU Leuven in die tijd. Nu 
is dat genormaliseerd. Of we nog 
de zwaarste richting zijn, daar 
durf ik me niet over uit te spreken, 
maar we zijn alvast niet meer de 
grootste nerds.

Studenten hebben nu ook 
oneindig veel meer inspraak. Ze 

zetelen in ongeveer alle raden 
(faculteitsraad, academische raad, 
POC’s ,…) en ik vind dat goed, want 
degenen die daaraan deelnemen 
menen het doorgaans ook heel 
ernstig en hebben het goed van 
hun medestudenten voor ogen. 

Een andere grote verandering is 
de overgang van het jaarsysteem 
naar het semestersysteem. 
Oorspronkelijk was ik hier geen 
voorstander van, maar als het 
de studenten kon helpen en 
de slaagkansen zou verhogen, 
vond ik het goed. Helaas slagen 
er niet meer studenten na de 
invoering van dit systeem. Maar 
het semestersysteem was toch 
onvermijdelijk in het licht van 
het moderne studiepunten- en 
credit-systeem. Er volgden nog 
meerdere aanpassingen zoals 
de programmahervorming 
‘Ingenieur 2000’, het invoeren van 
het bachelor-master programma 
en meer recent, het ‘leerkrediet’ 
en de ‘diplomaruimte’. Nu wordt 
elke bachelor- en masteropleiding 
als één geheel aanzien. Er 
zijn niet echt meer jaren in te 
onderscheiden. Je moet gewoon 
zorgen dat je aan het eind van de 
rit geslaagd bent op alle vakken. 
De proefexamens in januari uit 
de tijd van het jaarsysteem zijn 
nu vervangen door de tussentijds 
testens in november. Beiden 
konden in je voordeel werken 
bij het uiteindelijke examen. Nu 
nog verandert er bijna ieder jaar 
wel iets aan het examensysteem 
of -reglement. Ook het inkijken 
van examens bestond vroeger 
niet. Je kreeg zelfs geen 
puntenlijst, de voorzitter van de 
examencommissie  riep enkel 
de eindresultaten mondeling af 
(vandaar het woord ‘proclamatie’).

Ten slotte heeft ook de afschaffing 
van het ingangsexamen 
dramatische gevolgen met 
zich meegebracht. Voor het 
toelatingsexamen - en zoals ik 

al eerder zei, dat was vroeger 
best zwaar - had je twee kansen 
en in totaal slaagde er zo’n 70%. 
Van diegenen die in de eerste 
kandidatuur terecht kwamen 
slaagde er nog eens 70 à 75% in 
beide zittijden samen. Nu is dat 
minder dan 45%. Een absolute 
vergelijking is weliswaar moeilijk: 
vroeger had je de deliberaties, 
waarbij één of twee lichte 
onvoldoendes konden toegedekt 
worden met de mantel der 
barmhartigheid zonder dat je 
moest ‘bissen’, nu kan je toleranties 
inzetten en vakken ‘meenemen’.

U bent door meerdere studenten 
geïmiteerd tijdens de jaarlijkse 
Revue. Wat vindt u van het beeld 
dat de studenten van u schetsen 
tijdens zo’n voorstelling?

Ik vind dat de Revue-ploegen dat 
heel goed doen, De personages 
zijn meestal heel herkenbaar. Zo 
ook mijn rollen, al weet ik niet 
waaraan ik het verdiend heb dat 
ze me vaak naspelen met een 
Frans accent. Ik ben helemaal niet 
van Franse origine.

De studenten zijn ook nooit te 
ver gegaan met hun imitaties. 
Ze hebben het altijd heel mild 
gedaan. Als je zelf gentil bent voor 
de studenten, dan zijn zij dat ook 

Prof. Creemers is duidelijk tervreden 
met zijn gekregen Chimay!
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voor u, denk ik. Dit jaar had ik een 
hoofdrol in de Revue (het stuk 
heette ‘In Creemers’ Fields’, nvdr.) 
en in mijn laatste prof-jaar hoorde 
het sterven op de planken aan het 
einde van de show daar uiteraard 
bij. Exit Creemers...

Welke student zal je altijd 
bijblijven?

Begint te lachen. Dat was een 
geval van examenfraude. Voor de 
start van het examen vertrouwde 
een student me toe dat hij meer 
dan eens naar de wc zou moeten 
gaan. Hij herstelde nog steeds 
van griep en van de medicatie 
kreeg hij diarree. Jammer genoeg 
stond het geluk niet aan zijn zijde. 
De surveillant was namelijk een 
rasechte stroper (en stropers 
maken de beste boswachters) en 
die werd bij het 3e toiletbezoek 
achterdochtig. Via het kijkvenster 
in de toegangsdeur naar het toilet 
kon hij zien hoe de student aan het 
babbelen was, schijnbaar tegen de 
muur. Hij stormde de toilet binnen 
en daar achter de hoek zat de papa 
van de jongen met de cursus op de 
schoot. De vader nam de benen, 
snelde naar buiten en sprong in de 
vluchtauto, een rode Lada, waar 
de moeder achter het stuur klaar 
zat. Hoewel de ouders konden 
vluchten, werd de student met 
knikkende knieën in de toiletten 
gevat.

Kent u nog een grappige 
herinnering uit uw 
studententijd?

Een toffe herinnering houd ik over 
aan het vieren van Halftime. Het 
was een leuk feestje en vermits we 
de volgende ochtend les hadden 
in het centrum, hebben we maar 
heel de nacht doorgeboemd. 
Tegen de ochtend trokken we dan 
rechtstreeks naar onze les over 
het herkennen van stenen. Dat 
was wel zwaar!

Ook onze studiereis in het 4e jaar 
naar verschillende bedrijven in 
Groot-Brittanië was een mooie 
belevenis.

Nog iets dat in me opkomt is 
een blunder die ik beging bij het 
examen Reactortechniek in het 
4e jaar. We werden ingedeeld in 
drie groepen voor het mondelinge 
examen: maandagvoormiddag, 
-namiddag       en       dinsdagvoormiddag. 
Dit was echter niet zo duidelijk 
weergegeven, waardoor ik pas 
op dinsdagnamiddag bij de prof 
stond. Die had aan jaargenoten 
al naar mij gevraagd, verbaasd 
dat ik niet was komen opdagen. 
Hij heeft er dan maar een privé-
examen van gemaakt. Gelukkig 
ging het vlot.

Aan wat gaat u uw tijd besteden, 
nu u op emeritaat gaat? 

De belasting van een prof is best 
groot, dus het zal vooral fijn zijn 
om wat uit te rusten en meer op 
vakantie te gaan. Ik ben al een 
paar keer naar Cuba geweest en 
daar wil ik absoluut nog eens terug 
naar toe. Ook lees ik doodgraag. 
In het verleden kwam ik niet 
verder dan zowat twee boeken 
per jaar, daar ga ik wat aan doen. 
Verder wil ik ook meer tijd maken 
om naar muziek te luisteren, mijn 

voorkeur gaat uit naar Barok. 
Misschien begin ik wel weer 
barok-fluit te spelen. Ik zou ook  
graag Spaans leren, wat meer aan 
fotografie doen en zeker af en toe 
ook eens een toertje gaan fietsen.

Wat zal u het meeste missen 
volgend jaar?

Het meest zal ik het lesgeven 
missen. Ik heb het altijd al graag 
uitgelegd, mijn best gedaan om 
het zo duidelijk mogelijk over 
te brengen. Anderzijds zal ik 
papierwerk en vergaderingen met 
plezier achter mij laten. Gelukkig 
stop ik niet abrupt met lesgeven. 
Ik ga volgend jaar met veel plezier 
nog één vak geven, eigenlijk 
mijn lievelingsvak: ‘Toegepaste 
Chemische Thermodynamica’. 

Na al die jaren mocht prof. Creemers eindelijk eens zelf op de schoot van de Sint 
komen zitten (6 december 2013)
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De toekomst van betalen: Bitcoin
U hebt er misschien al over gelezen in kranten, nieuwssites, of zelfs al van gehoord in lessen van prof. 
Preneel. Bitcoin is een geweldige (relatief) nieuwe manier om te betalen over het internet. Maar wat is het 
nu precies?

Adressen en de blockchain

Er zijn een paar belangrijke 
principes om de werking van 
het Bitcoin-protocol te begrij-
pen.  Principieel draait Bitcoin 
rond de zogenaamde 
Blockchain. Dit komt eigenlijk 
neer op een gedistribueerde 
lijst met adressen en transac-
ties daartussen.
Het is dus letterlijk een oplijs-
ting van uitdrukkingen als ‘X 
stuurt 15 BTC naar Y’. Als je dan 
wilt weten hoeveel geld je hebt 
kan je door de blockchain gaan 
en kijken hoeveel geld mensen 
naar jou hebben gestuurd en 
hoeveel je zelf al naar anderen 
hebt verzonden.

Zo’n adres waarnaar en waar-
van je kan sturen ziet er uit als 
bijvoorbeeld:

1HnbwoCXfamwNSwX7RgN1F-
H1VnpSYZfBNB

Of de onderstaande QR-code.
Donaties zijn trouwens altijd 
welkom ;-).
Het feit dat ik daarnet een adres 

en QR-code plaatste toont ook 
de grote kracht van Bitcoin: Ik 
plaats hier mijn ‘rekeningnum-
mer’ waarop iedereen die dat 
wil kan storten. Maar weet u ei-
genlijk wie ik ben?

Pseudonimiteit

Bitcoinadressen zijn anoniem 
(of correcter, gepseudonimi-
seerd). Het adres hier links is ge-
woon door mijn Android-smart-
phone gegenereerd terwijl ik 
een Bitcoin-app aan het instal-
leren was. Niemand kent mijn 
adressen tot ik ze publiceer, en 
als ik ze gewoon ergens online 
zou zetten weet ook niemand 
dat het geld er op aan mij toebe-
hoort.

Ik kan dan daarna terug alle Bit-
coins die ik daarop ontvangen 
heb zelf versturen naar een an-
der adres. Dat is dus een nieu-
we transactie, die stuur ik over 
het internet naar alle andere 
mensen die de software heb-
ben lopen, en zij weten dan dat 
er van mijn adres een bepaald 
bedrag af gaat, en dit bedrag op  
het ontvangsadres wordt bijge-
teld.

Veiligheid

Belangrijk voor het versturen 
van geld is natuurlijk dat dit vei-
lig gebeurt. Niemand wil dat ie-
mand anders zomaar zijn/haar 
geld kan stelen. Op zich is het 
daarbij alleen maar nodig dat u 

andere mensen geen toegang 
geeft tot de wallet of porte-
feuille: software om uw Bitcoins 
te beheren (voorbeeld vanbo-
ven op de pagina hiernaast). Dat 
brengt al uw adressen samen, 
en zorgt dat jij ook de enige bent 
die dat geld weer kan versturen 
dat op die adressen te vinden is.

Nóg belangrijker is te zorgen 
dat natuurlijk niemand in de 
Blockchain transacties van 
vroeger meer kan vervalsen, en 
dus geld meermaals kan uitge-
ven. Daarvoor wordt de Block-
chain opgebouwd volgens het 
laatste belangrijke principe: mi-
nen.

Wereldwijd zijn er heel veel 
computers Bitcoin aan het mi-
nen. Dit betekent dat zij alle-
maal aan het proberen zijn het 
volgende block in de blockchain 
te vinden. Zie het als de lijst van 
de transacties van de laatste 
paar minuten, en dan een  bijho-
rende heel erg moeilijke puzzel. 
De moeilijkheidsgraad van die 
puzzel wordt continu aange-
past, zodat er gemiddeld steeds 
elke 10 minuten ergens  iemand 
de oplossing vindt. Door nu 
gewoon alleen de langste ke-
ten van blocks te vertrouwen, 
en aangezien de oplossing van 
de puzzel ook afhangt van alle 
transacties in het block, kan je 
alleen maar een vorige trans-
actie ongedaan maken als je 
sneller oplossingen vindt dan 
de rest van de wereld samen. 
Je moet dus minstens 51% van 
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alle rekenkracht in het Bit-
coinnetwerk bezitten, wat 
zo belachelijk veel moeite 
kost dat de veiligheid ga-
rant staat.

Om die reden zijn blocks 
ook direct de manier waar-
op nieuwe Bitcoins in om-
loop zijn. De oplossing van 
die puzzel is direct ook 25 
BTC (de munteenheid) 
waard, die je dan naar een 
adres naar keuze kan door-
sturen. 

Wat doe je ermee?

Het lijkt allemaal misschien een 
leuk experimentje voor nerds, 
maar wat heb je dan precies aan 
Bitcoin?

Wel, het is over het algemeen 
best wel handig om een betaal-
middel te hebben waarmee je 
mensen kunt betalen over het 
internet, waarmee dat geld bin-
nen enkele seconden toekomt, 
en waarbij je ook niet hoeft te 
weten wie het effectief ver-
stuurd heeft. Het wordt al op 
heel wat plaatsen aanvaardt, 
gaande van Pizza.be, over ver-
schillende pornosites (want 
daar is anoniem betalen zeer 
handig), tot zelfs enkele auto-
handelaars. Er bestaat een wis-
selkoers tussen BTC en bijna 
elke andere munteenheid ter 
wereld. Het feit dat je Bitcoins 
tot 8 cijfers na de komma kan 
opdelen zorgt dat het totaal 
geen probleem is dat 1 BTC op 
het moment van schrijven rond 
de 500 dollar waard is.

Er wordt soms  beschuldigend 
gesproken van een piramide-
spel, maar dat is natuurlijk on-
zin. De waarde lag vroeger een 

stuk lager, en daarom hebben 
veel mensen grote hoeveelhe-
den Bitcoin gekocht waar ze nu 
winst op maken. Maar dat is net 
hetzelfde met de aandelen van 
bijvoorbeeld Google in zijn be-
ginjaren, tegenover de huidige 
koers.

De totale hoeveelheid Bitcoins 
die kunnen gemined worden 
ligt op 21 miljoen, waarvan er 
nu ongeveer een 12,6 miljoen in 
omloop zijn. Geen wonder dus 
dat er met een marktwaarde 
van meer dan $6 000 000 000 
met heel veel interesse wordt 
gekeken vanuit de financiële 
wereld naar wat Bitcoin voor ie-
dereen kan betekenen.

Legaliteit

Uiteraard brengt dit ook wat 
wettelijke consequenties mee.
Verschillende overheden halen 
aan dat Bitcoin wordt gebruikt 
om over het internet drugs te 
kopen, aangezien het anoniem 
is. Ook is het zo veel moeilijker 
om je geld terug te krijgen bij 
diefstal. Ze zien hiermee na-
tuurlijk over het hoofd dat hun 
eigen gedrukte bankbiljetten 
wereldwijd nog veel meer voor 

drugs gebruikt worden en ge-
stolen worden, want cash geld 
is ook anoniem.

Er zijn enkele landen die vrezen 
dat Bitcoin hun eigen huidige 
financieel systeem het vuur aan 
de schenen legt, en zo is het op 
verschillende plaatsen bijvoor-
beeld verboden voor banken 
om te investeren in Bitcoin. 
Toch zijn er ook landen die hier-
in opportuniteit zien, en Bitcoin 
legaal laten gebruiken, zolang 
men belastingen betaalt op aan-
kopen ervan.

België heeft nog geen duidelijk 
wettelijk kader. Wel zijn er hier 
genoeg ondernemingen die ac-
tief met Bitcoin werken. Zo kan 
je aan de huidige wisselkoers 
gewoon Bitcoins kopen via Ban-
contact, op bitplaats.be, of bij 
Mobile Vikings uw telefoonre-
kening ermee betalen.

Al bij al is het een heel interes-
sant protocol, dus let volgende 
keer dat je online iets aankoopt 
zeker op of je deze button ziet:



10

Afterlife: Architect Lotte Dietvorst
Elke Ir.Reëel interviewen we één afgestudeerde ingenieur over zijn of 
haar studententijd en de weg die hij of zij is ingeslagen na de studies.  
We vonden het hoog tijd om eens een archie aan het woord te laten. 
Lotte Dietvorst hielp ons met alle plezier.

Wat  zal  je het meeste bijblij-
ven van je studies Burgerlijk 
Ingenieur-Architect?

EXISTENZ ! Uiteraard, een jaar 
lang superintensief (samen-) 
werken met bijna het gehele 
jaar. De activiteiten varieerden 
van een Bauhouse, over 
verschillende cafés, lezingen en 
tijdschriftedities tot de enige 
echte existenzmaximumweek; 
het hoogtepunt van elk 
Existenzjaar. 

In dit jaar hebben we op een 
andere manier nauw met elkaar 
leren samenwerken en werden 
delen van onze theoretische 
opleiding in praktijk omgezet. 
Het eigenhandig klaarstomen 
van een locatie bracht ons 
kennis bij die we nooit in 
de boeken hadden kunnen 
terugvinden. Op deze manier 
kwamen we ook al voor het 
eerst in aanraking met allerlei 
andere instanties, de KUL (met 
al haar technische diensten), 
ons eigen departement  
ASRO dat met raad en daad 
klaarstond en de diensten van 
de stad Leuven (inclusief de 
politie :) ). 

Het was toch wel een jaar vol 
emoties, vol verrassingen en 
adrenaline. 
Maar het was bovenal een jaar 
om in te kaderen en boven je 
bed te hangen.

Welke nevenrichting heb je 
gekozen binnen de opleiding 
architectuur en waarom heb 
je die keuze toen gemaakt? 

Ik heb gekozen voor de richting 
‘Bouwtechnisch ontwerp’ 
omdat ik, hoe vreemd het ook 
mag klinken, het detailleren 
van een ontwerp heel erg 
interessant vind.

Ben je tijdens je studies naar 
het buitenland gegaan op 
Erasmus, voor veldwerk of 
naar ontwikkelingslanden?

Ik ben in het kader van mijn 
thesis met 4 medestudenten 
voor 3 maanden naar Jordanië 
getrokken. Daar hebben 
samen met de UNRWA 
getracht om voor 2 Palestijnse 
vluchtelingenkampen een 
‘Masterplan’ uit te werken. 
De bedoeling was om 
tijdens ons verblijf in het 
vluchtelingenkamp enerzijds 
een correct beeld te krijgen 
van de ontworteldheid en 
onderlinge spanningen waarin 
de vluchtelingen leven en 
anderzijds voldoende materiaal 
te verzamelen om 
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Job: 
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Het eetkraampje van Existenz op de 24 urenloop
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nadien in België tesamen 
met onze promotoren voort 
te kunnen werken. Met al 
het materiaal dat we hebben 
verzameld en de indrukken 
die we hadden opgebouwd, 
hebben we dan een jaar verder 
gewerkt.

Verder hebben we ter 
plaatse ook alle nodige 
documentatie proberen te 
bemachtigen. Onder andere 
over het ontstaan en de 
uitbreidingen van het kamp, 
haar grenzen en relevante 
studies  over  mogelijke 
uitbreidingen of contactzones 
met de mensen die niet in het 
vluchtelingenkamp woonden. 
Het was een heel erg boeiend 
jaar, met een erg complexe 
context, maar met een 
interessante samenwerking ter 
plaatse.

Heb je snel een job gevonden 
of heb je toch eerst even 
moeten zoeken?

Ik was na het bouwverlof 
beginnen te solliciteren. Ik heb 
wel enkele motivatiebrieven 
verstuurd, maar toch had 
ik werk alvorens ik mijn 
herexamens had afgelegd.

Wat houdt je job in?

Ik werk bij Origin Architecture 
& Engineering, een architecten- 
en stabiliteitsbureau dat 
gespecialiseerd is in restauratie- 
en renovatiewerken van 
beschermde gebouwen. Hierbij 
wordt er uitgegaan van de 
stelling dat onze generatie enkel 
dit patrimonium in bruikleen 
heeft, dat we het moeten 
herwaarderen alvorens het aan 
de volgende generatie door te 
geven. Ik vind dit een correcte 
en respectvolle stelling en ben 

dan ook blij dat ik op zulke 
manier met architectuur kan 
omgaan.

Mijn taak bestaat voornamelijk 
in het technisch uitwerken van 
de verschillende voorstellen 
die we eerst in team hebben 
uitgewerkt. Verder volg ik ook 
enkele werven op, zowel op 
stabiliteits- als architecturaal 
vlak.

Wat zijn je toekomstplannen?

Ik hoop in de toekomst de kans 
te kunnen krijgen om in het 
buitenland te gaan werken, 
liefst in een kader gelijkend 
op dat van onze thesis. Maar 
daarvoor zal ik eerst nog wat 
praktische kennis moeten 
opdoen!

Lotte tijdens haar openingsspeech op de Existenzweek.
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Burgies en Archies,
mei is een verkiezingsmaand, met als hoogtepunt de VTK-verkiezingen welteverstaan. Dit jaar 
was bangelijk, maar ook volgend jaar mogen jullie verwend worden en moet iemand jullie 
belangen verdedigen bij de faculteit, de KU Leuven, de Studentenraad en LOKO. Geen probleem, 
een grote groep gemotiveerde studenten staat klaar om te bewijzen dat ze een waardig nieuw 
praesidium kunnen vormen en heeft daar  geen valse verkiezingsbeloften voor nodig! U mag op 
beide oren slapen dat er spotgoedkoop en zelfs gratis gedronken en gegeten kan worden op onze 
kiesweek. Bovendien worden de activiteiten onvergetelijk en de sfeer fenomenaal! Het academie-
jaar loopt dan wel op zijn einde, maar het beste moet nog komen!

Manu De Block
kandidaat praeses ‘14- ‛15

De tijd is aangebroken om onze ploeg 
bekend te maken, het is voor ons tijd 
om uit de kast te komen en ons aan 
jullie bloot te geven. Wij zijn ploeg 
Pixel. Zoals een beeld is opgebouwd uit 
verschillende pixels, bestaat onze 
ploeg uit een grote groep pixelaars. Als 
heuse pixelaars zullen wij er voor 
zorgen dat jullie komende week kunnen 
genieten van frisse pintjes, vers-
gebakken frietjes, smaakvolle 
gerechten en uiterst kinderlijke en 
amusante (rand)activiteiten. Mag ik 
jullie toch waarschuwen voor een 
schijnbaar ongevaarlijk en kinderlijk 
speeltje: het springkasteel. Naar het 
schijnt (en vooral niet uit eigen 
ervaring hoor) zorgt het springkasteel 
te pas en te onpas voor gebroken 
voeten. Laat jullie hier echter niet 
door kennen en kom je uitleven op onze 
‘soon to be‛ legendarische kiesweek.

Emily Haest
kandidaat vice-praeses ‘14-‛15 

Dubbel de pret: 
we zetten in op samenwerking met andere 
kringen op alle vlakken.

Cantussen en TD‛s van 8 naar 16 bit!
Onze activiteiten krijgen een upgrade.

VTK @ the movies, concerts, sports, ...
De tofste evenementen in Leuven en 
omstreken aan VTK prijzen

Fakfix: een powerup voor de fak.

Achievements voor de medewerkers.
Meer en regelmatigere beloningen voor onze 
helden

België ex, de wereld in: 
we wisselen uit!

POC‛ers in the spotlight: 
studentenvertegenwoordiging is belangrijk 
en dat laten we zien.

Voor meer, zie: pixel.vtk.be

-

-

-

-

-

-

-

Place to be: het grasveld voor alma 3

14-18U

@ fakbar ‘t Elixir

@ De Waaiberg
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Vetcool: leuke gadgets

Shark With Frickin’ Laser Pointer

Wat is er beter dan een laser pointer? Een 
haai met een laser pointer op zijn hoofd!
Speciaal voor mensen die vinden dat ze als 
echte Dr. Evil Austin Powers of consorten 
het leven zuur moeten maken.

Bberii Pegasus Screen Share

Een klein stickje om in de HDMI-poort 
van jouw tv- of computerscherm te 
prikken. Vervolgens kan je van gelijk 
welke smartphone die een DLNA 
of Miracast streaming app heeft 
je smartphonescherm over Wi-Fi 
doorsturen en in het groot bewonderen.

Epic - Laser Projection Bluetooth Virtual 
Keyboard

Ooit ergens een toetsenbord nodig gehad, 
maar het toch maar niet meegenomen omdat 
het zo’n lomp gewicht is? Met dit toestel kan 
je op elk plat oppervlak een toetsenbord 
projecteren dat daarna de aanslagen van 
jouw vingers registreert. En het kan zelfs 
dubbelen als multi-touch muis!
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Zieker Panel clamping trolley

Voor de ervaren doe-het-zelvers onder 
ons die meer hebben aan een gadget 
dat ze rond het huis kunnen gebruiken 
in plaats van bij hun elektronica. Het 
concept is zo simpel dat we ons afvragen 
waarom wij als ingenieurs hier niet 
eerder aan gedacht hebben: Een trolley 
met een scharnier tussen de twee 
wielen. 
Je zet in het midden een tafel, platen 
of andere grote panelen, en de trolley 
plooit er rond door het gewicht zodat 
het voorwerp vast zit. En dan kan je 
gewoon rustig de boel vooruit rijden.
Goed voor voorwerpen tot 600 kg.

Universal Gadget Wrist Charger

Zodat je nooit meer zonder batterij valt 
op jouw favoriete smartphone, tablet 
of draagbaar gamingtoestel: een arm-
band met ingebouwd herlaadbaar bat-
tery-pack die je kan gebruiken met bij-
na elk soort toestel. Plug gewoon jouw 
lader in de ingebouwde USB-poort en 
geniet van uren extra plezier op jouw 
toestellen. 

Bron: thinkgeek.com, zieker-transporthelfer.de
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with brains

       V.l.n.r.:  Lio Van Meerbeeck, Nathalie Van Poppel - Fotograaf: Diede Ruelens - Assistentie: Tom Jacobs

Babes
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Architectuur: Silodam & Eye
In Amsterdam aan ‘t IJ staat in het westelijk havengebied de Silodam van MVRDV, een gebouwencomplex 
van 167 woningen van verschillende typologieën, een bedrijfsruimte en een ondergrondse parking. En dat 
allemaal op het water. Aan de overzijde staat Eye, een filmmuseum dat lijkt alsof het uit een andere wereld 
komt. Hieronder worden ze elk kort besproken.

Silodam
Het gebouw staat op het einde van 
een pier. Helemaal in het begin van 
die pier stonden al twee grote silo’s. 
De ene gebouwd in baksteen tegen 
het einde van de negentiende eeuw, 
bedoeld als graanschuur, de andere 
zo’n honderd jaar later, opgetrokken 
in beton. Beide gebouwen werden 
verbouwd tot appartementsblokken 
en bedrijfsruimtes,  met 
behoud van hun oude uitzicht. 
Daarnaast plaatste MVRDV, het 
architectenbureau van Winy Maas, 
Jacob van Rijs en Nathalie de 
Vries, een groot blok met dezelfde 
afmetingen als de eerste twee 
samen met hetzelfde programma. 
Het gebouw is niet opgebouwd uit 

baksteen of beton, zoals zijn buren, 
maar uit iets dat lijkt op gestapelde 
containers waarbij elke verdieping 
een andere gevel heeft. Van 
golfplaten tot een houten afwerking: 
de silodam heeft het allemaal.  Het 
uitzicht van het gebouw heeft iets 
afschrikwekkends van buitenaf. 
Het lijkt alsof ze de eerste de beste 
afvalstukken bijeen hebben geraapt 
om er een gebouw mee te bekleden.  
Kortom: het ziet er niet uit, maar 
dat betekent uiteraard niet dat 
er geen kwalitatieve woningen in 
geïntegreerd kunnen zitten.

De woningen en appartementen 
die zich in het blok bevinden zijn 
zowel qua grootte als type heel 

divers: pationwoningen, duplexen, 
penthouses, atelierwoningen, grote 
en kleine balkons, unité-types, 
zichten op het water, uitgestrekte 
zichten over de stad... De 
architecten hebben een uitgebreide 
verzameling aan architecturale 
elementen opgebouwd en gebruiken 
hun collectie hier ten volle. De 
diversiteit van de woningen wordt 
nog meer doorgetrokken door de 
bewoners zelf, voor een groot deel, 
hun indeling te laten bepalen. Deze 
variatie in woningmogelijkheden 
trok een groot publiek aan. Er 
werd een wachtlijst ingelegd en 
per loterij werden de gelukkigen 
getrokken. Slechts tien procent van 
de vraag kon ingevuld worden met 
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het aanbod. 
De verschillende types woningen 
zijn gegroepeerd in verschillende 
zones, zichtbaar  aan de buitenzijde 
door de gevarieerde keuze aan 
gevelelementen. Ook de toegangen 
tot de woningen zijn verschillend 
per deel van het gebouw. Soms 

zitten de voordeuren aan een 
gesloten middengang, die een 
hotelsfeer oprakelt door de 
felgekleurde wanden en ditto tapijt, 
en af en toe zit de voordeur aan de 
buitenzijde, waarbij een gallerij een 
groepje woningen bedient. 

Het lijkt een spel, een oefening 

van de architecten om te kijken 
hoe ver ze kunnen gaan en wat 
de mogelijkheden zijn van het 
combineren van types. Het is ook 
een oefening naar het uitwerken 
van die types. 

Bij het ontwerpen van zo’n 
grootschalig woonproject is er een 
onontbeerlijke nood aan een aantal 
gemeenschappelijke functies, en 
daar knelt het schoentje een beetje. 
Helemaal onderaan het gebouw 
is er wel een platform voorzien 
dat uitkijkt over het water en  op 
die manier een sprankeltje hoop 
geeft op een levendige community. 
Het alleenstaande bankje op het 
platform zegt echter meer dan 
genoeg wat deze hoop betreft. 
Je kan het vergelijken met het 
provinciehuis in Leuven, waarbij 
de rokerscabine die aan de gevel 
hangt een geste is naar de laatste 
roker. Op dezelfde manier geeft het 
alleenstaand bankje een gevoel van 
verlatenheid, onbruik en is het een 
knipoog naar de laatste gebruiker 
van de openbare ruimte.

Wegens het ontbreken van 
publieke voorzieningen worden de 
bewoners aangezet om zelf actie te 
ondernemen. Ergens in een verlaten 
gang worden fitnesstoestellen 
geplaatst om toch een vorm van 
sociaal contact te voorzien. 

Ik moet toegeven dat ik niet echt 
laaiend enthousiast ben over dit 
project. Het heeft uiteraard zijn 
kwaliteiten, maar voor mij zijn er 
nog te veel dingen die fout lopen.

 Eye

In dit gebouw, dat zich ongeveer aan 
de overkant bevindt, is er plek voor 
4 filmzalen, een enorme oppervlakte 
aan tentoonstellingsruimte en 
verschillende voorzieningen voor 
educatieve activiteiten. Daarnaast 
biedt het gebouw ook onderdak 
aan werkruimten, een winkel en een 
café/restaurant met terras aan het 
water. 

Het gebouw werd ontworpen door 
Roman Delugan en Elke Delugan-
Meissi. Het is open sinds begin 
2012.

‘The Eye’ is meteen een 
aandachtspunt in de verte als je het 
water van Amsterdam bereikt. Bij 
het aankomen aan de veerponten is 
het het eerste gebouw dat je opvalt. 
Ook op de veerboot zelf richting 
Amsterdam-Noord blijft het 
gebouw er monumentaal uitzien 
en zeker als je merkt hoe groot de 
uitkraging wel is die het gebouw 
realiseert.

Het gebouw past in zijn omgeving 
en voelt op één of andere manier 
goed aan. Het lijkt een beetje op 
een vogel die zich neerstrijkt langs 
het water en daar ook wel graag 
vertoeft.

De vormgeving van het gebouw 
doet een beetje denken aan de 
Casa Da Musica (zie Ir.Reëel 
n° 1, nvdr.), niet enkel langs de 
buitenzijde, maar ook binnenin. Bij 
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het binnekomen van het gebouw 
heb je ook niet meteen door hoe het 
helemaal ineen zit en zelfs na enkele 
tientallen minuten ben je nog niet 
helemaal mee. De centrale ruimte 
is het café, met schuinoplopende 
trappen/hellingen die ook plaats 
bieden aan bezoekers die graag iets 
drinken maar niet per se aan een 
tafeltje willen zitten. Er ontstaat 
door deze opbouw een soort van 
auditoriumgevoel, waardoor de 
indeling heel flexibel is. Is er nood 
aan een extra ontvangstruimte, 
kan het restaurant omgebouwd 
worden in een receptiezaal. Bij een 
presentatie kunnen de mensen 
gemakkelijk plaatsnemen op de 
trappen. Deze grote centrale 
ruimte, waarbij er ook met de 
ruimtelijke ervaring gespeeld wordt 
door een variërend plafondprofiel, 
wordt geperforeerd door een 
aantal gangen die uitgeven op 
de nevenruimtes als kantoren, 
vestiaire en winkel. Het uitdenken 
van deze doorsteken via minder 
verlichte, maar wel ervaringrijke 
ruimtes, vraagt een hoge mate aan 
ontwerpmatige kwaliteiten.  

Het gebouw werkt, net zoals de  
Casa Da Musica in Porto werkt. 
Natuurlijk zijn er ook een aantal 
bedenkingen bij te maken. Eerst en 

vooral kan de vraag gesteld worden 
in hoeverre de kostprijs van zo’n 
gebouw te verantwoorden is aan de 
hand van zijn architectuur. Hoever 
kunnen architecten tegenwoordig 
gaan om deze grens op te zoeken. 
Het prijskaartje van een gigantische 
uitkraging is zeker niet min, en 
het deel verspilde ruimte dat met 
het gebruik van de hellingen  in de 
centrale hal samenkomt is ook niet 
te verwaarlozen. Toch zijn dit dingen 
waarvoor betaald moet worden.  Nu 
is dit project ook niet vergelijkbaar 
met de Silodam op programmatisch 
vlak, dus een vergelijking zou hier 

misplaatst zijn.

Daarnaast kan je de stukken 
verspilde ruimte ook beschouwen 
als architecturale on-kwaliteiten. 
Er zal ongetwijfeld een heel 
ontwerpproces aan de verschillende 
beslissingen vooraf zijn gegaan -als 
architect is er nooit een perfecte 
oplossing- maar er moeten wel 
mogelijkheden zijn waarbij er én 
kostenreducerend gewerkt kan 
worden én er meer architecturale 
kwaliteit kan ingestoken worden.  
Architectuur zou ruimtes moeten 
aanbieden, niet er wegnemen. 
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Ingenieur op stage: Mieke in Vietnam
Mieke Motmans zit in haar laatste jaar Biomedical Engineering en 
trok deze zomer samen met Anne Verwimp op stage naar Hanoi (de 
hoofdstad van Vietnam). Na zes onvergetelijke weken keren ze terug met 
een rugzak vol opgedane kennis, 6 studiepunten, maar vooral prachtige 
herinneringen.

naam:               

Mieke Motmans
leeftijd: 22 jaar

Studierichting: bio-

medical engineering

Stage: Vietnam

De voorbereiding
In november kregen we een korte 
presentatie van prof. Vander 
Sloten over mogelijkheden 
van buitenlandse stages. 
Dit was specifiek voor de 1e 
masterstudenten Biomedical 
Engineering. Er waren opties in 
Thailand, Vietnam en Congo. Daar 
heeft de prof connecties en kunnen 
er dus projecten voor de studenten 
voorzien worden. Congo vonden 
we nogal riskant en Vietnam sprak 
ons meer aan dan Thailand. Er zijn 
nog zo’n 5 à 6 medestudenten naar 
Thailand gereisd. 

Nadat ons besluit vast stond dat we 
6 weken in het prachtige Vietnam 
zouden doorbrengen, begon de 
echte voorbereiding. Prof. Vander 
Sloten polste bij zijn contactpersoon 
in Vietnam, Mr. Tuan, aan welke 
projecten we zouden kunnen 
werken. Wij regelden onze 
vliegtuigtickets en stortten ons 
op papierwerk om een beurs te 
bemachtigen. Hiervoor hebben we 
ook met Mr. Tuan gemaild. Vermits 
hij ook onze verblijfplaats regelde, 
moesten we verder niet zo veel op 
voorhand doen.

De biosensor
Ondertertussen zijn we 
aangekomen in Hanoi. We maken 
hier deel uit van de ‘biomaterials 
and life science research group’.  
Aan het hoofd  van  deze  groep 
staat Mr. Tuan, onze promotor. 
We werken samen met twee 
andere meisjes: Thuong, een 
masterstudente en Luyen een 
onderwijzeres in de anorganische 
en algemene scheikunde. De eerste 
weken hebben we vooral uitleg 
gekregen over wat zo’n biosensor 
juist inhoudt. Biosensoren kunnen 
virussen, bacteriën of beschadigd 
DNA (zoals kankercellen) in het 

bloed detecteren. De huidige 
methodes om kankers en virussen 
in het bloed op te sporen hebben 
momenteel wat nadelen: ze zijn 
tijdrovend, duur, omvangrijk en 
vereisen hoog opgeleid personeel. 
De biosensor waar wij aan werken, 
moet deze tekortkomingen 
verbeteren. Het is een draagbaar, 
compact, gebruiksvriendelijk, snel 
en goedkoop toestel met ongeveer 
de grootte van een gsm. De 
belangrijkste eigenschappen van 
de sensor zijn de gevoeligheid en 
selectiviteit. 

De groep is al 10 jaar bezig met het 
ontwikkelen van biosensoren. Om 
hun product te verbeteren willen 
ze een nog sneller toestel, maar 
met dezelfde kwaliteit. Dit is waar 
wij mee helpen en hiervoor voeren 
we verschillende experimenten 
uit. Deze experimenten verlopen 
niet altijd zo vlot. Eerst en vooral 
neemt het prepareren van onze 
proefmonsters veel tijd in beslag, 
dit omdat we nog niet goed 
kunnen werken met het ‘bonding’-
machine. Met dit toestel kan je 
zeer precies verbindingen leggen 
op elektronische circuits. Hiervoor 
moet een zeer dun gouden draadje 
door een minuscuul gaatje worden 
gestoken. Een gaatje dat je met 
het blote oog niet eens kan zien. 

Dat is een heel groot prutswerk 
dat wel eens frustraties opwekt. 
Ook de elektrochemische  proeven  
verlopen niet van een leien dakje. 
Onze experimenten werden eerst 
al een dag uitgesteld omdat de 
software enkel met Windows XP 
werkt. Wie heeft dat nog? Na lang 
zoeken werd er nog een oude laptop 
gevonden, deze heeft jammer 
genoeg de week niet overleefd, 
ondanks de nodige zorgen te 
hebben toegediend, zoals het op 
tijd en stond ondersteboven leggen 
om af te koelen. 

Ondanks het vele tijdverlies 
hebben we toch mooie resultaten 
behaald. Op het einde van onze 
stage gaven we  een presentatie 
over ons project. Deze verliep vlot. 
We hadden meer toeschouwers 
dan verwacht, de hele vergaderzaal 
zat vol!
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Sapa

In de weekends trokken we erop uit om de wijde 
omgeving van Hanoi te ontdekken. Zo belandden 
we op een vrijdagavond op een slaaptrein 
naar Sapa, een bergstreek in het Noorden van 
Vietnam. We waagden ons aan een tocht naar 
de top van de Hamrong mountain, een berg die 
vooral bekend is bij de Vietnamezen en minder bij 
de buitenlandse toeristen. De weg naar de top, 
die ze de ‘sky gate’ noemen, was zeer kleurrijk, vol 
met bloemen en exotische planten. Eenmaal de 
top bereikt begon het te regenen. Daar stonden 
we dan, op de top, zonder regenjas... Gelukkig 
maakte het prachtige uitzicht veel goed!

Ha Long Bay

Een nieuw weekend, een nieuw uitstapje! Dit 
maal reisden we met een busje (dat wel 10 keer 
is stilgevallen, gelukkig moesten we  niet duwen) 
naar de kust van Ha Long Bay. Onze eerste 
stop was aan de Surprise Cave, dit is een 500 
miljoen jaar oude grot. Het was heel mooi en 
vooral ook een goede schuilplaats voor de regen. 
Vervolgens zetten we koers naar de Floating 
Village. Dit zijn een paar drijvende hutjes waar 
vroeger vissers woonden, maar die nu uitgebaat 
worden door kajakverhuurders. We kropen in 
onze kajak en al peddelend genoten we van dit 
stukje werelderfgoed. Mooi!

Hué en Hoi An

Tijd om Centraal-Vietnam te ontdekken! In Hué 
nam onze gids Phuong ons mee naar de Tu Duc 
tombe, de begraafplaats van een van de voormalige 
Vietnamese keizers. Daarna begon ons boottochtje 
over de ‘perfume river’ terug naar onze taxi, die ons 
naar Hoi An bracht. Dit stadje staat bekend om zijn 
lampionnetjes. Perfect voor een gezellige avond! 
We konden genieten van de vele kleurrijke lichtjes 
en ondanks het feit dat we moe waren, wilden we 
toch nog de avondmarkt bezoeken. Ook deze was 
prachtig versierd met lampionnetjes.
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We beginnen met een aantal 
basiselementen die de uitleg 
hieronder leesbaar moeten maken. 
We gaan gebruik maken van een 
aantal algoritmes. Elk algoritme 
bestaat uit verschillende stappen, 
en elke stap is een draai aan de 
kubus. Als je de kubus recht voor 
je houdt, dan stellen de letters 
F(front),R(right),U(up),L(left) en 
D(down) een draai van het vlak in 
uurwijzerszin voor. Omgekeerd zijn 
de elementen F’,R’,U’,L’,D’ een draai 
van dat vlak in tegenwijzerszin. F 
verwijst naar het vlak recht voor je, 
L naar het vak aan de linkerzijde, R 
aan de rechterzijde enzovoort. Nu 
we dit weten zijn we klaar om de 
kubus op te lossen!

Eerst moeten we de eerste laag 
oplossen. Dit wil zeggen dat we 
een vlak helemaal oplossen en de 
randen van dit vlak ook (zie fig. 
1). Hiervoor maken we eerst een 
kruis op een willekeurig vlak (zie 
fig. 2). Dit moet je kunnen zonder 
bepaalde algoritmes te gebruiken.

Nu gaan we de hoeken in orde 
brengen. Er zijn drie mogelijkheden 
(zie fig. 3,4 en 5). Bij fig. 3 doe je het 
volgende algoritme: R’D’R. Je zal 

merken dat het kubusje zich nu op 
de juiste plaats bevindt. Bij fig. 4 doe 
je het algoritme R’D’RD een aantal 
keer na mekaar tot het kubusje juist 
zit. Bij fig. 5 doe je het algoritme 
D’R’DR. Deze drie algoritmes 
kunnen je in alle gevallen helpen.
Nu je het eerste vlak hebt opgelost, 
is het tijd voor de volgende stap. Je 
draait de kubus om m.a.w. je plaatst 

het opgeloste vlak naar onder. Op 
het einde van de tweede stap moet 
de kubus er zo uitzien (zie fig. 6).  

Je vertrekt vanuit fig. 7. Om de 
tweede laag te vormen, zijn er twee 
moge- lijkheden (zie fig. 8 en 9). 
Deze twee lijken erg op elkaar, maar 
ze zijn heel verschillend. Bij fig. 8 
hou je het blauwe vak vooraan en je 
voert het algoritme URU’R’U’F’UF 
uit. Bij fig. 9 hou je het oranje vlak 
vooraan en je doet het algoritme 

Bijna iedereen heeft al eens een rubiks kubus vastgehad en er uren aan geprutst. Sommigen onder jullie 
zullen er ook al wel in geslaagd zijn deze helemaal op te lossen, maar voor zij die er nog niet in geslaagd 
zijn volgt hieronder een eenvoudige, maar daarom niet een snelle, methode de rubiks kubus terug in zijn 
oorspronkelijke staat te krijgen. Veel succes!

Rubiks Kubus: oplossingsmethode
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U’L’ULUFU’F’. Zo kan je heel de 
tweede laag vormen.

We zijn bij de derde stap aanbeland. 
Bij deze stap zijn er enkele begin- 
mogelijkheden, d.w.z. je kan na 
stap 2 verschillende configuraties 
uitkomen. Oftewel heb je in het 
bovenvlak maar één blokje juist (zie 
fig. 10), oftewel heb je een L-vorm 
(zie fig. 11). Nog een andere optie 
is dat je een streep hebt (zie fig. 
12), of je kan ook een kruis hebben 
(zie fig. 13). Het doel is dit kruis te 
bereiken. Er is een algoritme dat in 
elk van deze gevallen werkt. Dit is 
het algoritme FRUR’U’F’. Bij fig. 10 
maakt het niet uit hoe je de kubus 
houdt om het algoritme te doen. 
Bij fig. 11 hou je de kubus zoals op 
de figuur gegeven is. Bij fig. 12 hou 
je de streep horizontaal, d.w.z. op 
de tekening met het oranje vlak 
vooraan.
Nu we het kruis hebben gevormd, 
moeten we de vier randkubusjes 
van het bovenvlak oplossen (zie fig. 

14). Het kan zijn dat dit al zo is na het 
eerste deel van stap 3, maar meestal 
is dat niet het geval. Doorgaans 
zijn er meestal al twee van de vier 
randkubusjes opgelost. Hierbij heb 
je twee gevallen. Oftewel zijn het 
aangrenzende vlakken (zie fig. 14), 
oftewel overstaande vlakken (fig. 
15). Bij de overstaande vlakken 
hou je de kubus zo dat het ene 
vlak zich vooraan en het andere 
vlak zich achteraan bevindt. Bij 
aangrenzende vlakken hou je de 
kubus zo dat het ene vlak zich rechts 
en het andere vlak zich achteraan 

bevindt. Dan doe je het volgende
algoritme: RUR’URUUR’U. Bij 
overstaande vlakken moet je dit 
algoritme twee maal uitvoeren.

Het enige wat nog rest zijn de 
hoekkubusjes van het bovenvlak. Je 
zoekt een hoekkubusje dat al op de 
juiste plaats zit, maar nog niet per 
se juist georiënteerd is (zie fig. 16). 
Als er zo een of meerdere zijn hou 

je de kubus zo dat dit hoekkubusje 
zich rechtsvooraan bevindt, zoals 
op de figuur. Als er geen enkel 
hoekkubusje zich op de juiste plaats 
bevindt, maakt het niet uit hoe je 
de kubus houdt. Je voert dan het 
algoritme URU’L’UR’U’L uit totdat 
alle hoekkubusjes op de juiste plaats 
zitten. Als dit gebeurd is, heb je iets 
gelijkaardigs aan fig. 17.

Nu moeten we de hoekkubusjes 
enkel nog juist oriënteren. Je houdt 
de kubus zoals op fig. 17 en voert 
het algoritme R’U’RU enkele keren 
uit totdat het hoekkubusje juist 
georiënteerd is. Je zal merken dat 
de rest van de kubus dan helemaal 
door elkaar zit, maar dit is niet 
erg. Op het einde komt dit won- 
derbaarlijk terug in orde. Je krijgt 
zoiets als in fig. 18. Je draait nu 
enkel het bovenvlak 1 keer tegen 
de klok in, m.a.w. de zet U’. Nu doe 
je opnieuw het algoritme R’U’RU. 
Dit herhaal je tot de kubus helemaal 
opgelost is (zie fig. 19).

Zo, nu kan je normaal gezien op 
een eenvoudige manier een rubiks 
kubus oplossen. 
Veel plezier!
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Bezige Burgies: Zweefvliegen
Voor elke Ir.Reëel zijn we op zoek naar een medestudent die een 
interessante hobby beoefent. Alex Brems zit in zijn 2e Master 
Elektrotechniek en heeft zich dit jaar eens gewaagd aan een cursus 
zweefvliegen. Tijd voor een interview!

Hoe ben je er mee begonnen?

Het zweefvliegverhaal 
begon voor mij bij de 
StudentenWelkom aan 
de stand van LUAC, de 
Leuvense Universitaire 
AERO-club. Grote troef 
aan het LUAC-standje is de 
zweefvliegsimulator; gemaakt 
uit een neergestorte zwever, 
een projector en achterin een 
computer voor het kiezen van 
de vliegscenario’s. Vleugels 
heeft de zwever niet meer, 
maar alle bedieningsorganen 
en instrumenten werken nog 
wel, zelfs het landingsgestel 
klapt nog uit door middel van 
de hendel. Na een vluchtje in 
de zweefvliegsimulator was ik 
verkocht. 

Hoe gaat het in zijn werk?

Bij zweefvliegen draait alles 
om het benutten van thermiek. 
Thermiek is opstijgende warme 
lucht. De zon warmt de lucht 
aan het aardoppervlak op, die 
lucht begint te stijgen, en duwt 
de zwever naar boven. Bij het 
opstijgen wordt de zwever 
omhoog gebracht door een 
motorvliegtuig, daarna is het 
aan de zweefvliegpiloot om 
thermiek te zoeken, om zo lang 
mogelijk boven te blijven. Deze 
afhankelijkheid van de zon zorgt 
ervoor dat alleen in de maanden 
april tot oktober wordt 
gevlogen. Om de vliegvrije 
maanden te vullen, organiseert 
LUAC een initiatiecursus en 
simulatorlessen.
 

Tijdens de initiatiecursus 
komen zowat alle aspecten van 
het zweefvliegen aan bod: de 
geschiedenis, meteorologie, 
aerodynamica, besturing, het 
verloop van een vlucht en 
reglementering. Het is een 
ideale manier om meer te weten 
te komen over de werking van 
vliegtuigen in het algemeen, iets 
wat mij als ingenieursstudent 
enorm interesseert. Na 
de initiatiecursus worden 
simulatorlessen gegeven om de 
basistechnieken bij te brengen. 
Dit is vooral een goedkope 
manier om de basis te leren, 
aangezien je op het vliegveld 
moet betalen voor iedere 
sleepstart.

Wat kost dat?

Zweefvliegen is niet bepaald 
goedkoop, maar als student 
krijg je een behoorlijke korting 
zodat het toch betaalbaar blijft. 
Als student mag je er van uitgaan 
dat het je minstens €1000 per 
jaar kost. Als vliegen je passie 
is, is dat zijn geld dubbel en dik 
waard. Deze prijs wordt vooral 
bepaald door de kost van de 
sleepstart. Omdat een zwever 
geen motor heeft, wordt hij 
eerst omhoog getrokken tot 
500 meter hoogte door een 
motorvliegtuig. Daarnaast zijn 
er nog kosten aan de club voor 
het gebruik van de zwever; 
als student kan je deze laatste 
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kosten grotendeels laten 
wegvallen door wat mee te 
helpen, bijvoorbeeld bij het 
klaarmaken van de zwevers 
na een winter te hebben 
stilgestaan. 

Hoe is de balans met de 
studies?

Belangrijk om te weten is 

dat zweefvliegen niet iets is 
dat je even tussendoor doet. 
Zweefvliegen gebeurt vooral 
in het weekend op het vliegveld 
van Zwartberg, zo’n 70 
kilometer van Leuven. Je bent 
dan ook een hele dag kwijt. 
Zweefvliegen doe je op eigen 
tempo, je hoeft echt niet ieder 
weekend een dag vrij te maken. 
Het is wel zo dat je best vaak 

genoeg oefent om vooruitgang 
te boeken. 

Momenteel kruipt het 
leeuwendeel van mijn tijd 
in het werken aan mijn 
masterthesis. Daarom 
heb ik wegens tijdsgebrek 
mijn zweefvliegambities 
even op pauze gezet na de 
simulatorlessen. Mijn passie 
voor vliegen is echter niet 
minder geworden; het plan is 
om er volgend jaar terug in te 
vliegen, misschien zelfs al deze 
zomer, tijdens het jaarlijkse 
LUAC zomerkamp.

Foto’s: copyright door LUAC
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Publi-reportage: ASML
Ruben Vandervelden verruilde anderhalf jaar geleden het immer gezellige Leuvense studentenleven voor 
een werkend bestaan. Hij vond een toffe job in Nederland, bij ASML, een bedrijf dat lithografiemachines 
maakt voor de productie van computerchips. Gelukkig is dit oud-praesidiumlid van VTK nog regelmatig te 
vinden in de Leuvense cafés. Hoe vergaat het Ruben? Wat doet hij precies? En vooral: bevalt het werken in 
Nederland?

Ruben: “Ik woon inmiddels in 
Hasselt en pendel overdag op 
en neer naar Veldhoven (nabij 
Eindhoven). Een mooi ritje van 
ongeveer een uur zonder veel 
verkeer. Mijn vriendin en ik 
kozen voor Hasselt omdat zij 
daar in het centrum werkt. Ik 
rijd tegen de verkeersdrukte in 
dus dat is voor ons beter te doen 
dan bijvoorbeeld in Veldhoven 
wonen. Gelukkig studeert mijn 
broer nog in Leuven, dus daar 
heb ik altijd een slaapplaats ;-).

Nauwkeurig werkje
Bij ASML werkt Ruben als 
Mechatronic Development 
Engineer aan de optimalisatie 
van de lenzenkolom. Een 
nauwkeurig werkje, want de 
machines van ASML kunnen 
via een complex proces lijnen 
‘printen’ op een chip van 
slechts 20 nanometer. Dat is te 
vergelijken met het printen van 
een complete roman van 500 
pagina’s op één centimeter van 
een menselijk haar. Daarmee 
opereert ASML op de grenzen 
van wat technisch mogelijk is. 

Ruben: “Een dergelijk 
resultaat halen vraagt enorme 
nauwkeurigheid. Je kunt je 
voorstellen dat we veel hinder 
kunnen ondervinden van stof 
en opwarming. Met dat laatste 
houd ik me met name bezig. 
De lenzen warmen op door 
het laserlicht en kunnen dan 

miniem vervormen. Dat geeft 
een ander eindresultaat. Dus 
dat moeten we compenseren.” 

Badminton robot
Fraai natuurlijk, het huidige 
werk van Ruben, maar hoe is 
het zover gekomen? 

Ruben: “Ik heb Mechatronica 
& Robotica gedaan aan het 
departement Werktuigkunde. 
Dat lag me goed want ik ben 
nieuwsgierig naar alles wat 
beweegt. Ik wil weten hoe het 
werkt. Ik ben afgestudeerd 
op een project rond een 
badminton robot van Flanders 
Mechatronic Technology 
Centre (FMTC). De robot was 
al gebouwd maar had als nadeel 
dat hij bij elke beweging trilde 
en ook met de inklemming van 
het racket was iets mis, want 
dat brak regelmatig af. Het doel 
was om deze probleempjes op 
een mechatronische manier 
op te lossen. Ik moest het 
systeem identificeren en een 
regelaar ontwikkelen die 
ervoor zorgt dat hij niet ging 
trillen én als er een tik tegen 
kwam (bijvoorbeeld door 
het pluimpje) dat de trilling 
heel snel zou uitdempen. 
Een complex klusje, maar het 
voordeel is natuurlijk dat als 
je het even niet ziet zitten, je 
gewoon de robot opzet en wat 
kunt gaan spelen.” 

Twee contracten
“Ik dacht: ik ga solliciteren in 
Nederland, dat gaat wellicht 
anders dan in België. En 
inderdaad, waar ze bij ons veel 
meer op het invullen van testen 
zitten, voeren ze in Nederland 
liever een goed gesprek. In 
mei ben ik begonnen met 
solliciteren en kreeg ik vrijwel 
direct twee contracten 
aangeboden. Eén bij Allseas en 
één bij TMC, detacheerder die 
veel voor ASML werkt. Ik heb de 
laatste gekozen, ook vanwege 
de bereikbaarheid. De manier 
waarop er hier wordt gewerkt 
is heel vlot en open. Ik kan 
het niet echt vergelijken met 
werken in België, want daar heb 
ik nooit echt gewerkt. Bij ASML 
begon ik in de integratiefase 
van het product. Dat betekent 
dat het design er al lag, maar 
alles nog moest worden getest. 
Het bleek een goed moment 
om binnen te komen, want je 
leert heel veel in korte tijd. 
Ze gooien je wel een beetje 
in het diepe. Maar dan duik je 
gewoon de documentatie in en 
vormen je teamgenoten een 
reddingsboei. Je moet leren 
hoe zo’n machine werkt en hoe 
je daarmee kunt interfacen.”

Spannend scenario
“De eerste maanden heb ik, 
naast inlezen, veel tijd besteed 
aan het uitschrijven van testen 
en het opstellen van het 
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testplan. Omdat je nieuw 
bent is het voordeel dat alle 
vragen die je zelf hebt, eigenlijk 
meteen ook onderwerpen zijn 
om te testen. ASML heeft een 
cultuur van alles heel goed 
opschrijven en bijhouden, dus 
er is informatie genoeg om uit 
te putten. Als je plan na een 
lading reviews is goedgekeurd, 
dan krijg je een bepaalde 
testtijd. Dat is belangrijke tijd, 
want de machines van ASML 
zijn zeer kostbaar. Dus het 
testplan moet naast inhoudelijk 
goed, ook uiterst efficiënt zijn. 
Het werd nog spannend, want 
tijdens het ontwikkelen van de 
testen kwam ineens het bericht 
dat de machine over twee 
weken klaarstond. We hebben 
dus in korte tijd alle scenario’s 
moeten afwerken.” 

Werken bevalt
“Het project waar ik in sprong 
is een tijd geleden gestart 
als een eenmans-feasibility 
study maar heeft nu serieuze 

vormen aangenomen. We zijn 
nu met zeven man en dit zal 
in de toekomst groeien naar 
zo’n 14 personen. We gaan 
van studie naar deliverable. 
Het werken bevalt me goed, 
ik vind het heel interessant. 
De cultuur is prettig, open. 
Het is allemaal iets directer in 
Nederland, alleen het eten is 
minder goed. Maar dat is dan 
ook het enige nadeel. Ik vind 
dat directe wel leuk. Je weet 
wat mensen van je denken en 
verwachten en daar kun je 
eventueel aan bijsturen. Ik heb 
nu een erg technische functie. 
In de toekomst wil ik groeien 
naar management, maar dan 
meer richting project lead, 
meer verantwoordelijkheid 
en een duidelijke link met 
techniek. ASML is een bedrijf 
met veel mogelijkheden. Je 
kunt de cleanroom in of meer 
richting Customer Support en 
dan werken in het buitenland. 
En het prettige is dat er ook 
naar je geluisterd wordt. Ik heb 

elke maand een gesprek van 
een uur met mijn groepsleider. 
Daarbij kijken we naast ons 
deliverables ook uitgebreid 
naar de persoonlijke kant. 
Wat wil je? En voel je je goed 
bij wat je doet? Ik zit hier nu 
6 maanden en ik ben nog niet 
bezig met de volgende stap, 
maar de mogelijkheden zijn er 
zeker.” 

Terug voor de cantus
“Mijn boodschap aan 
studenten? Je hebt de goede 
richting gekozen! Voor mensen 
met ons diploma zijn er jobs 
genoeg. Zeker in de regio 
Eindhoven. En het werkende 
leven is nog niet zo slecht. ’s 
Avonds en in het weekend 
blijft er genoeg tijd over om 
met je interesses en vrienden 
bezig te zijn. Zo kijk ik uit naar 
de komende Ouwe-Zakken 
avonden en Alumni-Cantus 
in Leuven. Opdat het bier zal 
vloeien!”
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Onze faculteit bestaat 150 
jaar en dat kunnen we niet 
zomaar voorbij laten gaan! 
In het begin van het eerste 
semester vierden we dit al met 
een eerste openingsactiviteit. 
Enkele bandjes kwamen het 
beste van zichzelf geven op 7 
oktober in de Waaiberg. Son 
of Sons, Common Nonsense, 
Wavemaker en Albino speelden 
de pannen van het dak onder 
grote appreciatie van het 
aanwezige publiek. Dat publiek 
werd trouwens verwend door 
zelfgemaakte suikerspinnen, 
aangeboden door VTK.

In de week van 23 februari 
hebben we deze 150ste 
verjaardag dan ook op gepaste 
wijze gevierd. Iedere dag van de 
week hebben we een activiteit 
georganiseerd om onze leden 
zo goed mogelijk in de watten 
te leggen. Hier volgt een kort 
overzicht:

Zondag zetten we de week 
in met een feestje in ‘t Elixir, 
de fakbar van VTK. Omdat 
cava bij een verjaardag niet 
mag ontbreken, stonden er 
3 soorten cavacocktails op 
de kaart. Allen samen aan de 
toepasselijke prijs van 150 
cent. Aan de massale opkomst 
te merken had iedereen nood 
aan wat ontspanning. De sfeer 
zat erin, iedereen was blij dat 
er gevierd kon worden en er 

werd dan ook tot in de vroege 
uurtjes gedanst en gedronken. 
We konden al meteen tonen 
waartoe Burgerlijk Ingenieurs(-
Architecten) in staat zijn.

De volgende dag stond er 
een winterbarbecue op het 
programma. Het was al veel 
te lang geleden dat we de 
barbecues nog eens konden 
bovenhalen (en op het moment 
dat u dit leest bent u hopelijk 
ook aan het genieten van een 
lekker stukje vlees of een 
vegetarische burger terwijl u 
in het zonnetje zit). Sappige 
vleesjes, lekkere groentjes, 
goed gezelschap: wat wilt een 
mens nog meer? Om de avond 
af te sluiten waagden enkele 
sportievelingen zich nog aan 
een jeneverhonkbal.

Op dinsdag gingen we over van 
het degustatiegedeelte naar 
het intelligentiegedeelte. Onze 
decaan, Michiel Steyaert, leidde 

150 jaar Ingenieurswetenschappen 
Onze faculteit bestaat 150 jaar. Hier volgt een overzicht van de activiteiten die we allemaal georganiseerd 
hebben om dit te vieren.
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die avond namelijk de quiz in 
goede banen waarin studenten 
het opnamen tegen proffen, 
assistenten en personeelsleden 
van de faculteit. Hersens 
werden gekronkeld en tanden 
geknarst, om toch maar het 
beste van onszelf te kunnen 
geven. We moesten tenslotte 
ook kunnen bewijzen dat we de 
titel van Burgerlijk Ingenieur 

(- Architect) waard zijn. 
Moeilijke vragen wisselden 
de ludieke af en zorgden voor 
een evenwichtige quiz die 
door iedereen gewonnen kon 
worden. De strijd was hard, 
maar de winnaars verdiend.

Woensdag sloten we de 
prachtige feestweek af 
met een cavacantus in 

stijl. Onze vrienden van 
de zusteruniversiteit UCL 
(Université Catholique de 
Louvain) in Louvain-La-Neuve 
kwamen na een rondleiding 
op de campus en door Leuven, 
samen met ons drinken, zingen 
en feesten om onze verjaardag 
te vieren.

Kortom: we hebben ons een 
hele week goed geamuseerd 
in het kader van onze faculteit. 
Het werd een week om in te 
kaderen en te koesteren. We 
kunnen alleen maar hopen dat 
de verschillende generaties 
achter ons hetzelfde 
verwezenlijken en er weer 
voor een volle 150 jaar gaan 
invliegen. Maar eerst: op naar 
de 200!
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Leuk om weten: deel 4
In dit vierde en laatste deel van ‘leuk om weten’ halen we nog enkele misvattingen naar boven waar jij 
misschien zelf ook in gelooft. 

Zwarte gaten zijn kosmische 
stofzuigers

Als we de films mogen geloven, 
zijn zwarte gaten de grootste 
hufters in het heelal. Ze zuigen 
alles op wat los en vast zit, en zijn 
onmogelijk te ontwijken. Vlieg 
je op een lichtjaar afstand langs 
zo’n kosmisch afvoerputje? Vette 
pech, je zal onherroepelijk naar 
binnen worden gezogen.
Vanwege deze vernietigende 
aard, zijn zwarte gaten verplichte 
kost in menig scifi-epos. Van 
het zwarte gat die de planeet 
Vulcan verzwelgt in J.J.Abrams’ 
Star Trek tot degene in Stargate 
en Doctor Who, een zwart gat 
wordt consistent neergezet als 
een onvermijdelijke vortex van 
vernietiging, maar hoe zit het 
echt?

Stel je voor: je wordt morgen 
wakker en je komt erachter dat 
iemand de zon heeft vervangen 
door een zwart gat van precies 
één zonnemassa. Wat zou er 
gebeuren?
Helemaal niets!
Okay, we vriezen met z’n allen 
dood, omdat de zon er niet meer 

is. Dat is een feit. Maar we worden 
zeker niet naar binnen gezogen 
– zelfs niet zachtjes. Hoewel 
zwarte gaten ontegenzeggelijk 
angstaanjagend zijn, zijn ze niet 
zo krachtig als de meeste mensen 
denken. Je moet immers niet 
vergeten dat zwarte gaten, hoe 
groot ze ook zijn, een eindige 
massa hebben. Ze hebben dus ook 
een eindige aantrekkingskracht!

Met andere woorden: een zwart 
gat gedraagt zich hetzelfde als alle 
andere objecten in het universum, 
in de zin dat z’n zwaartekracht zo 
sterk is als z’n massa toelaat. Als 
een zwart gat de massa van de 
zon heeft, dan heeft hij ook de 
zwaartekracht van de zon. Niets 
meer, niets minder. Natuurlijk, 
als je werkelijk te dichtbij komt 
(voorbij de gebeurtenishorizon), 
wordt de zwaartekracht 
overweldigend. Maar op een 
afstandje is de zwaartekracht 
van een zonsmassa-zwart gat 
hetzelfde als die van de zon. Het is 
daarom perfect mogelijk om een 
stabiele omloopbaan te hebben 
rond een zwart gat, zelfs als deze 
zwaarder is dan de zon.

Door vlees snel dicht te 
schroeien verliest het minder 
vocht

Deze hoor je zelfs van veel 
chef-koks. Als je vlees snel 
dichtschroeit, verliest het minder 
vocht en blijft het vlees dus sappig. 
Precies het tegenovergestelde 
is echter waar. Door vlees snel 
dicht te schroeien verliest het 
veel meer vocht dan normaal. 
Het voordeel van het snel 
dichtschroeien van vlees is het 
ontstaan van een knapperige 
korst die voor een sterkere smaak 
zorgt.

Mensen gebruiken maar 10 
procent van hun hersenen

Soms lijkt het misschien meer dan 
de waarheid, maar we gebruiken 
wel degelijk de volle honderd 
procent van onze hersenen. De 
uitdrukking zou in eerste instantie 
figuurlijk bedoeld zijn, maar is 
later als feit in gebruik geraakt. 
Het is ook eigenlijk heel makkelijk 
aan te tonen dat je meer dan 10 
procent van je hersenen gebruikt 
met behulp van een fMRI scan die 
laat zien welke hersenactiviteit er 
is. Op zo’n fMRI scan is duidelijk 
te zien dat ieder deel van je 
hersenen iets doet.

De Chinese Muur is zichtbaar 
vanaf de maan

Het zou het enige menselijke 
bouwwerk moeten zijn dat vanaf 
de maan te zien zou zijn. Helaas 
hebben geen van de astronauten 
die ooit op de maan zijn geweest 
aangegeven bouwwerken op 
aarde te kunnen zien. Dat de 
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Chinese Muur op zo’n afstand 
niet zichtbaar is, is niet meer dan 
logisch. Ondanks dat de muur 
erg lang is, is hij ook maar enkele 
meters breed en heeft hij daarbij 
haast dezelfde kleur als zijn 
omgeving.

Calcium in melk voorkomt 
botbreuken

Tot nu toe heeft geen enkele studie 
kunnen aantonen dat een grote 
inname van zuivelproducten 
beschermt tegen botbreuken op 
latere leeftijd.

Een goede botgezondheid wordt 
bepaald door vele factoren: 
regelmatige lichaamsbeweging, 
vitamine D, een grote consumptie 
van groenten en fruit, ...

De zon is geel

Vraag aan een kind om de zon 
te tekenen, en deze zal geel 
zijn. Heeft het toch een andere 
kleur, dan is het kind in kwestie 
of bijdehand, of kleurenblind. 
Op het eerste gezicht hebben 
kinderen helemaal gelijk: als je 
naar de zon kijkt, is dat kreng 
duidelijk geel. Man, de zon wordt 
zelfs geclassificeerd als een 
gele dwerg! We zijn toch niet 
achterlijk?
Nou, eigenlijk wel. Maar hoe zit 
het dan echt?

Ik wil je kindertijd niet verpesten, 
maar alle tekeningen die je op 

de kleuterschool hebt gemaakt 
van de zon zijn FOUT! De zon is 
helemaal niet geel! Maak je niet 
druk, je hoeft niet naar de oogarts: 
met je ogen is niets mis (tenzij je 
te lang in de zon hebt gekeken om 
te checken of hij echt geel is). De 
zon lijkt namelijk geel als gevolg 
van de manier waarop onze 
dampkring het zonlicht breekt. In 
werkelijkheid is de temperatuur 
van de zon zo’n 6000 graden en 

iedere ster met die temperatuur 
kan maar één kleur hebben: wit.
Sterker nog: de zon heeft een 
behoorlijke saaie tint van wit. 

Maar hoe zit het met de rest 
van het zonnestelsel? We weten 
toch zeker wat voor kleur, 

bijvoorbeeld, Mars heeft? Het 
stikt van de foto’s die geen ruimte 
voor twijfel overlaten! Wel… alle 
foto’s die ruimtesondes maken 
zijn in zwartwit. De kleuren 
worden later toegevoegd met 
behulp van filters.

Maar voordat je NASA gaat 
beschuldigen van duistere 
praktijken: foto’s maken in de 
ruimte is gewoon een lastige 
business. De resulterende foto’s 
geven niet per se de meest 
accurate versie van het studie-
object. In plaats daarvan kiezen 
wetenschappers voor een 
bepaalde kleurencombinatie die 
het meest geschikt zijn voor het 
onderzoek.

Kijk bijvoorbeeld maar naar de 
foto’s die gemaakt worden door 
de Hubble-ruimtetelescoop. 
De kleuren op deze foto’s zijn 
geen echte kleuren, maar zijn 
representatief voor bepaalde 
natuurkundige en/of fysieke 
processen die plaatsvinden. Ze 
vormen een manier om zoveel 
mogelijk informatie weer te 
geven.

Foto van de zon, gemaakt vanuit de ruimte
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Neeee ik wil nog niet naar huis! Het tweede semester is nog maar net begonnen voor 

mij en toch lijkt het einde van mijn avontuur al akelig dichtbij. Zeker nu de eerste 

lentedagen er zijn, is mijn Erasmus weer 10x leuker geworden. In het weekend heb ik 

een dag mijn projectwerk meegenomen naar het meer (zie foto). Als ik vorig jaar ook 

zo’n plekje had gehad, was P&O een hele andere ervaring geweest! De dag erna (weer geen 

wolkje te zien) ben ik gaan skiën. Het was het ideale Erasmusweekend! Wat ik nog niet 

gedaan heb, is zwemmen in het meer, want daarvoor wacht ik tot het echt zomer is. 

Misschien zijn er mensen geinteresseerd naar hoe examens in het buitenland zijn? Die 

vielen wel mee. Het semester bevat hier veel meer praktisch werk dan in Leuven, maar de 

blokperiode was daardoor wat rustiger. De meeste Zwitsers gaan zelfs een week skien 

tijdens de kerstvakantie. Daarbij is het wel duidelijk dat de KULeuven ons goed opleidt.

Erasmus is een hutsepot aan contradictorische gevoelens. Ik heb vaak zin om naar huis 

te gaan om mensen terug te zien die ik mis, maar tegelijkertijd hoop ik dat het jaar nog 

zo lang mogelijk duurt. Ik kan wel met 200% in het kwadraat overtuiging 

zeggen dat Erasmus voor iedereen is. De derdejaars weten nu ondertussen al 

naar waar ze mogen en als je een van de gelukkigen voor Lausanne bent, 

twijfel er niet aan om mij te bombarderen met je vragen. Ik beantwoord ze met 

plezier. Aan de jongere bachelors: probeer zeker een Erasmus in te plannen! Je 

zult er geen spijt van krijgen.

Erasmus: Burgies & archies in het 
                     buitenland

Lauren De MeyerLausanne
Zwitserland

Voor mij zit de Erasmus er op
, maar de ervar

ing zeker niet, die blijft
 

verder bestaan . Ik blijf co
ntact houden met de vele vrienden die ik er 

gemaakt heb, en telkens ik ze teru
g zie of van hen hoor, komen vele 

memorabele momenten terug naar boven . Echt fantastisch! Een echte 

nieuwe familie!

De terugkeer naar Leuven was niet evident: vijf maand totale vrijheid 

achter laten , weer een
 ander academisch systeem en eigenlijk wel een 

cultuurschok: hier in België z
ijn er veel meer rege

ls en wetten over alles
 

en nog wat, is het leven terug veel duurder en zit je te
rug in een veel 

lokalere w
ereld. 

Een half sem
ester op

 Erasmus gaan is zeker plezant, maar een jaar gaan 

is nog zo v
eel beter. N

a die enkele maanden begin je je n
ieuwe omgeving 

goed te kennen en haal je er
 steeds meer uit. Als je dan net weg moet, is 

het natuurlijk niet gem
akkelijk!

Ik raad Tsinghua, Beijing, ten zeerste
 aan aan iedereen die 

op echt avontuur wil gaan , een totaal vreemde en mysterieu
se 

cultuur wil leren
 kennen en zijn horizon mijlenver wil 

verbreden .

Veel plezier voo
r hen die zullen volgen

 !

Alexander
 Van de 

Voorde

Peking

China

Erasmus: Burgies & archies in het 
                     buitenland
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Hey burgies & archies!Post uit Lausanne! Na twee fantastische weken skiën is het tweede semester 

goed van start gegaan. Spijtig genoeg moesten we al afscheid nemen van enkele 

erasmussers die maar 1 semester bleven, maar gelukkig was er ook een nieuwe 

lichting en leer je hier elke dag nieuwe mensen kennen. Buiten het schoolwerk zijn 

mijn voornaamste bezigheden hier nog steeds op bergtocht gaan, skiën en “Italian 

dinners” bijwonen. Ondertussen begint het hier ook steeds meer te zomeren, dus de 

ski’s zullen plaats moeten maken voor de bikini om een frisse duik in het meer te 

nemen!
Spijtig genoeg zijn  dit ook de laatste maanden en word ik mij ervan bewust 

hoeveel ik deze fantastische plaats en al die geweldige mensen ga missen… De 

natuur, de campus, de Belgian Evenings (met schandalig dure Stella), de échte 

spaghetti carbonara op Venetiaanse wijze,  het café met Belgische bieren op EPFL 

en jawel zelfs het Frans…Ik kan nu al zeggen dat op Erasmus gaan naar Lausanne de beste beslissing in 

mijn leven was en het meest supercalifragilisticexpialidocious-jaar ooit. Het is 

nu tijd om mijn checklist te voltooien, anders zal ik nog een jaartje (of meerdere) 

moeten blijven! (Roof-party was awesome btw) A+++

Sofie Beyne
Lausanne

Zwitserland

Thomas G
oossens

Kopenhagen

Denemarke
n

Wanneer je op Erasmus bent, is het begin van het tweede semester een beetje terug naar af. 

Een groot deel van de vrienden waarmee je uitging of ’s middags in de kantine at, zijn naar 

alle uithoeken van de wereld verdwenen. De mensen met wie je in de les bouwakoestiek of 

ontwerp zat, hebben dit semester een heel ander vakkenpakket. Plots sta je dan op een feestje 

met die twee vrienden die nog over zijn en denk je: ‘We zijn hier nu al vijf maanden, hoe is 

het mogelijk dat we niemand kennen?!’. Het hele ritueel van jezelf-random-aan-onbekende-

mensen-voorstellen (waar je tijdens de eerste weken in Denemarken aan gewend was geraakt) 

begint helemaal opnieuw.

Na een week of twee-drie valt alles gelukkig terug in de plooi. Je herinnert je ineens die 

ene vriendin met wie je nog naar een concert zou gaan, één van je klasgenoten doet je er 

aan denken dat we dat jazzcafé in Nørrebro nog altijd niet hebben bezocht, je krijgt een 

sms van een vriend die de winter in het warmer zuiden heeft doorgebracht maar nu terug 

in Kopenhagen is,… En samen met die vriend komt ook het goede weer – 

EINDELIJK – terug. Na een januari met maar 17h zon is dat reden genoeg 

om de tuinstoelen boven te halen en de barbecue aan te steken (ook al is 

het eigenlijk nog net iets te koud).  Zonnebril op het hoofd, bruschetta in de 

linkerhand, glas wijn in de rechter en genieten maar.
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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!

Koude pastasalade: maïs & tonijn

Ingrediënten:  (Voor 4 personen)
Voor de salade:
400 g spirelli (of een pasta naar keuze)
3 tomaten
1⁄2 komkommer
1 handvol platte peterselie
300 g zoete maïs (blik)
280 g tonijn (blik, uitgelekt gewicht)
4 eieren
Voor de dressing:
2 eieren
2 dl arachideolie (of fijne druivenpitolie)
1 1⁄2 dl ongezoete (magere) yoghurt
1⁄2 teentje look
1 eetlepel zachte mosterd
1 eetlepel currypoeder
1⁄2 citroen

Werkwijze: 
Voor de salade:
- Breng twee potten met water aan de kook: één grote om de pasta in ruim water te koken en een kleintje om       
de eieren hard te koken. Voeg een flinke snuif zout toe aan het water voor de pasta.
- Kook de pasta al dente. Giet de spirelli nadien af en laat de pasta goed uitlekken en afkoelen.
- Kook de eieren hard in 8 à 10 minuten. Koel de eieren nadien door ze onder koud stromend water te houden  
   of in koud water te laten rusten. Pel de afgekoelde eieren Tip: Ze onder water pellen lukt bv. heel erg goed.
- Gebruik het kokende water voor de eieren om de tomaten te ontvellen.
- Snij de tomaten nadien in kwartjes en haal de zaadlijsten eruit. Snij het tomatenvlees in kleine kubussen en          
   doe ze in een ruime mengschaal.
- Snij de ongeschilde komkommer overlangs in (lange) kwarten. Snij de waterige zaadlijsten eraf en verdeel de  
   groente in kleine kubussen. Voeg ze toe aan de stukjes tomaat.
- Laat de ingeblikte maïs en tonijn uitlekken.
- Als de pasta goed afgekoeld is, dan giet je deze in de mengschaal.
- Maak de gekookte eieren fijn met een vork, tot je een fijne mengeling van stukjes eiwit en dooier krijgt. 
- Spoel de peterselie en hak het groen fijn. Doe de snippers in de mengschaal.

Voor de dressing:
- Pel de look en hak deze in stukjes.
- Doe de stukjes look, de eidooiers, de mosterd en een scheutje lauw water in een hoge mengbeker
- Mix alle ingrediënten glad met de staafmixer.
- Blijf mixen en schenk de olie beetje bij beetje in de beker. Beweeg intussen de staafmixer op en neer, tot je    
   een gebonden saus krijgt (vergelijkbaar met mayonaise).
- Voeg nu de yoghurt toe, samen met het currypoeder en het sap van de citroen. Mix kort.
- Proef deze currymayonaise en voeg naar smaak peper van de molen en wat zout toe. Mix de dressing een     
   laatste keer.
- Zet de saus eventueel even in de koelkast.
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Restaurant La Rotonda
WAAR    Tiensestraat 121
  3000 Leuven
WEBSITE www.resto-larotonda.be

 
KAREN

Voor onze vierde en laatste restaurantkeuring, legden we de Italiaanse 
keuken eens op de rooster. We trokken naar de oude maar gezellige pizzeria 
La Rotonda en wat kan je daar beter bestellen dan ... PIZZA! Ik ging voor de 
pizza Capricciosa (€7.50) en hoewel Tom nog zo zijn best had gedaan om mij de 
Italiaanse uitspraak bij te leren, kwam de ‘Capritsjosa’ er toch niet zo mooi uit. 
De pizza zelf was vrij gewoon, niet zo gevuld en zelfs wat aangebrand. Maar het 
smaakte wel.

 
LAURENS

Ik nam de pizza Salmone, waar buiten zalm ook tonijn en ajuin de pizza 
vervolledigden. Ik vond de pizza best wel lekker, al had de bovenkant van het 
deeg ook bij mij een beetje harder gebakken mogen worden. De onderkant was 
wel oké gebakken, niet zo hard als bij de rest. De pizza was ook ruim voldoende 
voor een toch wel grote eter zoals ik. Als je houdt van een eenvoudige pizza kan 
ik zeker dit restaurant aanraden, zeker als je graag eet aan een studentenbudget 
(en de alma toch wel aardig beu bent).

 
TOM

Een gezellige, kleine Italiaanse Pizzeria. Omdat beoordelen natuurlijk het beste 
lukt met het meest eenvoudige gerecht, ben ik voor de klassieker gegaan: La 
Pizza Margherita. Achteraf gezien was een of andere pasta misschien ook wel 
een goede, indien niet betere keuze geweest. De pizzabodem was wel krokant, 
maar dat is eerder omdat ze voldoende dun was dan effectief goed gebakken. 
De kaaslaag daarentegen zou ik op het randje van aangebrand noemen. Op 
zich smaakte alles wel lekker (met pizza kan je dan ook weinig misdoen, als de 
naam van uw restaurant niet eindigt op ‘Hut’ en je halve broden met kaas en 
tomaat serveert), maar met een degelijke houtoven had de avond mij toch nog 
iets meer gesmaakt. Wel kan ik het fruitige Italiaanse biertje aanraden dat er te 
drinken is, genaamd Peroni Nastro Azzurro. 
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De Pikante Paasenquête
We hebben jullie via facebook, twitter en ons eigenste Bakske gevraagd om deel te nemen aan onze 
Pikante Paasenquête. Hier wat leuke en verrassende resultaten.

Heel veel deelnemers!
We willen alvast iedereen be-
danken die heeft deelgenomen: 
in totaal hebben 452 mensen 
de enquête ingevuld. Dat is een 
deelnamegraad waarvan we 
zeker zijn dat VTK Onderwijs 
en onze faculteit jaloers zou-
den worden bij hun docenten-
evaluatie, dankjewel! (Even heel 
serieus: het is echt wel belangrijk 
dat je daaraan deelneemt. Onze 
proffen worden hiermee beoor-
deeld, en de manier van lesgeven 
wordt ook echt herbekeken als er 
voldoende mensen hier opmerkin-
gen over geven.)

Wat statistiekjes
Er hebben in totaal 329 man-
nen en 123 vrouwen deelgeno-
men, ofwel 27% jongedames.
In totaal is er 47% in een relatie, 
46% niet, en heeft 7% gekozen 
voor ‘Het is ingewikkeld’. Deze  
percentages liggen zo goed als 
gelijk bij de mannen en de vrou-
wen, wat toch wel een verras-
sende vaststelling is.

De vrijgezellen
Van de vrijgezellen zijn net 
32% vrijgezel sinds minder dan 
een jaar, terwijl een exact even 
groot percentage nog op zoek 
is naar zijn/haar eerste lief.

Toch heeft 13% van de vrijge-
zellen in de week voor de en-
quête nog seks gehad, en wel 
51% in het afgelopen jaar. 44% 
van de vrijgezel vrouwen, tegen 
25% van de vrijgezel mannen 
hebben ook al minstens één 
one-night stand gehad. Dat is 
vrij veel, als 49% van de single 
mannen en 29% van de single 

vrouwen maagd zijn.
Dat er 4 mensen invulden 
dat ze ondanks hun maagde-
lijkheid toch al een one-night 
stand hebben gehad deed ons 
even de wenkbrauwen fronsen, 
maar na wat meer onderzoek 
hadden zij allemaal ‘orale seks’ 
aangevinkt bij de erotische er-
varingen.

De koppels
Van de studenten in een rela-
tie  zien we dat 30% zijn/haar 
partner heeft leren kennen via 
vrienden of familie, 23% in de 
les(!!), en nog eens 13% door 
een hobby en evenveel door er-
gens in het openbaar te begin-
nen praten.
De gemiddelde student aan 
onze faculteit moet blijkbaar 
heel erg veel vrije tijd (en een 
stevig libido) hebben, want net 
geen 10% heeft vaker dan da-
gelijks seks, en maar 13% min-
der dan éénmaal per week. Als 
je dat vergelijkt met een onder-
zoek enkele maanden geleden 
bij 1832 vlamingen, die gemid-

deld maar 5 keer per maand 
samen onder de lakens duiken, 
zien we snel dat burgies en ar-
chies niet bij de pakken blijven 
zitten. Niet dat dat ons speciaal 
verbaast natuurlijk.

Dat we vaak zelf diegene zijn 
die daarvoor verantwoorde-
lijk is, blijkt uit het feit dat 40% 
meer initiatief neemt in bed 
dan zijn/haar partner, terwijl 
daarvan meer dan een derde 
zelfs vlakaf zegt dat de partner 
eigenlijk een heel stuk actiever 
zou mogen zijn in bed.
Slechts 24% vindt dat de part-
ner de belangrijkste initiatief-
nemer is. 4 mensen vonden 
dat het (soms) wel wat veel kan 
worden, maar er is letterlijk 
geen enkele van de 452 deel-
nemers die zei dat zijn/haar 
partner te veel verlangt in bed.

Met gemiddeld 29% van de 
studenten in een relatie die al 
een one-night stand hebben 
gehad is dit net iets minder dan 
de vrijgezellen onder ons.
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Bedrog
Het verschil tussen wie in een 
relatie is en wie niet komt heel 
duidelijk naar voren bij de vraag 
over hoe ze met bedrog zou-
den omgaan. We vroegen hoe 
de singles zouden reageren als 
hun hypothetische/toekomsti-
ge partner hen zou bedriegen, 
en aan diegene in een relatie 
hoe ze dat zien met hun huidige 
partner.
Hier valt op dat maar 5% van 
de singles dacht dat zijn/haar 
partner absoluut nooit of te 
nimmer overspel zou plegen, 
terwijl dit 38% wordt voor wie 
een lief heeft. Wie is hier dan 
het meest realistisch in?
37% van de singles zou het uit-
maken, tegen 27% nu in een 
relatie. Een groot gedeelte in 
beide groepen zou er probe-
ren  over spreken met zijn/haar 
partner.
Wel minstens curieus te noe-
men, is dat respectievelijk 7 en 
8 mensen nu zouden zelf ook 
gewoon vreemdgaan, ‘omdat je er 
nu eentje tegoed hebt’.

Leuke weetjes
Er zitten nog wel een hoop 
interessante andere weetjes 
tussen al die antwoorden, ze-
ker als je in het achterhoofd 
houdt dat 19% nog nooit seks 
heeft gehad:

- Exact de helft van de deelne-
mers heeft al actief Kama Sutra 
standjes uitgeprobeerd.

-5% had al seks met iemand van 
hetzelfde geslacht, terwijl 3% 
holebi’s kinky vindt. (En voor-
al, sommigen in die 3% hebben 
uitsluitend maar heteroseks 
gehad...).

-12  mensen staan negatief te-
genover holebi’s.

-23% is al eens vreemd gegaan, 
en 2 mensen hebben een part-
ner die er zelfs van op de hoog-
te is terwijl ze dat doen.

-1 op 7 heeft al anale seks ge-
had, en 6% van de vrouwen zou 
zelf graag anale seks uitprobe-
ren.

-Er hebben driemaal zoveel 
mensen zelf al gemasturbeerd 
in het openbaar (74 deelne-
mers) als er mensen zeggen dat 
wel eens te willen doen.

-70% zou een trio willen, maar 
slechts 5% heeft er al eens een 
gehad.

-37% houdt van borsten en 
40% van kontjes, maar 65% 
zegt dat het gezicht en 47% 
de ogen ook belangrijk zijn. Dit 
terwijl maar 15% looks verkiest 

boven intelligentie/humor.

-Meer dan een derde had al 
eens seks in het openbaar, en 
net geen 7 op 10 ook orale seks. 

-Twee van de ondervraagden 
schreven als eigen commen-
taar ooit seks te hebben gehad 
met dieren en/of planten, en 
nog eens één ander persoon wil 
dat ook wel eens doen. 

-Dubbel zo veel vrouwen als 
mannen willen BDSM uitpro-
beren.

-Meer dan de helft van de 
vrouwen mastubeert minstens 
maandelijks, en een vijfde kijkt 
regelmatig porno.

-Eén op drie ziet rollenspellen 
wel zitten.

-Eén van de mannen en ook 
één van de vrouwen heeft zelf 
als fantasie pegging opgegeven 
(=anale penetratie van de man 
door vrouw met een voorbind-
dildo).

-6% van de koppels heeft elkaar 
leren kennen op een VTK acti-
viteit, waaronder ook verschil-
lenden als schacht en koper. 7 
mensen dan weer over het in-
ternet, waaronder via Tinder, 
Chatroulette, of Netlog.

-Er heeft al minstens één ie-
mand seks gehad in FabLab, en 
een ander in een skilift, en nog 
iemand in de badkamer van een 
vroegere leerkracht. 

-Bij de vraag over wie het aan-
trekkelijkste praesidiumlid is 
zijn er (echt wel) heel veel men-
sen die blijkbaar geen idee heb-
ben dat de naam die ze noemen 
helemaal niet in ons praesidium 
voorkomt.
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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
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