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Woordje van de praeses
Die mensen van communicatie schamen zich
toch werkelijk nergens voor, ben ik net van die
ellendige zomerquizjes af en ik krijg meteen
een reminder dat ik nog een blad van dit boekje
moet volpraten… Maar uiteraard doe ik dat
met veel plezier, en zie ik het als een hele eer!

Iets wat ik voorbije jaren ook gemerkt heb,
door met heel dat burgievolk op te trekken,
is dat ingenieurs nieuwsgierig zijn tot in het
extreme. Elke banaliteit wordt geanaliseerd
en over nagedacht. Ik zal de discussie over de
kabelbaan van La Plagne naar Les Arcs nooit
vergeten, net een bende kleine kindjes die
Waarover kan ik het nu hebben in een burgie/ nieuw speelgoed kreeg, in de bittere koude
archie-boekje is dan het tweede ding dat in verwonderd van hoe ze dit hebben kunnen
me opkomt. Het antwoord heeft gelukkig niet verwezenlijken. En uiteraard ging hier weer
te lang op zich laten wachten. Door terug te een hele discussie mee gepaard, want ook dat is
duiken in mijn geheugen herinnerde ik me een een eigenschap van ons, ingenieurs: wij weten
tekst geschreven door de praeses van Impuls, alles beter, of tenminste, dat denken we. We
ondertussen al 3 jaar geleden. De populariteit leggen ons dan ook niet zomaar neer bij een
van ingerieursstudies was in dalende lijn, en andere mening, want pas als ons ongelijk zwart
vooral de industrie maakte zich daar zorgen op wit is aangetoond zullen we ons ongelijk
over, terecht door het toen al grote tekort aan toegeven. Want competitief ja, dat zijn we ook,
ingenieurs op de arbeidsmarkt. Nu hoor ik jullie en ongelijk hebben is steeds weer een bittere
het allemaal al zeggen: yes, meer geld voor ons! pil om te slikken.
Maar zoals onze toenmalige Praeses het ook
al zei hoeven ook wij hier niet te hard over te Laat ons hopen dat die laatste eigenschap
juichen: de wetten van vraag en aanbod blijven ons weer de overwinning gaat bezorgen op
geldig, maar een job moet nu eenmaal ingevuld de 24 Urenloop. Het sportieve zit misschien
raken, en als dat niet door een burgerlijk iets minder in ons (al ben ik het bewijs dat ook
ingenieur kan, zoeken ze wel een alternatief.
dat niet te hard mag veralgemeend worden),
competitief zijn we, en zoals al gezegd: met
Hoe zit het nu, ondertussen 3 jaar verder? De stijgende krachten!
cijfers zijn gekeerd! De inschrijvingen zijn de
voorbije 3 jaar toegenomen en ik ben benieuwd
Robin Ska
of deze trend zich gaat verderzetten, laat ons
Praeses
hopen van wel!
Maar wat voor mensen halen het in godsnaam
in hun hoofd om aan die 5 lange jaren (nuja, ze
vliegen sneller voorbij dan u lief is) te beginnen?!
Het eerste wat in de meeste mensen hun hoofd
schiet is dan meteen “nerdjes”. Laten we niet
gaan stigmatiseren denk ik dan. Ingenieurs
zijn boven alles mensen die geboeid zijn door
wetenschap, maar het daar niet bij willen laten.
Mensen die iets willen doen met hun kennis,
en ja, waarom ook niet, mee willen helpen om
van de wereld een betere plaats te maken.
Wetenschap in dienst van de mensheid, en niet
louter voor de wetenschap zelf.
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Woordje van de vice
Vakantie ex, academiejaar in! Woorden die voor
de meesten onder ons ondertussen al bekend
in de oren klinken. Voor de ene betekent dit
het einde van een periode onbezorgd in het
buitenland vertoeven, de ander maakte van zijn
vrijheid gebruik om een centje bij te verdienen
(hoewel een pintje in fakbar ’t ElixIr maar een
luttele euro kost, betaalt het gouden gerstenat
zich immers niet zelf!), anderen namen gebruik
van de zomer om een rendez-vous met hun
favoriete professor voor te bereiden en
enkelen maakten gebruik van het goede weer
om de Belgische festivals af te schuimen. Of
een combinatie van dit alles, uiteraard. Maar
nadat iedereen een kleine drie maanden zijn
eigen weg is gegaan, is het nu (eindelijk?) weer
tijd om richting Leuven te trekken.
Weer, zeg ik. Maar voor de eerstejaars is dit
natuurlijk de eerste keer dat ze hun vleugels
uitslaan om het studentenleven te gaan
verkennen. Geniet ervan, zou ik zo zeggen!
Voor mij is het contrast met het middelbaar
alvast groot: toen kon de vakantie maar best
zo lang mogelijk duren, nu kijk ik al uit naar de
openingsavond in ’t ElixIr! Of misschien komt
dat eerder doordat de vakantie een beetje
meer blok is geworden, en het jaar een beetje
meer vakantie? Hoe het ook zij, de unief is een
hele andere wereld.
Voor mij is het ondertussen alweer 4 jaar
geleden dat ik in het eerste jaar zat. Toen
kende ik nog bijna niemand, maar mensen leren
kennen en vrienden maken ging in die eerste
weken vlot genoeg. Het is een uniek gevoel, die
smeltkroes van mensen die in een compleet
nieuwe omgeving worden gesmeten. Een korte
babbel met de kerel naast je in de les (of die
griet, maar helaas is dat bij de burgies net iets
minder waarschijnlijk) kon zomaar groeien tot
een ganse nieuwe vriendenkring. Een beetje
nostalgisch denk ik terug aan de doop, en hoe
ik gekocht werd door het VTK praesidium. En
hoe ik toen de afwas kwam doen in dezelfde
keuken waar ik nu dagelijks mijn eten kook (of

toch regelmatig, alma 3 is net iets te dichtbij om
echt gezond te eten). How times have changed!
Over veranderingen gesproken: afgelopen
lente kozen enkele kardinalen een nieuwe
paus, enkele proffen, studenten en personeel
kozen een nieuwe rector, koning Albert II
vond dat het tijd werd om zijn zitvlak op een
iets comfortabeler meubilair dan een troon te
parkeren en jullie kozen een nieuw praesidium.
En uiteraard hebben wij deze zomer ook niet
stilgezeten! Na een zomer vol vergaderingen,
opruimen, proffen mailen om toch maar op tijd
die cursus te kunnen drukken en verbouwingen
her en der zijn wij klaar om jullie te verwennen
met een gamma aan activiteiten en diensten.
Onthaalactiviteiten voor de eerstejaars, tips
om je CV te schrijven voor laatstejaars en alles
daar tussenin, niet minder dan 60 vrijwilligers
staan klaar om jullie weer een jaar van dienst
te zijn!
Maar voor dat alles kan beginnen, heb ik
nog een herexamen af te leggen. Het derde
en laatste deze zomer. Het is al laat, en mijn
boeken wachten tot ik ze weer induik.
Tot op de openingsavond @fakbar ’t ElixIr!
Uw vice,
Jeroen
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Proffenwoordje: Bart Nauwelaers
De bal is rond
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Beste lezer, bij de titel van dit stukje kan je op verschillende manieren
reageren. Misschien zeg je bij jezelf:
“Natuurlijk is de bal rond, anders
was het geen bal.” Misschien denk
je “Een bal is bijna rond. Eigenlijk is
het een afgeknotte icosaëder, opgebouwd uit twaalf regelmatige vijfhoeken en twintig zeshoeken.” Je kan
eraan toevoegen: “In het verleden
was een voetbal een achttienvlak, en
een veertienvlak werd recenter ook
gebruikt.” Als ingenieur in spe vind
je dit allicht interessante overwegingen, die de aanzet kunnen zijn voor
een uitgebreide discussie waarin nog
meer details over de geometrie, de
materialen en de aerodynamica van
de voetbal aan bod komen.

telkens opnieuw oefent op een correcte balcontrole, en het juist trappen van de bal, zo leer je voortdurend
de basistechnieken van de ingenieur:
problemen formuleren en problemen (wiskundig) oplossen. Telkens
opnieuw, in andere omstandigheden,
voor andere toepassingen, in andere
contexten. Uiteindelijk wordt het een
denkpatroon dat je altijd en overal
toepast. Je wordt iemand die, ook in
complexe omstandigheden, de kern
van het probleem ziet, het formuleert
zodat het hanteerbaar wordt, én er
een oplossing voor vindt. Tussen een
kluwen van tegenstanders haalt de
geoefende voetballer de bal uit de
lucht en na een borstcontrole geeft
hij een zuivere voorzet. Voor hem
gaat het als vanzelf. Daarvoor oefent
hij jarenlang. Wij ook.

En toch wil ik het daarover niet hebben. “De bal is rond.” is immers een
zegswijze uit het sportjargon die
aanleunt bij “De wedstrijd moet nog
altijd gespeeld worden.” Het zijn twee
dooddoeners, waarmee men wil zeggen dat de sterkste ploeg niet altijd
wint . Maar behalve dooddoeners zijn
beide uitspraken ook juist. Talent is
immers niet voldoende om te winnen:
inzet, concentratie, doorzettingsvermogen, tactisch vernuft, ploeggeest,
het toeval, ... , er zijn veel factoren die
een wedstrijdresultaat bepalen.
In die zin is het voetbal niet verschillend van de studies voor burgerlijk
ingenieur (en het leven). Een mooie
dosis intelligentie is een goed startpakket om aan onze opleiding te beginnen, maar dat volstaat niet. Hard
werken is de boodschap, studeren
en blijven studeren, ook die onderwerpen die je minder liggen. Leren
om het belangrijke van het minderbelangrijke te onderscheiden, leren
samenwerken naar een gemeenschappelijk doel. Er zijn veel aspecten
aan een opleiding, en sommige zijn
minder aangenaam. Maar om Johan
Cruyff te citeren: “Elk nadeel heb zijn
voordeel.” Wat je in ruil krijgt voor al
je inspanningen is niet minnetjes: een
vorming die je voor de rest van je leven zal helpen. Je krijgt een brede
technische bagage, die loopt over de
disciplines heen. Zoals een voetballer

Het voetbal is in een halve eeuw zeer
sterk veranderd. Van een tijdverdrijf
is het geëvolueerd naar een lucratieve tak van de amusementsindustrie.
Het spel wordt bijzonder ernstig
genomen. Zelfs bij de jeugdploegen
wordt er tot vijf keer per week geoefend. De hobby wordt bedreven
zoals een beroep, hij is soms een beroep. En de studies? Het lijkt alsof
daar een omgekeerde beweging is
gemaakt. Op basis van cijfers weten
we dat de inspanningen die door studenten geleverd worden op ongeveer
twintig jaar tijd met 25% zijn gedaald.
“De jeugd van tegenwoordig” zou ik
kunnen zeggen, maar dat doe ik niet.
Immers, hoewel ze het niet graag toegeven, gedragen de jongeren zich dikwijls naar het beeld van de ouderen.
De geschetste evolutie heeft dus alles te maken met de ouders van vandaag. Vergelijk het gedrag van die ouders maar eens als ze aan de rand van
een sportveld staan, en als ze aan de
schoolpoort staan. In het eerste geval
worden kinderen fanatiek aangemoedigd en vooruit geschreeuwd. Aan de
schoolpoort wordt er geklaagd over
te hogen eisen die gesteld worden
aan die arme doetjes van kinderen.
Met een monkelend lachje kunnen
we stellen: we hebben nood aan meer
ouders die ingenieur zijn, om het belangrijke van het onbelangrijke te onderscheiden.

Docenten zijn wel eens ongelukkig
over de afgenomen inzet van studenten, leerkrachten in de middelbare
school zijn dat ook. Anderzijds zijn er
vele positieve bewegingen geweest.
Studenten zijn veel mondiger dan
vroeger en kunnen een presentatie
houden zonder te trillen als een espenblad. De relatie tussen docenten en studenten is veel opener dan
vroeger. Het blijft een bijzondere
herinnering, dat ik in mijn eerste jaar
als docent van Sint Nicolaas een halve papfles jenever kreeg aangereikt
“om te oefenen”: mijn eerste dochter
werd een week later geboren. Door
de evolutie zijn docenten ook gedwongen om studenten te motiveren
in plaats van hen te bevelen, om cursussen grondiger voor te bereiden.
De P&O’s zijn een geweldig mooi gevolg van deze evolutie.
Jammer genoeg bestonden die P&O’s
in mijn studententijd nog niet. Maar
kijk, in ben ook ingenieur geworden.
Met een vader garagist en met als
klein kind een fascinatie voor radio’s
is dat niet onbegrijpelijk. Was ik voorbestemd, of is het toeval dat ik in de
telecommunicatie ben terecht gekomen? Het toeval zal ook wel een rol
gespeeld hebben.
Voetballer ben ik niet echt geworden. En toch, vanaf het begin van
mijn studentenleven heb ik jarenlang
vriendschappelijk gevoetbald met
een groep maten, makkers, … louter
voor het plezier. Ze hebben me zeker
geholpen om niet te veel verhalen te
vertellen over isocaëders en aanverwanten. Sommigen zijn vrienden voor
het leven geworden. Van mijn vrouw
heb ik leren korfballen en dat doe ik
nog altijd, ondertussen ongeveer 25
jaar lang. De voetbalteller is gestopt
na 33 jaar.
Beste lezer, het is dus op basis van
een jarenlange ervaring dat ik u kan
verzekeren: de bal is rond.

Praesidiumvoorstelling
Groep 5

Laten we beginnen met de vijf mensen die in geen enkele post thuis
horen, of beter gezegd, elk een post op zichzelf zijn. Deze vijf noemen we voor het gemak groep 5. Ze vormen de harde kern van elk
praesidium:

1 Onze praeses, Robin Ska, zit niet alleen de vergaderingen voor maar verzorgt ook de
externe relaties van VTK, coördineert de verschillende posten en is het boegbeeld van
het praesidium.
2 Jeroen Van Hemelen, vice-praeses, speelt de interne rol waar Robin de externe rol
speelt. Iemand moet ten slotte de medewerkers masseren, en hoe kan het praesidium
goed blijven functioneren als we niet af en toe ontbijt op bed krijgen? Verder speelt de
vice-praeses ook de redder in nood als de praeses weer eens verdrinkt in het werk, en is
hij de contactpersoon voor de werkgroepen en al wie met vragen over VTK zit.

3 En dan hebben we iemand nodig die de bergen administratie in orde brengt, die
de verslagen van de vergaderingen uittypt en tussenpersoon is naar de alumni, de
oudstudenten. Dankzij Maarten Demarsin, de secretaris van het praesidium, komt dit
allemaal dik in orde.
4 en 5, onze beheerders, onze penningmeesters, onze schatkistbewaarders. Gelukkig
zijn Daniël Slenders en Tom Van der Voorde helemaal geen draken bij een kistje vol
goud, maar hun functie heeft er anders wel iets van. Zij zorgen er voor dat we niet plots
zonder centen zouden vallen en met een hoed in de aula’s rond moeten komen.

IT

Het werk van deze jongens ervaren de meeste leden zonder er bij stil te staan, maar dat
maakt het zeker niet minder cruciaal voor de werking van het hele praesidium. IT zorgt
voor de technische kant van de zaak, en houdt de servers draaiend. Een extra helpende
hand is voor hen altijd welkom!
IT: Pieter Maene (groepscoördinator), Dario Incalza, Kristof
it@vtk.be
Mariën, Koen Certyn

Theokot

Ons geliefde Theokot, ons uithangbord naar alle VTK-leden, ons drie sterren restaurant
op de campus. Veel uitleg zou hier overbodig zijn: de broodjesbar van het VTK, gelegen
tussen het thermotechnisch instituut en de lokalen van bouwkunde, stilt iedere middag
jouw honger. Maar ook Theokot kan nog wel een helpende hand gebruiken!
Theokot: Kristof Fransen (groepscoördinator), Bert Van
theokot@vtk.be
Loock, Dries Claes, Hans Geypen

Bedrijvenrelaties
Student zijn is fijn. En wie dat nog niet ondervonden heeft, zal dat waarschijnlijk wel
gauw doen. “Maar eens komt een eind aan ‘t studeren. Dan werkt hij zelf voor zijn brood.”
“Bedrijvenrelaties” onderhoudt contacten met een aantal bedrijven en laat hen de
studenten ontmoeten op jobfairs en forums, geeft de laatste jaarsstudenten tips bij het
opstellen van hun CV en helpt hen op stap naar hun eerste sollicitatie. Daarnaast zorgt
“Bedrijvenrelaties” ook voor een aantal sponsors van het VTK, zodat de boel kan
blijven draaien.
Bedrijvenrelaties: Stijn Meul (groepscoördinator), Maarten Merckx, Kai Zhang,
Stefaan Botteldoorn, Lucas Vanlaer, Willem Schroé
br@vtk.be
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Praesidiumvoorstelling
Activiteiten

De bruisende bron van alle feestjes. De praesidiumleden van activiteiten – vaak kortweg
“acti” genoemd – organiseren naast het galabal ook alle andere feestjes, optredens en
cantussen. En voor diegenen die een hoger dan gemiddeld schachtgehalte bezitten: Deze
feestjes worden ook wel eens TD’s genoemd, afgeleid van “Thé Dansant”, een overblijfsel
uit een tijd van koffiekransjes, salondansen en dames met lange hoepelrokken. Dezelfde
schachten kunnen trouwens terecht bij Alberick Lismont, die naast activiteiten ook de
taak van schachtenmeester op zich heeft genomen.
Activiteiten: Sander Van Gorp (groepscoördinator), Sébastien Cantillon
(+internationaal), Alberick Lismont (schachtenmeester), Ankatrien Demarsin,
Eline Vanermen, Rob Coekaerts, Tine Exelmans, Jeroen
activiteiten@vtk.be
Blommaert, Elly De Pelecijn

Sport

Mens sana in corpore sano. We hebben allemaal slechts voordeel door wat aan sport te
doen. De mensen van ons sportteam vullen de zo al druk bezette agenda nog aan met
een aantal sportieve evenementen als de alom bekende 24urenloop, de “sport van de
maand”, enzovoort. Op die manier tonen ze dat je perfect slim en sportief tegelijk kan zijn.
Sport: Emily Haest (groepscoördinator), Jeff Geudens,
Thomas Bos

sport@vtk.be

Cursusdienst

En toch heb je die boeken nu eenmaal nodig. En iemand moet er voor zorgen dat jij ze kan
kopen, liefst nog zo goedkoop mogelijk. Dit is de taak van de praesidiumleden uit de post
“Cursusdienst”, wat misschien al wel voor zich had gesproken. Je vindt de cursusdienst in
het Theokot, naast de broodjesbar. Helpende handen zijn steeds welkom!
Cursusdienst: Jorn Hendrickx (groepscoördinator),
cursusdienst@vtk.be
Jonas Codron, Stephanie Ghekiere, Michiel Verbeeck

Onderwijs

Een studentenkring zou geen studentenkring zijn, als de studenten er niet
vertegenwoordigd zouden worden. Voor alle serieuzere onderwerpen betreffende
studies, de profilering en de toekomst van je opleiding, je vragen en klachten staan de
mensen van “Onderwijs” voor je klaar.
Onderwijs: Manu De Block (groepscoördinator),
onderwijs@vtk.be
Tomas Mertens (+internationaal), Joran Lombahe

Internationaal
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Aangezien onze faculteit het grootste aantal internationale studenten van de hele KU
Leuven herbergt, is het logisch dat VTK ook een tak heeft die zich richt op de wijde wereld.
De mensen van “Internationaal” halen hun beste Engels (en soms gebaren) boven om
onze internationals wegwijs te maken op de campus en in het Leuvense studentenleven.
Internationaal: Wout Van der Veken (groepscoördinator),
internationaal@vtk.be
Monika Froyen

Praesidiumvoorstelling
Cultuur
Een nog vrij nieuwe post is de post “Cultuur”. Hun taak lijkt ergens op die van onze
vrienden van “activiteiten”, maar zoals de naam zelf zegt organiseren ze eerder
culturele activiteiten. Met lezingen over de meest uiteenlopende onderwerpen, city
trips, jamsessies en zelfs pokerchamps houden ze je bezig zonder dat het elke keer een
TD of een cantus hoeft te zijn.
Cultuur: Kristof Dens (groepscoördinator), Eveline Buyens,
Stijn De Haes, Senne Van Woensel, Matthias Van Der Hallen

cultuur@vtk.be

Communicatie
Misschien heb je je het ondertussen al wel afgevraagd: wie heeft dat geschreven
wat jij hier leest? De ene keer journalist, de andere keer webmaster of ontwerper,
“Communicatie” schrijft het Bakske en de Ir.Reëel, ontwerpt t-shirts en posters en
onderhoudt de website.
Communicatie: Karen De Leener (groepscoördinator),
Tom Jacobs, Laurens Vanden Eynde

communicatie@vtk.be

Logistiek
Nog zo’n meer dan essentiële schakel in de ketting van elk praesidium. Achter de
schermen helpt logistiek alle andere posten aan het juiste materiaal, rijdt voor hen
rond met de wagen van het VTK – de “kar” – en reserveert de nodige lokalen. Maar
als VTK-lid kan ook jij beroep doen op logistiek. Je wilt een muziekinstallatie huren?
Tafels, stoelen of podiumelementen lenen? Contacteer logistiek op logistiek@vtk.be.
Wil je iets laten vervoeren met de kar? Dan mail je best naar kar@vtk.be.
Logistiek: Rob Geuens (groepscoördinator), Dieter
Maes, Brecht Wuyts, Pieter Fiems, Torben Lefebvre

logistiek@vtk.be

Fakbar

Een van de boegbeelden van elke Leuvense studentenkring is misschien wel de Fakbar
waarover ze beschikt. En de onze is inderdaad een echt icoon geworden: ’t ElixIr,
gelegen op de ring en bewust op een zekere afstand van het centrum, schenkt menig
student een onvergetelijke avond en is er echt voor en door de studenten burgerlijk
ingenieur(-architect). Houd je ogen open voor de talloze feestjes die we hier voor jou
organiseren, of geef er zelf eentje en contacteer ons fakbarteam.
Fakbar: Sven Dewilde(groepscoördinator), Nero Pieters, Daan Wendelen, Dieter Geboers, Elias El Kharraz, Thomas Van Goethem, Niels Gevers
fakbar@vtk.be
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Hoe heeft u de studies
burgerlijk ingenieur ervaren?

Elke IrReëel zullen we één afgestudeerde ingenieur interviewen over
zijn of haar studententijd en de weg die hij of zij is ingeslagen na de
studies. Vandaag zijn we daarvoor naar Heverlee getrokken, waar
we de sympathieke François Justin ontmoeten.
aan feestjes gehad. Ik heb in
ieder geval niet het gevoel dat ik
daar te weinig van genoten heb
tijdens mijn studententijd.
Ik vind het belangrijk om ook daar
voldoende tijd voor vrij te maken.
De universiteit zal je analytische
vermogen,
industriële
kennis, … verscherpen, maar
het studentenleven is ook
belangrijk om andere sociale en
organisatorische vaardigheden
te verwerven die later nuttig
zullen zijn in het bedrijfsleven.

Ik heb er in het algemeen
zeer
goede
herinneringen
aan overgehouden. Natuurlijk
waren er ook momenten dat
ik het kotsbeu was, maar de
vele feestjes, fakbarbezoeken,
galabals en andere activiteiten Hoe verliep de zoektocht naar
deden
die
minder
leuke een job?
momenten snel vergeten.
Ik heb eigenlijk nooit moeten
Vooral de eerste 2 jaren vond zoeken achter werk. In mijn
ik heel zwaar. Ik had tamelijk vierde jaar kwam ik een
veel tijd nodig om de stof onder advertentie tegen aan de
de knie te krijgen. Ik had vooral valven van werktuigkunde van
moeite met de te theoretische en een bedrijf dat een jobstudent
abstracte vakken. Gelukkig ben zocht. Ik ben op hun website
ik altijd in eerste zit geslaagd, gaan kijken en het bedrijf leek
hoewel ik net gebuisd was voor me interessant, dus ik ben er op
sommige hoofdvakken.
ingegaan.
Ik vond de ingenieursjaren veel
interessanter en makkelijker.
Je voelt ook beter aan hoe je
de vakken moet verwerken en
instuderen.
Was er dan ook nog tijd om
van het studentenleven te
genieten?
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Absoluut. Ik ben niet het grootste
feestbeest geweest van mijn jaar,
maar ik heb zeker mijn quotum

Ik heb er toen in de zomer een
volledige maand gewerkt en
ik heb de werkervaring ook
laten meetellen voor het vak
“bedrijfservaring”. Na een pro
forma aanwervingsgesprek in
maart van mijn laatste jaar heb ik
het contract ondertekend en zo
werd ik hun 5de werknemer. Nu,
5 jaar later, zijn we met 20 en we
hebben vorige maand officieel
een vestiging in Duitsland
gestart.

Studietips voor eerstejaars:
Het eerste jaar is het vooral
zoeken
naar
een
goed
werkritme.
Ik zou zeggen: bepaal vooral
voor jezelf wat je nodig hebt
en kijk niet teveel naar je
medestudenten.
Sommigen
zijn nu eenmaal heel begaafd
en hebben weinig tijd nodig om
een vak onder de knie te krijgen,
anderen hebben gewoon meer
tijd nodig. Je hebt ook studenten
die denken weinig tijd nodig te
hebben, maar hopeloos gebuisd
zijn in januari of op het einde van
het jaar.

Wat houdt uw job in?
Doordat het bedrijf zo snel
groeit, verandert mijn job
constant. We zijn gespecialiseerd
in nauwkeurige 3D metingen
(oa. 3D scanning), zowel bij
de klant op verplaatsing als in
ons labo. Met behulp van de
metingen kunnen we onder
andere
productieprocessen
of
-machines
afstellen,
kwaliteitscontroles uitvoeren en
reverse engineering doen.
Ik ben begonnen als project
ingenieur. Concreet moest ik bij
de klant gaan om de problematiek
met hen te bespreken en om de
nodige metingen uit te voeren.
Daarna kon ik op het bureau

de metingen analyseren en aan
de klant advies geven of een
meetrapport afleveren.
De projecten waren in het
algemeen zeer kort, ongeveer
van 1 dag tot 1 week. Daardoor
was mijn werk zeer afwisselend
en kwam ik in contact met
veel boeiende bedrijven in de
industrie. De ene week was ik
bezig met een onderdeel van het
landingsgestel van een A380, de
andere week met de rotor van
een gasturbine, …
Doordat het bedrijf groeide,
ben
ik
geleidelijk
aan
projectmanager
geworden.
Ik moest de eerste contacten
leggen met de klanten, offertes
maken, nieuwe medewerkers
opleiden, managen en evalueren,
nieuwe procedures uitwerken,…
Eigenlijk alles wat komt kijken bij
een sterk groeiend bedrijf.
Sinds januari heb ik die taken
volledig doorgegeven omdat
we een R&D/Automatisatie
afdeling hebben gestart waar ik
me voltijds mee bezig houd. We
zien dat de volgende evolutie
in de kwaliteitscontrole het
automatisch 3D scannen gaat
zijn, en we willen hier de pioniers
zijn in Europa en verder.

schommelde het tussen de 40
tot 60 uur per week afhankelijk
van de drukte. Het gebeurde wel
eens dat er zaterdag of zondag
iets afgewerkt moest worden.
Dat hoort erbij in elk bedrijf
dat diensten levert. Gelukkig
werden de overuren vergoed.
Nu dat ik los sta van het
operationeel gebeuren, heb ik
meer controle over mijn uren.
Ik zou het aantal werkuren
schatten tussen de 45 à 50 uren
per week.
Moet u soms ook naar het
buitenland?
Nu met het ontwikkelingsproject
moet ik minder vaak naar het
buitenland dan vroeger. Mijn
collega
projectingenieurs
moeten af en toe naar Nederland,
Frankrijk, Engeland, Duitsland,
Turkije of Spanje reizen voor
een aantal dagen. Recent is een
collega bijvoorbeeld voor 1
maand naar China gegaan.
We zijn ook naar Amerika,
Denemarken, de Filipijnen,
Roemenië en Slovakije gegaan,
maar dit is eerder uitzonderlijk.

Hebt u nog ambities voor de
toekomst?
Ik heb de ambitie om de automatisatie afdeling van Argon
uit te bouwen. Eerst wil ik het
technisch gedeelte uitdenken.
Als ik een concreet product heb
uitgewerkt, wil ik een team samenstellen om het product bij
de klant te gaan plaatsen en te
onderhouden. Ik hoop dat dit
binnen een 4-tal jaar ongeveer
50% van de omzet zal omvatten.
Was het een grote aanpassing
om het studentenleven in te
ruilen voor de werkvloer?
Ik vond van niet. Hoewel het
studentenleven leuk is, was ik
het studeren beu geworden na
5 jaar en ik vond dat het tijd was
om geld te verdienen voor wat ik
deed i.p.v. punten.
De grootste aanpassing denk ik
is dat je niet meer in je nest kan
blijven liggen als je een kater
hebt. Aan de andere kant moet
je geen werkje meer afwerken
eens je thuis bent.

Concreet willen we een 3D
scanner op een industriële
robot
monteren
om
de
metingen automatisch te laten
verlopen. Ik moet dit concept
nu gaan waarmaken. Ik mag
dus met robotten spelen en
programmeren. Een uitdagende
en interessante opdracht!
Hoeveel uur per week werkt u
gemiddeld?
Toen ik projectingenieur was,
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Vetcool: leuke gadgets
Theo’s straalmotor
Het moet niet nieuw zijn om vet te zijn. Theo’s
straalmotor is ongetwijfeld het coolste gadget
op onze campus. Deze Rolls Royce Derwent 8
is al sinds 1954 in het bezit van de universiteit
en staat in het thermotechnisch instituut.
De motor stuwt lucht tegen 500 km/h naar
buiten. Het lawaai dat hierbij geproduceerd
wordt zorgt ervoor dat iedere les op de
campus even stil ligt.
Foto: Paul Van Caesbroeck

Mini projector
Kom je vaak in lokalen waar geen
projector aanwezig is? Of heb je
gewoon niet de verschillende kabels
beschikbaar? Deze pocket projector
neem je altijd en overal mee! Zo ben je
niet meer afhankelijk van aanwezige
projectors, maar kan je overal een
presentatie houden of een film bekijken.
fancy.com

Laptophoes
Iedereen gebruikt wel een hoes om zijn laptop
te beschermen. Wil je echter denken aan het
milieu, dan is deze laptopsleeve van LaCie een
goede keuze. Niet enkel is deze hoes gemaakt
van natuurlijke materialen, maar ze heeft ook
een schuimbescherming voor geheugen. Dit
zorgt ervoor dat de binnenzijde van de hoes
enorm zacht is. Als de lessen niet meevallen,
kan je het nog altijd gebruiken als een kussen!
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Camera
Tegenwoordig nemen we alles op. De
GoPro-toestellen zijn al veel in gebruik
bij het skiën en surfen, maar met deze
camera neem je jouw filmervaring naar
een volgend niveau. Deze Dual Direction Action Camera bestaat uit twee
camera’s die elk één zijde filmen. Zo mis
je niets van wat er rondom jou gebeurt.
fancy.com

Portable scanner
Je kent het wel: je gaat naar de bib om
enkele pagina’s van een boek in te scannen
of te kopiëren voor een paper, maar dat
boek past natuurlijk niet deftig in de
scanner of de tekst aan de binnennaad is
wazig, omdat je het boek niet helemaal plat
kan duwen. Als je zonder problemen toch
wilt scannen, is deze mobiele scanner de
oplossing. Dit handige toestel steek je zo
in je zak en de gescande pagina’s komen
meteen op jouw computer terecht!
fancy.com

Handschoenen
Tijdens de winter is het vaak vervelend werken met een smartphone. Koude vingers zijn
niet aangenaam en Angry Birds gaat helemaal niet zo vlot. Deze handschoenen kan je
gebruiken met je smartphone!
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BEST Leuven
Krijg jij ook de kriebels
alleen nog maar van te
denken aan het buitenland? Wil jouw leergierige
zelf buiten de grenzen van
België gaan, maar binnen
de grenzen van je studentenbudget blijven? Heb je
zin om een internationale ingenieurswedstrijd te
winnen, ergens in Europa?

Natuurlijk, wie niet? En om
ineens met het goede nieuws en
enkele deuren in huis te vallen;
voor ingenieurs in spe is het mogelijk om al deze wants om te zetten in een ervaring die je nooit wil
vergeten. Sterker nog, er is een
heel team dat niets liever doet
dan jou hierbij te helpen: BEST.

Wie of wat is BEST?
BEST staat voor Board of European Students of Technology.
In het samenvattend Nederlands;
een organisatie voor en door ingenieursstudenten over heel Europa.
Wij van BEST Leuven zijn een wergroep van VTK en ons doel bestaat
er uit jou, de ingenieurstudent met
de nodige zin voor avontuur, fun en
zelfontwikkeling, op weg te helpen.
Door het organiseren van verschillende academische en niet-academische evenementen brengen we
studenten van over heel Europa bij
elkaar. Zo maak je vrienden, leer je
culturen kennen en ervaar je ons
prachtige continent als nooit tevoren. Wij willen daarbij ook de universiteit en bedrijven dichter bij de studenten brengen, om zo niet alleen
jezelf te ontwikkelen op persoonlijk vlak, maar ook professioneel.
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Klinkt fijn, maar wat
doen jullie precies?
De internationale studenten die
voor een weekje aan onze universiteit komen studeren met
het uitwisselings project Athens,
worden door BEST Leuven voorzien van een uitgewerkt sociaal
programma, dat gaat van feestjes
tot informatieve avondjes, van city
rally tot cantus... All the good stuff.

BEST organiseert ook elk jaar de European BEST Engineering Competition (EBEC), waarin je de strijd
aangaat met je team om te laten
zien wie de beste is. Ben je een krak
in mechanica of heb je een gave
voor probleemoplossed denken, dan
kan je jezelf bewijzen en doorstoten
naar de BeNeLux ronde. Misschien
bemachtig je hier wel een plaatsje
voor de finale op Europees niveau!

Wil je zelf op stap? Naar de bergen van Oekraïne om daar iets
bij te leren over robots? Of liever iets in de Biologische sector,
ergens in de Spaanse zon? We
hebben het hele jaar door een
hele resem aan courses, die
jou 1 à 2 weken onderhouden
met interessante onderwerpen en awesome activiteiten. En
dat onderhouden-gedeelte mag
vrij letterlijk genomen worden;
je accomodatie, cursussen en
eten zitten allemaal in de prijs inbegrepen. Die prijs hangt
af van de course, maar bij regel
overschrijdt deze nooit 45 euro.

Ik ben overtuigd.
Waar vind ik jullie?
Ben je na het lezen van dit
artikel helemaal in de ban van
de internationale mogelijkheden
die jou te wachten staan met
BEST, heb je graag wat meer
details of lijkt het je interessant
ons eens aan het werk te zien?
Stuur ons een mailtje of vind
ons op facebook, we helpen je
meteen!
leuven@best.eu.org
www.best.eu.org/leuven
facebook: bestleuven

Architectuur: Casa da Musica
Ik bezocht in de paasvakantie met de ontwerpbegeleiders van 2bira de stad Porto. Naast zijn lekkere
porto is de stad ook bekend om zijn architectuur. Tussen de oude, met tegels beklede woningen
staat er af en toe een modern gebouw. Een van die gebouwen is het Casa da Musica.

Het concertgebouw en het
plein errond, afgewerkt in
2005 (4 jaar na de geplande
oplevering - archies en
deadlines), werden ontworpen
door OMA onder leiding van
Rem Koolhaas. Het gebouw
manifesteert zich als een
groot voorwerp dat uit de
lucht is gevallen en op zijn
plaats
terechtkomt.
Het
golvend plein errond zijn de
schokgolven die bij deze val
veroorzaakt werden. De Casa
geeft inderdaad wel een wauweffect als je het ziet opduiken
achter de oude bebouwing.
Het laat indruk na. Het lijkt een
futuristisch blok gesteente met
enkele kijkgaten in. De gevel
van beton zet die indruk kracht
bij. De verlichte trap die het
plein en de eerste verdieping

van het gebouw verbindt
doet het helemaal af als een
ruimtetuig.
Bij het binnengaan van het
gebouw merk je meteen hoe
complex het in elkaar zit.
Schuine muren her en der,
kolommen die door de ruimte
snijden, trappenkokers die
lijken te roteren, golvend glas
dat het geluid dempt, maar ook

een ondersteunende functie
heeft. Het gebouw is niet
meteen volledig te begrijpen.
Pas als je de plannen ziet, merk
je hoe het exact in elkaar zit.
Feitelijk is de indeling heel
eenvoudig: centraal in het
gebouw bevindt zich de
concerthal, die plaats biedt
aan 1200 concertgangers.
Daarrond bevinden zich
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kleinere zaaltjes met elk
een eigen sfeer. De ene is
bekleed met paars fluwelen
kussens, de andere heeft
blauwe tegels, verwijzend
naar de stad. Sommige zijn
bekleed met geluidsdempend
materiaal. OMA heeft hard de
nadruk gelegd op zichten in
het groot auditorium. Vanuit
verschillende plekken in het
gebouw kan je de concerthal
bewonderen. De ene keer van
helemaal achteraan, de andere
keer van achter de muzikanten.
Helemaal bovenaan is er
nog een restaurant, dat een
prachtig uitzicht biedt over de
stad.

De ruimtes met verschillende
bekleding en de concerthal met
kitscherige orgels zorgen voor
een speciale beleving, maar
beleving is ook niet alles. Ook
functioneel moet het goed in
elkaar zitten. Het lijkt echter
dat de hoofdzaak werd gelegd
op het grote auditorium en
daarna de kleinere ruimtes
overal wat bijgezet zijn. De
architecten hebben eerst
gedacht aan het uitzicht van
de ruimte, om daarna er een
functie aan te geven. Een
oranje, schuin hellend vlak dat
gebruikt wordt voor kinderen
om op te spelen, lijkt mij wat
ver gezocht. Ook de ruimte die
voor de helft geluidsdempend

is heeft in eerste instantie wel
een ‘cool’ effect, het geluid
komt namelijk altijd van 1 kant,
waar in de ruimte je ook staat,
maar dat is het dan ook. Verder
kan je de ruimte niet gebruiken.
Ik moet toegeven dat ik
onder de indruk was toen ik
het gebouw voor de eerste
keer kon doorlopen. De
ontwerpskills van OMA zijn
enorm. Het is aangenaam om
het gebouw te leren kennen
en de verschillende ruimtes te
ontdekken. Het enige dat mij
stoort is de functionaliteit die
sommige ruimtes ontbreekt.
Laurens
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De 24-urenloop: historisch overzicht
De 24-urenloop is uitgegroeid tot een van de grootste evenementen van het jaar, een ware traditie
onder de Leuvense studenten. Op 22 en 23 oktober haalt iedereen zijn loopschoenen weer boven om
net dat éne plaatsje hoger te eindigen dan vorig jaar. Leuven maakt zich op voor de inmiddels 42e
editie van de 24-urenloop! Wij vonden het hoog tijd om eens het universiteitsarchief in te duiken en
jullie een historisch overzicht te serveren.
Wat ooit begon als een kleinschalig initiatief van VTK, is
nu uitgegroeid tot een massa-evenement. Ieder jaar
weer gaan kringen de strijd
met elkaar aan om 24uur lang
de ziel uit het lijf te lopen. De
24-urenloop kende echter
al vele evoluties voordat het
uitmondde in de klassieker
die wij vandaag de dag kennen.

bekendheid won. Later nam In de jaren ‘80 vestigden zich
ASR en vervolgens in 1986 een aantal tradities die nooit
LOKO de organisatie over. De echt verdwenen. Ekonomika
beginjaren waren niet altijd moest vóór LBK eindigen, het
even makkelijk. 1975 kende de eerste rondje werd gelopen
koudste 24-urenloop ooit. Het door de praesessen, het start
vroor toen -20° waardoor zelfs –en eindschot werd gegeven
de tapinstallaties bevroren. door de rector en vooral: ApolIn 1976 waren al zes kringen loon was sinds zijn eerste deelvan de partij, maar Historia en name zo goed als onklopbaar.
LBK gaven op na respectieve- Tijdens de dertiende editie van
lijk 9 en 12 uren. VTK won de de 24-urenloop braken zij zelfs
wedstrijd toen met 888 rond- een wereldrecord aflossing op
In 1970 startte een groepje jes, gevolgd door Psycho en 24 uren en haalden het Guinsportievelingen van VTK met Chemika. In 1977 voegden het ness Book of Records met 915
een aflossingsmarathon van 12 VRG, Theologie, Merkator en rondjes. De editie van 1986
uren. De jaren nadien werd dit Bios zich ook bij de deelnemen- maakte echter een einde aan
uitgebreid tot 18 en vervolgens de ploegen. Uiteindelijk zouden de overheersing van Apolloon
de huidige 24 uren. Zonder dat in 1980 25 kringen deelnemen, en VTK won de race zelfs tot
VTK het goed en wel besefte, waaronder ook verschillende in 1989. Zij braken bovendien
had het de studenten aan het peda’s. De 24-urenloop was het gevestigde record met 935
sporten gezet. In het begin wa- toen al een klassieker die vele rondjes en later met 941. Apolren
hetberekening
enkel ingenieursstustudentenvan
naarmeteoren
het sportkot
verdedigde
zich met de
1) de
van de trajecten
. Dit loon
vereist
de waarneming
denten
die
zich
lieten
verleiden
lokte.
woorden
“ons
probleem
is dat
van eenzelfde meteoor door verschillende stations, waarbij elk station intot
een etmaal
formatie
geeftlopen,
overwaarbij
één enkel punt van het traject. er hier te veel meisjes zitten”.
ze met hun studiegenoten tegen
de andere
departementen
2) de
berekening
van de flux-dichtheden (aantal meteoren met een bepaalstreden.
Maar
de jaren en per oppervlakte-eenheid) en de massa-index
de massa
perdoor
tijdseenheid
heen
kwamen er steeds meer
in meteoorzwermen
(die een idee geeft van de massaverdeling).
kringen bij. Ook het bier, de
tentjes
en de supporters
deden
3) analyse
van individuele
meteoorecho’s om fysische informatie over het
uiteindelijk
hun
intrede.
De
deeltje , zoals snelheid , afremming, ionisatie of massa, te verkrijgen .
24-urenloop was geboren.
Het jaar 2010 was voornamelijk gewijd aan de technische uitvoering en
Tijdens
de tweede helft
vande
denodige technologie voor BRAMS. De inspanninde ontwikkeling
van
jaren
’70
kwam
de
Sportraad
gen waren vooral gericht op de keuze , de aanschaf en de installatie van de
van
ASR (de voorloper
van
zendapparatuur,
de ontvangers,
en de ontwikkeling van algoritmen voor de
LOKO)
erbij. Zij boden VTK
fi- BRAMS-netwerk moet operationeel zijn in de zogegevensverwerking.
Het
nanciële
steun
en zorgden ermer van
2011.
voor dat de 24-urenloop aan
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In 1987 kon je het volgende in
Veto lezen:
“De Vlaams Technische Kring,
uitgerust met computer en
A-team, slaagde er weer eens
in het record van het aantal gelopen rondjes te verbreken. De
ban van 936 rondes werd met
vijf eenheden verbroken, en de
ingenieurs zweren dat ze nog
beter kunnen. Tegen het jaar
1992 willen ze over de kaap van
de 1000 rondjes raken. Daarvoor zouden ze een heel etmaal
lang zo maar eventjes 42 rondjes per uur moeten lopen. Grootspraak van dat kaliber is niet
voor iedereen weggelegd, want
om 42 rondjes in één uur te halen, zouden de ingenieurs een
niet te overziene schare lopers
van onder de 1 minuut 26 nodig hebben. En dat is héél snel.”

leukste doorgeefstok etc. Het VTK kon als oprichter eindelijk
nieuwe millennium duidde nog eens zijn hart ophalen aan
echter ook een kleine recessie een overwinning.
aan: zowel het VRG als Politika besloten in 2002 hun me- Helaas is Apolloon sinds 2006
dewerking stop te zetten, met niet meer van hun troon afals reden dat hun studenten te geweken en hebben wij nog
weinig interesse toonden. De steeds niet de beloofde 1000
voorlaatste plaats van het VRG rondjes van 1992 gehaald.
was dan ook een waar diep- Daarom burgies en archies,
tepunt. Gelukkig bracht 2005 haal die loopschoenen vanonsoelaas; het VRG en Politika der het stof, leg Apolloon het
waren opnieuw van de partij. vuur aan de schenen en kom
2005 bracht een ommekeer mee strijden voor de overwinTijdens de jaren ’90 kreeg het voor alleenheerser Apolloon, ning! We did it before, we can
studentikoze steeds meer aan- die sinds 1989 onklopbaar was. do it again!
dacht in het gebeuren. Dit werd
ook extra in de verf gezet door De leukste nevenklassementen:
de verschillende nevenklasse- - Vanaf 1991 gingen de geniaalste doorgeefstokken van hand tot
menten, zoals de origineelste hand in ploegen die eerder onderaan in het klassement eindigden:
stand, het beste gerecht, de
Katechetika zwoer het 24 uur lang bij een (gewijd) kruis, Farma
liep rond met proefbuisbaby’s. Salvast zeulden een wc-pot met
daarin een cheque van 17.000 frank rond, terwijl Steil het met een
urineerfles deed. Ook liep LBK eens met een boomstronk rond,
Bios met een op water gezette paling en Politika, die toen een halve eeuw bestonden, gaf een champagneglas door.
- Om wat meer variatie in het 24 uren rondjes lopen te steken,
ontstonden begin jaren ’90 de thema-uurtjes. Tijdens het lingerie-uurtje liepen drie schone deernen van Medica een ronde met
enkel een badhanddoek rond zich. LBK won o.a. het bureaustoeluurtje, het emancipatie-uurtje – het snelste meisje met een
jongen van minstens 18 jaar op de rug – en het studie-uurtje (Els
liep een toertje met 6 cursussen en een codex).
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VTK viert de overwinning in 1987

- In 1993 wonnen de Archie’s met groot overwicht het mooiste
standje. Hun stelling, volgestouwd met een schroothoop van fietsonderdelen – ondanks het nadrukkelijk verbod dat er geen fietsen
op het terrein aanwezig mochten zijn - , won.

De leukste nevenklassementen - vervolg:
- Er werd ook een prijs uitgereikt voor diegene die een ronde zou
afleggen gehuld in een zo gering mogelijk aantal kledingsstukken.
Naar het schijnt, hebben het er twee klaargespeeld met een half
kledingstuk: een regenjas waar ze samen onderkropen.
- Enkele jaren later werd het record van het naaktste rondje verbroken door een jongen die in zijn Adamskostuum over de piste
liep. Hij werd hierbij bijgestaan door een andere jongeheer die de
zware taak had om zijn hand voor de andere zijn edele delen te
houden.
- Bij het meest geklede Arthuurtje daarentegen was het de bedoeling om met zoveel mogelijk kledingsstukken een rondje af te leggen. De winnaar, Geert Boggaerts, slaagde erin ruim 120 kledingsstukken aan te trekken.
Info 24-urenloop 2013:
Om ONZE 24-urenloop opnieuw te winnen, hebben we natuurlijk jullie hulp nodig! Daarom willen
we jou helpen om sneller te worden! We zorgen voor een gevarieerde training die opgesteld werd
door niemand minder dan Marc Herremans! En daarnaast zal er ook steeds sportdrank aanwezig
zijn op de trainingen.
Speedyteam: Om tot dit ‘elite-team’ te behoren, moet je op de trainingen bewijzen dat je zeer snel
kan lopen. Deze snelle jongens maken het tempo, bouwen onze voorsprong uit of halen eventuele
achterstand zo snel mogelijk in. Het speedyteam wordt beloond met een speedyteam T-shirt, vele
spijzen en dranken…
Noodteam: Hiervoor is het belangrijk dat je wil lopen op moeilijke momenten en dat je 24u standby blijft. Deze helden zijn uiterst belangrijk om de lege momentjes op te vullen met een deftige tijd.
We voorzien voor hen dan ook een slaapplaats met het nodige comfort vlakbij de piste en krijgen
een uniek vtk-gadget.
Puntensysteem tombola: Om jou nog extra te motiveren zijn er heel wat mooie prijzen te winnen. Tijdens de 24-urenloop werken we met een algemeen puntensysteem. Des te sneller en des te
meer rondjes, des te meer punten. De exacte puntenverdeling komt ten gepaste tijden online. Met
de tombola kan je individueel een prijs winnen, jouw punten zijn dan het aantal lotjes.
Groepje vrienden: Je kan je ook per 5 inschrijven als een ‘groepje vrienden’. De groepjes met de
meeste punten krijgen de mooiste prijzen.
Interdepartementenstrijd:
Met de departementenstrijd
kunnen jullie 3 vaten voor jouw
departement winnen. Het totaal
aantal punten wordt hier gewogen voor een eerlijk resultaat.
Meer info kan je zoals altijd
vinden op onze site onder
sport-24urenloop. To victory!
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Ingenieur op stage: NXP
Dat de ingenieursstudenten ook in de zomervakantie niet stil zitten,
is duidelijk. IAESTE, BEST, zomercursussen, buitenlandse stages,
binnenlandse stages... Véle mogelijkheden!
Voor de eerste editie van Ir.Reëel laten we Stijn Meul, onze
groepscoördinator bedrijvenrelaties, aan het woord. Hij deed deze
vakantie stage bij NXP in Haasrode. Zijn verslag.
Op een zonnige lentedag mocht ik
goedgeluimd in de auto terugkeren vanuit NXP in Haasrode met
het goede nieuws: ik had een interessante stageplaats gevonden
voor de zomervakantie. Na een
kort gesprekje over mijzelf, NXP
en de vakken aan de KU Leuven,
vertrouwde mijn toekomstige stagebegeleider mij toe dat hij nog
iets ging laten weten. Hoewel de
technische details mij niet meteen duidelijk werden tijdens het
eerste verkennende gesprek, had
ik meteen zin om mijn steentje bij
te dragen aan een project dat niet
gedoemd was om geklasseerd te
worden in de archiefkasten van
een academische instelling. Ik ging
voor het eerst in mijn leven mijzelf
kunnen nuttig maken als elektrotechnisch ingenieur op een echt
project met echte klanten en echte collega’s.
There Ain’t No Such Thing As A
Free Lunch
In ruil voor 6 studiepunten zou
ik gedurende 6 weken programmeren op een ASIC (=Application
Specific Integrated Circuit) voor
hoorapparaten. Vermits deze industriële stage erkend werd door
het departement elektrotechniek,
zou NXP mij niet betalen. Gezien
de tijd die mijn stagebegeleider
finaal in mij ging investeren, leek
mij dat niet meer dan normaal. Als
tegenprestatie mocht ik wel in het
uitstekende
bedrijfsrestaurant
lunchen aan Alma-tarieven.
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Vermits de faculteit helaas niet

zomaar met studiepunten strooit,
werd er van mij nog wel meer verwacht dan enkel 6 weken goedkoop lunchen in een bedrijfscafetaria. Naast het nuttig bijdragen
aan een project in de industrie,
dient ook een presentatie gegeven te worden alsook een verslag
geschreven van 25 bladzijden
over het geleverde werk.
NX Watte?
NXP is volgens de verkoopcijfers
één van de 20 grootste spelers op
gebied van halfgeleiders en elektronicatoepassingen. Oorspronkelijk zag NXP het daglicht als
een onderdeel van Philips onder
de naam Philips Semiconductors.
Sinds 2006 werd Philips Semiconductors een op zichzelf staand bedrijf, genaamd NXP.
NXP is gespecialiseerd in high
performance mixed signal elektronica. Het bedrijf reikt toepassingen aan in automotive, draadloze infrastructuur, identificatie,
verlichting, mobiele applicaties
en personal health. Kortom de
droom voor elke elektrotechnisch
ingenieur die praktische kennis wil
opdoen over elektronica gedurende zijn stage.
Smells like P&O
Mijn stageplaats ging door
op het NXP kantoor op het
bedrijventerein in Haasrode.
Vanaf dag 1 kreeg ik een bureau
dat voorzien was van een
ElektroStatic Discharge-mat,
een oscilloscoop, een multimeter,

2 ASICs en een computer met de
nodige software. Ik vond het geweldig dat ik kon beschikken over
apparatuur die ik mijzelf niet kon
veroorloven maar waarmee ik 6
weken lang naar hartelust zou
kunnen experimenteren. Op dat
moment leek het allemaal een
beetje op het vak P&O, behalve
dan dat ik deze keer niet meer de
apparatuur moest delen met 7
medestudenten.

“Het leek allemaal een beetje
op P&O, behalve dan dat ik deze
keer niet meer de apparatuur
moest delen met 7 medestudenten.”
Net zoals bij P&O had ik een duidelijk afgelijnde opdracht met een
specifiek einddoel. Mijn taak bestond erin om de latency controle
tussen het linker en het rechter
hoorapparaat te laten werken op
een block based codec in plaats
van een sample based codec. Opdat mensen namelijk zouden kunnen localiseren waar de bron van
een geluid zich bevindt, is het zinvol dat het rechter hoorapparaat
informatie krijgt van het linker
apparaat en omgekeerd. Om deze
communicatie vlot te laten verlopen gebruikt NXP een magnetische-inductieradio die pakketjes
informatie door het hoofd stuurt.
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Deze pakketjes informatie zijn in
principe niet meer dan gecodeerde geluidssamples, gevolgd door
enkele redundante bits voor foutcorrectie en synchronisatie. Vermits de magnetische-inductieradio echter in bursts werkt, zijn er
lange periodes van stilte gevolgd
door pakketten die te snel op elkaar worden doorgestuurd. Daarnaast werken beide implantaten
aan een klokfrequentie die consequent verschilt vermits hun klok
gegenereerd wordt door een ander kristal. Alsof dat nog niet genoeg is zijn er ook nog buffers en
controlelussen die allemaal hun
impact hebben op de latency (=
de tijd dat een pakketje onderweg
is van het linkse apparaat tot het
rechtse apparaat). Het resultaat
van dit samenspel aan onregelmatigheden is dat elk pakket op
een onbekend tijdstip de overkant
bereikt. Om de onvoorspelbaarheid van deze architectuur te beperken maakt men echter gebruik
van latency controle, een proces
dat de delay van een pakket constant moet houden.

“Ik heb vaak met open mond
zitten kijken hoe ingenieurs bij
NXP hun ervaring in de praktijk
brachten.”
Wanneer het zendende hoorapparaat een teller ophoogt bij elk
pakket dat aan de ingang passeert en de ontvanger een teller
ophoogt voor elk pakket dat binnen komt, dan is het verschil van
deze twee tellers een maat voor
de hoeveelheid pakketten die nog
onderweg zijn. Deze informatie
wordt dan gebruikt om enkele
regellussen aan te sturen die het
verschil tussen beide tellers constant moeten houden.
Mijn taak bestond erin om het bestaande systeem van latency

controle aan te passen zodat de
controle niet meer gebeurde op
afzonderlijke samples maar op
groepen van samples (=blocks).
Om dit te realiseren moesten
zoveel aanpassingen worden
doorgevoerd, dat het mij 6 weken
heeft zoet gehouden.

Bugs bij het debuggen
De nodige aanpassingen om het
systeem te transformeren van
een sample based architectuur
naar een block based architectuur
dienden allemaal in C-code
te worden geschreven. In
verhouding met programmeren
op ingebedde systemen zoals
een hoorapparaat, beschikt een
doorsnee Intel processor over
oneindig veel resources. Het hoeft
dan ook niet te verwonderen dat
hoorapparaten
programmeren
veel uitdagender is dan gelijk
welke andere software die je op
jouw Windows-systeem ooit zal
tegenkomen.
Een hoorapparaat is niet alleen
een embedded maar ook een
real-time systeem. Dit wil zeggen
dat elke debugtool die de code zou
onderbreken, de latency controle
en dus het gedrag van de applicatie zou verstoren. Bijgevolg was
mijn oscilloscoop mijn trouwe
partner in tijden van onvoorspelbaarheid. Telkens wanneer de
aangesloten luidsprekers een onverklaarbaar gereutel of doodse
stilte produceerden, was het enige dat ik kon doen om de situatie
te verklaren 3 pinnen aansturen.
Door de pinnen op een hoge of
een lage spanning te zetten aan
een bepaalde frequentie, kon ik
enkel met pen, papier en een dosis
gezond verstand achterhalen welke bug de boosdoener was.

Eind goed...
Hoewel de 6 studiepunten niet in
verhouding staan tot de hoeveelheid tijd die ik in mijn stage investeerde, zou ik iedereen aanraden
om een stage op te nemen, al dan
niet betaald of erkend door de faculteit.
Ik heb vaak met open mond zitten
kijken hoe ingenieurs bij NXP hun
ervaring in de praktijk brachten. In
een mum van tijd waren zij in staat
om het probleem aan te wijzen
waarover ik urenlang mijn hoofd
had zitten breken. Het is niet overdreven om te stellen dat ik uit mijn
6 studiepunten stage meer praktische kennis heb opgedaan dan uit
een ander doorsnee 6 studiepunten vak aan onze faculteit.
De praktische ervaringen van een
stage staat niet alleen mooi op je
CV, maar ze geven je ook een eerste werkervaring in je studiedomein. Op die manier kan je voor
jezelf uitmaken welke richting je
uit wil met je ingenieurscarière
zonder dat je eerst een vast contract moet tekenen.
Ten slotte zou ik iedereen nog
willen meegeven dat je voor de
zoektocht naar een stageplaats
eigenlijk al het equivalent van 1
studiepunt (=30 werkuren) zou
moeten rekenen. Het duurde even
voor ik een interessant stagevoorstel kreeg aangeboden. Daarnaast
zijn er nogal wat administratieve
verplichtingen aan een door de faculteit erkende stage verbonden.
Begin dus op tijd aan je zoektocht,
het is de moeite namelijk meer
dan waard.

Ook op zoek naar een stage?
Neem een kijkje op www.vtk.
be/career voor een overzichtje
van recente stageplaatsen of
kom eens langs op de internship fair op 14 november
2013.
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Ingenieur in de prijzen
Al vroeg in de opleiding ingenieurswetenschappen leren de studenten multidisciplinair in groep werken in
de ontwerpateliers en het opleidingsonderdeel ‘Probleemoplossen en Ontwerpen’. Als alumnivereniging
juicht VILv - Alumni Ingenieurs KU Leuven deze onderwijsvorm toe en wil dan ook de best uitgewerkte
opdrachten belonen met een prijs.
Dit jaar werd de VILv-prijs bij de burgies gewonnen door Jeroen Blommaert, Ottelien Bossuyt, Geert Caes,
Arnout Devos, Pieterjan De Meulemeester en Maure De Smedt. We laten hen aan het woord.
Er is nood aan betaalbare gezondheidszorg aangezien
ouderen zolang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen
in hun thuisomgeving. Er zijn
echter niet voldoende verzorgers beschikbaar om dit voor
alle ouderen te verwezenlijken
in een samenleving waar de
vergrijzing alsmaar toeneemt.
Biomedische technologie kan
hier een antwoord op bieden
als belangrijke vitale parameters continu en van op afstand
gemonitord kunnen worden.
Het project ‘De slimme thuiszorgmonitor’ moet dit realiseren. We ontwikkelden een
aantal sensoren om de twee
belangrijkste lichaamsfuncties,
ademhaling en hartslag, te registreren.
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Er werden drie sensoren ontwikkeld: een ademhalingssensor op basis van een accelerometer, een hartslagsensor op
basis van elektroden en een
hartslagsensor op basis van optische elektronica. Elke sensor
meet zijn signalen op en kan
deze weergeven op een oscilloscoop. Op die manier kan
er ingegrepen worden waar
nodig. De versterking van de
twee hartslagsensoren volstond echter nog niet om de
signalen draadloos te kunnen
verzenden. De data van de
ademhalingssensor kon wel al
draadloos verstuurd en gevisualiseerd worden op een computer.

in een laatste fase: die van testen, mislukken en aanpassen.

Enkele maanden later werden
we gecontacteerd om ons project voor te stellen op de facultaire infodag. Hier kregen we te
horen dat we geselecteerd waren voor de VILv-prijzen, een
tijdje daarna kregen we dan
ook te horen dat de jury ons
had geselecteerd als winnaar
van deze prijs.

Het begon, zoals elk project,
met een uitgebreide literatuurstudie. Dit bleek echt wel
nodig, want niemand van ons
wist hoe aan zoiets te beginnen. Daarna verdeelden we
ons in 3 groepjes van 2 perso- (Bron: http://eng.kuleuven.be/
nen om ieder een chip te ont- AlumniVILv/vilv-prijs)
wikkelen. We ontwierpen onze
chips met veel getest en af en
toe geknoei. Daarna lieten we
een PCB (printed circuit board)
printen en soldeerden we er
de microcomponenten zelf op,
een proces dat toch wel wat
training vergde voor het echt
lukte. Vervolgens kwamen we

VICTORY

Babes
with brains
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De Leuvense doop
Elke studentenvereniging heeft zijn inwijdingsritueel, ook wel doop
genaamd. De wildste geruchten doen de ronde. Alle schachten die ooit
de film “Ad Fundum” gezien hebben, doen het waarschijnlijk spontaan
in hun broek wanneer ze denken aan “de doop”. Aan allen die dit lezen,
u kan op beide oren slapen. Bij VTK is de doop vrij tot zeer onschuldig,
doch zeer plezant. Uiteraard net iets plezanter voor doopmeesters
dan voor de gedoopten, maar er gebeuren geen onverantwoorde,
mensonterende of seksueel getinte praktijken. Ook verplicht
alcoholgebruik is uit den boze. Hieronder volgen enkele meningen van
mensen die wel en niet gedoopt werden.
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Hoewel ik actief lid ben van VTK, heb ik me toch niet laten dopen.
Hiervoor zag ik toen 3 redenen. Ten eerste had ik schrik dat ik te
weinig tijd in mijn studies zou steken. Dit bleek achteraf een loos
argument: op die ene avond van de schachtenverkoop en die ene
namiddag van de doop gaat het echt niet komen!
Ten tweede had ik het gevoel dat ik me na al die dopen en een
overlevingstocht bij de jeugdbeweging al genoeg bewezen had.
En ten derde was ik na een zware operatie fysiek nog niet in staat
om te lopen, over de grond te kruipen... Dan had ik me toch in het
tweede jaar kunnen laten dopen? Dat klopt. Maar eerlijk gezegd
voelde ik er weinig voor om me te laten dopen met een groepje
jonger dan ik, door een groepje even oud als ik.
Nu ja, het leven als “eeuwige schacht” valt ook wel best mee.
Je moet ertegen kunnen dat je in het derde jaar nog steeds de
paginanummers van cantusliederen moet voorzeggen. En dat
ze allemaal eens vies naar jou kijken bij de harde woorden “dan
peezuig ik van elke schacht”. Doenbaar noem ik dat! Maar toch,
heb je de kans, laat je dopen!

De doop is gewoon dé manier
om gelanceerd te geraken
binnen het studentenleven.
In een anders richtingsloze
eerste maand van radeloos
in lessen te zitten en
radeloos op de Oude Markt
te staan, word je meteen op
sleeptouw genomen door
de routinées, samen met je
medeschachten. In Leuven
valt zo veel meer te leren dan
wat er in de cursussen staat,
en zo veel meer te beleven
dan wat de affiches op straat
je aanprijzen. En VTK staat
er op gebrand jullie dat te
tonen.
Over de grond kruipen
is bezwaarlijk plezant te
noemen, maar dat is nu echt
wel het laatste dat je je zal
herinneren van de doop.
Briki - doop 2011

Waarom ik me uiteindelijk
niet heb laten dopen in m’n
eerste jaar weet ik niet meer.
Wel weet ik dat ik toen lang
getwijfeld heb. Uiteindelijk
had ik ook spijt aangezien ik
merkte dat de schachten die
zich wel hadden laten dopen
een hechte vriendengroep
vormden. Een ander nadeel
van me te laten dopen in het
tweede jaar was natuurlijk
dat de meeste doopmeesters
mij persoonlijk goed kenden,
en mij dus wel wat extra
strafjes durfden te geven. Al
bij al viel het uiteindelijk nog
heel goed mee, en het was
een plezante ervaring. Ik heb
er heel leuke herinneringen
aan over gehouden en ik kan
de twijfelende eerste- en
ook tweedejaars enkel maar
aanraden om je toch te laten
dopen.
Dieter - doop 2011

Er mee wegkomen de doop als once-in-a-lifetime te omschrijven,
gaat mij niet lukken vrees ik. Voor de meesten zal een
studentendoop wel al hun tweede zijn, maar dat doet zeker geen
afbreuk aan de ervaring. De doop bij VTK is zóveel beter. Die
andere is voor babies. Daarom dus maar één oproep:
Laat je onderdompelen in het studentenleven, of letterlijk in
allerlei smurrie. Vind je plaats in Leuven, of letterlijk zoek hem op
handen en knieën op de grond. Proef van wat burgies en archies
uniek maakt, of letterlijk van onze met zorg en liefde bereide
brouwsels. We zullen het niet te bont maken, geen zorgen. ;)
Briki - schachtenmeester 2013

Kattenvoer is niet lekker.
Zoals de naam duidelijk
maakt, katten-voer is voer
voor katten, niet voor
mensen dus. Helaas dachten
de schachtenmeesters daar
anders over. ‘Het is alleen de
gedachte’, vertelden ze mij.
‘Als je je vooroordelen aan
de kant schuift en gewoon
probeert te genieten van het
kattenvoer is het helemaal
zo erg niet’, dachten ze mij
te kunnen wijsmaken. Dit
was natuurlijk niet waar,
kattenvoer is en blijft
kattenvoer, maar afgezien
van
deze
overdrijving
over mijn afschuw voor
kattenvoer was de doop
wel een unieke ervaring.
Het was natuurlijk wel een
beetje afzien, maar het is
toch zeker en vast de moeite
om meegemaakt te hebben.
Zeker met een cantus erna
waar je als gedoopte schacht
de miserie van de dag kan
wegdrinken.
Harald Schäfer - doop 2012

Als ik spreek over mijn doop, heb ik het over het totaalpakket.
Schachtenverkoop, opdrachten van de kopers en dan uiteindelijk
de doop. Ik heb mij gedurende dat hele parcours enorm
geamuseerd. Elke stap was een ervaring op zich. In het begin had
ik heel veel schrik voor de doop zelf. Mijn schachtenkopers waren
ook doopmeesters en die hadden mij op voorhand al beloofd dat
ze het niet te makkelijk gingen maken. Bij het begin van de doop
kregen alle schachten een pet met een nummer. Op die pet werd
ook geschreven hoeveel strafpunten je had. Bij het vieze gedeelte,
helemaal op het einde, werden brave schachten iets minder hard
aangepakt als de stoute. De stoutste schachten werden aan een
kruis gehangen en kregen de volle lading. Tegen het einde van de
propere doop had ik een héél groot kruis op mijn pet staan, en ik
wist wat dat betekende. Ik heb uiteindelijk juist voor de vuile doop
mijn pet onder het zeil verstopt als laatste wanhoopsdaad om niet
aan dat kruis te eindigen. Al bij al een geweldige ervaring met een
topcantus als afsluiter!
Shoera Shels - doop 2012
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Bezige Burgies: DIY met Hanne
Voor elke IrReëel zijn we op zoek naar een medestudent die een
interessante hobby beoefent. Hanne heeft haar eigen blog en daar
wilden wij wat meer over weten.

Ik ben Hanne. Ik woon tijdens ’t
weekend op den boerenbuiten
ergens tussen Antwerpen en
Turnhout en tijdens de week
op een gezellig kot in Leuven.
Ik ben geboren met veel te veel
interesses en veel te weinig
geheugen/tijd. Ik studeer
architectuur, maak muziek, ga
graag op reis, kook graag en
knutsel graag. Ik ben beginnen
bloggen in augustus 2012,
tijdens de herexamens, op dat
moment is mijn creativiteit
blijkbaar het grootst…

alles vindt om zelf te maken:
van juwelen tot tassen tot
gerechtjes.
Hoe ben je erop gekomen een
blog te beginnen?
Ik hou van alles wat erbij komt
kijken: het knutselen en het
koken zelf natuurlijk, maar
ook originele foto’s nemen,
het grafisch vormgeven, korte
maar leuke stukjes schrijven
en (niet onbelangrijk) het
ontwerpen van mijn eigen
website. Mangelmoes is dus
een plek waar ik mij op al die
vlakken kan uitleven. Ik heb
in een jaar tijd ook al heel wat
bijgeleerd, over HTML-code,
maar ook over mijn eigen stijl.
En blijkbaar vinden sommigen
dat de moeite om ook eens
naar te kijken.
Waar haal je inspiratie?

Waarover gaat je blog?
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Ik schrijf vooral over DIY, ‘do it
yourself’ (de hippe term voor
knutselen). Het komt erop
neer dat je op mijn blog van

It’s a way of life. Grapje. Of
eigenlijk niet. Want sinds ik
blog denk ik bij alles wat ik
zie: ‘Zou ik dat zelf kunnen
maken?’ Ik kijk veel creatiever
rond. En dan is er ook nog eens
het internet, een oneindige
bron van inspiratie. Ik volg
andere blogs en kijk hoe zij het
aanpakken (kijken màg) en ik
pin erop los op pinterest.

Heb je veel tijd om de blog te
onderhouden?
Bloggen vraagt wel wat tijd,
maar dat is voor mij echte
ontspanning. Langs de andere
kant zet ik op de cruciale
momenten mijn blog wel even
opzij. Tijdens examens en voor
deadlines kan ik best niet te
veel aan DIY’en denken. Mijn
studie gaat nog altijd voor.
Je hebt meegedaan aan de
Knack Weekend Blog Award,
hoe verliep deze wedstrijd?
In een eerste fase konden
mensen je nomineren voor
een award in een bepaalde
categorie (in mijn geval was
dat ‘personal’, hoewel dat
niet echt het label is dat ik op
mijn blog zou plakken). Na
enkele weken werden dan de

finalisten bekend gemaakt, die
geselecteerd waren door de
redactie van knack weekend.
Vanaf dan kon er gestemd
worden (wat meetelde voor
40% in de einduitslag), de
overige 60% werd door een
jury bepaald. Ik werd uiteindelijk vijfde in mijn categorie,
iets wat ik helemaal niet had
zien aankomen. Ik was in heel
dat proces ook aangenaam
verrast door de steun die ik van
alle kanten kreeg. Vooral van de
mensen van mijn jaar kreeg ik
enorm veel positieve reacties.
Het was ook boeiend om de
prijsuitreiking bij te wonen en
een aantal andere bloggers
eens in levende lijve te kunnen
ontmoeten!

het gaat goed, meer en meer
mensen vinden het blijkbaar
wel eens leuk om in mijn wereld
binnen te kijken.
Zijn er bepaalde bloggers die
je volgt?

Ivania is dé place te be voor
alles wat minimalistisch is, op
‘goesting’ vertelt Marijke met
een Kempisch accent haar
verhalen en dan is er ten slotte
‘au pays des merveilles’, de
gezellige blog van Hannelore,
die bijna klaar is met haar
studie ingenieur-architectuur
in Leuven.

Redelijk veel zelfs. Heel dat
bloggebeuren is een wereldje
op zich, de ‘blogosfeer’ (niet om
te lachen, zo noemen ze dat). Er Voor meer do it yourself,
zijn er ook zo ongelofelijk veel, surf naar www.mangelmoes.
tegenwoordig blogt iedereen. blogspot.be
De uitdaging is dus om iets
te doen dat je van de rest
Laurens
Heb je nog bepaalde plannen onderscheidt. Ik volg zelf heel
wat
DIY
blogs
en
ook
enkele
met je blog?
modeblogs. Daarbij zijn er ook
Ik wacht voorlopig nog wat heel wat Belgische bloggers
af. Ik hoef niet per se zo veel en die mensen leer je van iets
mogelijk sponsors, want dan dichterbij kennen. Als ik een
moet je elke maand bepaalde lijstje moet maken met mijn
bezoekersaantallen halen, en
dan kan je het ook niet meer
maken om eens een maand
niets te posten.
Ik wil trouwens dat mijn blog
iets van mezelf blijft, waar ik
mijn eigen zin kan doen. Ik denk
dat je zo’n dingen best niet
te veel probeert te ‘plannen’.
Er zijn niet veel mensen die lievelingsblogs dan zou het dit
van bloggen hun job kunnen zijn: ‘a pair and a spare’ is een
maken, dus dat is niet echt een heel degelijke DIY blog, ‘love
haalbaar uitgangspunt. Maar aesthetics’ van de Nederlandse
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The Big Three: Apple, Google & Microsoft
De technologiemarkten staan niet stil en ook het aanbod wordt elk jaar weer groter en diverser. Toch zijn
er drie gevestigde waarden die samen een groot deel hiervan domineren. De stand van zaken.

Desktops & Laptops
Apple stelt in de desktopmarkt
weinig voor, maar hun Macbook
(Air/Pro) reeksen worden dankzij
een sterke nadruk op performantie
en design nog steeds populairder.
Hoewel ze al lang onder vuur
liggen voor hun steile prijscurven,
schrikt dit potentiële kopers die
topkwaliteit willen duidelijk niet
af. Ze onderhouden een lange
traditie van focus op evolutie
en verbetering in plaats van
grote plotse veranderingen. Een
nadeel is de gebondenheid aan
het Apple-ecosysteem voor alle
randapparatuur en onderhoud.

Google is hier het buitenbeentje.
Met hun Chrome OS en bij-horende Chromebooks en -boxes focussen ze op een zeer kleine niche.
Dit besturingssysteem is volledig
gericht op gebruik in de cloud. Eigenlijk beperkt tot een veredelde
Chrome browser met vooral de
apps uit de Chrome Web Store
voor allerhande taken.
Handig voor mensen die voor alles al Googlediensten gebruiken,
maar toch zeer beperkt over het
algemeen. Velen stellen zich vragen over het bestaansrecht van
Chrome OS naast Android.

Microsofts Windows hoeft eigenlijk geen introductie meer. Na ups
en downs sinds versie XP hebben
ze nu met Windows 8 volop gegokt op de eenmaking van desktops, laptops en tablets. De vraag
blijft of ze niet te zwaar gokken
met de Metro interface. Ervaring
leert echter dat hun gigantische
gebruikersbasis en al even groot
aanbod aan 3rd party software
voor Windows het heel moeilijk
maakt aan anderen om iets te beginnen tegen deze kolos. Voordeel
is dat Windows op bijna alle beschikbare hardware werkt.

Tablets
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De iPad blijft de populairste tablet
beschikbaar. Met een jaarlijkse
nieuwe versie die meer evolutie
dan revolutie brengt heeft Apple
zijn succes te danken aan de prestige en het vertrouwen van hun
klanten in een stabiel product dat
gewoon werkt, maar nogal duur is.

Android is aan een heel steile
klim bezig in de tabletmarkt. Bijna
elke grote fabrikant levert wel
tablets die op Android gebaseerd
zijn. Een mogelijk probleem is de
fragmentatie door de wildgroei
aan Androidversies, die op termijn
wel eens remmend kan werken.

Naast de Surface door Microsoft
zelf hebben nog fabrikanten enkele Windows 8 tablets uitgebracht.
Het OS is hier duidelijk zeer geschikt voor, maar de populariteit
blijft momenteel beperkt. Het is
uitkijken naar hun volgende move.

Mobiel
De iPhone was dan misschien niet
de eerste smartphone, maar heeft
door stijl, kwaliteit en gebruiksgemak wel het marktsegment gelanceerd bij het grote publiek. Hoewel sommigen zich gelimiteerd
voelen door het strikte weigeren
van Apple van elke app of functie die niet binnen hun visie past,
zorgt dit wel dat hun product een
compleet afgewerkte ervaring is.
Alle Apple-toestellen werken probleemloos onderling samen. Alleen de heel hoge instapkost kan
een horde vormen.

Android is met meer dan een
miljard verkochte toestellen de
duidelijke marktleider. Hoewel
begonnen als achterblijvertje,
hebben ze hun achterstand op alle
vlakken goedgemaakt. In tegenstelling tot Apple mogen alle fabrikanten Android-toestellen overheen alle prijsklassen uitbrengen.
Dit heeft duidelijk tot de dominantie geleid: een open systeem laat
elke fabrikant zijn eigen stempel
drukken. Het is nu vooral uitkijken
naar wat Google zelf doet in haar
nieuw dochterbedrijf Motorola.

Windows Phone werd tot voor
kort door meerdere fabrikanten
gebruikt, maar met bijzonder tegenvallende verkoopsresultaten.
Nu Microsoft Nokia heeft overgenomen, wordt het zeer interessant
te zien of ze er in slagen hun piepklein marktaandeel uit te breiden.
Het is een bijzonder intuïtief en
sterk ontwikkeld besturingssysteem, maar met als grootste probleem de vicieuze cirkel. Weinig
gebruikers betekent weinig apps
die ontwikkeld worden en omgekeerd.

Andere productlijnen
Safari is de standaardbrowser
voor OS X. Net als Chrome gebruikt hij de WebKit Render Engine, en heeft voor browsing dus
ongeveer dezelfde functionaliteit,
met alleen een iets andere look,
snelheid, en minder extensies. Op
OS X is de keuze eerder voorkeur.

Met Chrome heeft Google op
korte tijd het internet als bij
storm genomen. Heeft ongeveer
alle functionaliteit die van een
browser wordt verwacht, de
reputatie enorm veilig te zijn
en werkt ook op zo goed als elk
besturingssysteem.

Internet Explorer was jaren de
kolos van de browsermarkt maar
heeft veel terrein verloren door
technische inferioriteit. Recente
versies maken hier veel van goed,
maar als hij niet standaard bij
Windows kwam, zou deze browser al lang klinisch dood zijn.

Apple Maps was een mooie poging, maar al vanaf het begin bleek
deze dienst eerder beperkt door
bugs en incorrecte kaartmarkeringen. Hier wordt hard aan gewerkt, maar de vraag is of gebruikers het vertrouwen gaan terug
vinden of het al te laat is.

Google Maps blijft de absolute
leider en steunt op een ongelooflijk grote database en bijhorende
Street View gegevens. Opnieuw
is de beschikbaarheid op alle platforms een pluspunt. Heel veel
websites embedden ook Google
Maps, maar het lijkt erop dat hier
nog concurrentie komt van het
OpenStreetMap project.

Bing Maps is een kaartenservice
die onterecht relatief weinig gebuikt wordt. Microsoft heeft zijn
gewicht hier in de schaal geworpen en met resultaat. Nu ze met
de overname van Nokia ook een
licentie krijgen op diens sterke
kaartenservice kan de combinatie
van de twee wel eens het beste
product tot nu toe voortbrengen.
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Leuk om weten: zes grote misvattingen
Vergissen is menselijk, en opscheppen met leuke weetjes nog veel meer. Maar af en toe is het ook
interessant om juist te weten wat er net niet is zoals meeste mensen het denken.

De brontosaurus is geen
echte soort dino
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vervangen door een juist exemplaar. Al in 1903 opperde
Elmer Riggs dat de BrontosauToen Othniel Charles Marsh, rus eigenlijk geen nieuwe soort
professor Paleontology aan is, maar de twee skeletten van
Yale University in 1877 een Marsh samen het genus Apaskelet ontdekte, heeft hij dit tosaurus excelsus vormen. Onde Apatosaurus ajax genoemd. dertussen is dit de gangbare
Twee jaar later vond hij een classificatie die overal wordt
groter skelet, en ging er daar- gebruikt. Marsh maakte echbij van uit dat dit opnieuw een ter zoveel indruk met de naam
nieuwe soort moest zijn. De Brontosaurus (“donderhageBrontosaurus excelsus was dis”) dat deze nooit uit ons colgeboren. Enkel delen van de lectief geheugen verdwenen is.
staart, het hoofd en poten ontbraken, en daarom werd beslo- Vacuüm is niet dodelijk
ten het skelet te reconstrueren
voor een tentoonstelling en de Iedereen kent de verhalen uit
schedel van een verwante sau- de Science-Fiction. Als je uit
ropode te gebruiken. Het ver- een ruimteschip wordt gezoschil tussen de achteraf gezien gen, kookt je bloed onmiddellijk
juiste kop (boven op tekening) door lage luchtdruk, worden
en de foute (vanonder, geïnspi- je oogballen uitgerukt, spat je
reerd op de Camarasaurus) is uit elkaar, bevries je of zijn je
hersenen gefrituurd. Maar ons
wel duidelijk.
menselijk lichaam is hier veel
beter tegen bestand dan je zou
denken. De kooktemperatuur
van vloeistoffen verlaagt inderdaad, maar de elastische druk
van onze bloedvaten en huid is
meer dan voldoende om dit boven 37 °C te houden.
Wel krijgen we last van enkele
te verwachten probleempjes.
Zo treedt er bijna zeker decompressieziekte op omdat
stikstof plots niet meer afgevoerd wordt door de longen.
Heel belangrijk is contra-intuïtief dat je niet mag proberen
de adem in te houden. Dat
zou uw longblaasjes kunnen
In 1979 is deze schedel pas beschadigen. Ook riskeer je na

enkele minuten door gebrek
aan zuurstof alsnog te sterven.
NASA legt op hun website uit
dat bij twee ongevallen met extreem lage luchtdruk in 1960
en ‘65 is gebleken dat het ongeveer 15 seconden duurt om het
bewustzijn te verliezen, exact
de tijd tussen het stoppen met
ademen en verlies van zuurstof
naar de hersenen. Maar een
mens zou dus tot een halve minuut in vacuüm moeten kunnen
overleven zonder permanente
schade als ze daarna terug in
normale luchtdruk geraken.

Bananenboom is geen boom
Bananen zijn dan wel een heel
lekker fruit, toch is hun classificatie eigenlijk heel wat moeilijker. Ze ontstaan uit het onderstandig vruchtbeginsel van de
plant. Het is een punt van discussie, maar meestal worden
bananen net als koffiebonen en
tomaten gezien onder de bessen.
Om het allemaal nog meer verwarrend te maken moeten we
kijken naar de bananenboom
zelf. Dit is geen echte boom,
want hij heeft geen stam uit
hout. Aangezien de stam is opgebouwd uit oude bladeren
zou de bananenboom moeten
worden gezien als een (nogal
groot uitgevallen) soort kruid.
Jawel, u leest het goed, de culinair aangelegde lezer zal er
misschien van steigeren, maar
bananen(bladeren) vallen dus
onder de kruiden.

Schizofrenie betekent geen
dubbele persoonlijkheid
De naam zelf is een van de
schuldigen voor deze verwarring. Voortgekomen uit de
Griekse woorden voor “gespleten” en “geest”, is het eigenlijk
een aandoening die gaat over
de breuk tussen verschillende
geestesfuncties in plaats van
persoonlijkheden.
Symptomen bij mensen die lijden aan schizofrenie treden
meestal op jongvolwassen leeftijd. Dit gaat mogelijks gepaard
met hallucinaties, waanbeelden, paranoia, reeksen van zeer
onlogische denkpatronen, en/
of abnormale emotionele responsen. Het gebeurt inderdaad
dat zij menen communicatie te
hebben met iemand die er niet
echt is (het zogenaamde stemmen horen), maar de manifestatie hiervan wordt soms bijzonder overdreven in populaire
media.
Aan de andere kant hebben
we de dissociatieve identiteitsstoornis. Dit is een aandoening
waarbij een persoon soms wisselt tussen twee of meer persoonlijkheden of gedragingen.
Typisch kan er daarbij geheugenverlies optreden over wat
de persoonlijkheden onderling
hebben gedaan. Conversaties
voeren met zichzelf is dan ook
sterk overdreven. Soms zijn
persoonlijkheden zich bewust
van elkaar, maar regelmatig is
het de originele persoonlijkheid die het minste weet heeft
van wat er gebeurd is bij de andere(n).

Vleermuizen zijn niet blind

Vleermuizen zijn zeer uniek

als enige zoogdieren die kunnen blijven vliegen over lange
afstand. Ook bewegen ze hun
vleugels niet, maar slaan hun
vingers waartussen een membraan hang op en neer. Er zijn
zo’n 1240 soorten van gekend.
De twee grote subordes hier
zijn de Megachiroptera en Microchiroptera. De eerste worden soms ook vleerhonden
genoemd, en hun belangrijkste
verschil met de tweede groep is
dat ze geen echolocatie gebruiken. Recente genetische studies tonen trouwens grote verwantschappen tussen soorten
in beide onderordes aan, wat
doet vermoeden dat veel vleerhonden vroeger ook echolocatie gebruikten maar het ondertussen deels verleerd zijn.

Het is waar dat sommige vleermuissoorten die echolocatie
gebruiken een weinig ontwikkeld gezichtsvermogen hebben,
maar geen enkele vleermuissoort is blind. De vleerhonden
hebben zelfs opvallend grote
ogen die vooraan hun gezicht
staan, om ‘s nachts nog steeds
een goed stereoscopisch zicht
te kunnen houden.

Is het nu duck tape of duct
tape?
Misschien een iets minder wetenschappelijk relevant weetje,
maar daarom zeker niet minder
leuk. Er wordt gezegd dat er
geen enkel probleem bestaat
dat niet op te lossen is met duct
tape of WD40. Ook wordt hetzelfde gezegd van Duck tape.
En grappig genoeg zijn ze allebei juist. Oorspronkelijk ontwikkeld door Permacel (deel
van Johnson and Johnson)
tijdens WOII voor het Amerikaanse leger, was het een groene all purpose tape die de bijnaam duck tape kreeg voor zijn
waterafstotende eigenschappen lijkend op eendenhuid.
Na de oorlog werd dit onder
de
bekendere
grijze kleur populair om onder
andere air conditioning mee te
repareren, vandaar de bijnaam
duct tape. Om
het
helemaal
verwarrend te
maken heeft een
van de fabrikanten in 1960 de
naam Ductape
als handelsmerk
verkregen voor
een warmtebestendige variant,
en een andere in 1971 de naam
Duck Tape voor plakband met
een grote gele eend op de verpakking.
Ondertussen zijn er nog veel
meer soorten ontwikkeld,
waaronder de zwarte gaffer
die geen plaksel achter laat,
maar beide namen mogen dus
terecht gebruikt worden.
35

Erasmus: Burgies & archies in het
buitenland
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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!
Do it yourself: Zalmquiche voor 4

Ingrediënten:
1 rol kant-en-klaar bladerdeeg
3 eieren
20 cl melk
200 g gerookte zalm
1 broccoli
125 g ricotta
peper en zout

Werkwijze:
1. Verwarm de oven voor op 180°
2. Snij de steeltjes van de broccoli. Kook de broccoliroosjes gedurende max. 5 minuten.
3. Snij de zalm in kleinere stukjes
4. Meng de eieren, melk en ricotta. Kruid met peper en zout.
5. Rol het bladerdeeg uit over een bakvorm. Handig hierbij is om het bakpapier (dat meestal bij het bladerdeeg
in de verpakking zit), onder het deeg te leggen. Zo kan je de quiche nadien makkelijk uit de vorm halen
6. Verdeel de zalm en broccoli over de bodem. Giet het ei-mengsel erover. (Eventueel kan je dit in meerdere
laagjes doen zodat de ingrediënten gelijkmatig verdeeld zijn.)
7. Zet de quiche min. 30 minuten in de oven tot de vulling mooi gestold is.

Tip:
Voor de kaasliefhebbers: er bovenaan een laag geraspte kaas opdoen, zorgt
voor een krokante korst. Als het wat zwaarder mag zijn, kan je de helft van de
melk vervangen door room.

Varianten:
De combinaties voor quiches zijn eindeloos. Je behoudt het ei-melk-mengsel en vult
aan naar keuze.
- Prei met spekjes en gruyère
- Tomaten, paprika, zwarte olijven en feta
- Courgette, kip en dragon

- Peer, roquefort zure room
- De Thaise versie: krab, chilipeper, limoen en koriander
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Restaurant De Wiering
WAAR?
		

Wieringstraat 2
3000 Leuven

WEBSITE:

www.dewiering.be

Karen
Een oud, houten huisje, met vele schilderijen, verborgen hoekjes
en een krakende vloer. Zo hadden ze het mij beschreven en dat
moest ik toch zelf eens gaan bewonderen. Ik trok er met mijn
communicatie-genoten naartoe en ondervond aan de lijve dat de
beschrijving volledig klopte. Het was net alsof je in de woonkamer
van je grootouders terecht kwam! Bij het kiezen van een gerecht,
kwam ik dan ook al snel bij ‘grootmoeders hoekje’. Ik waagde me
aan stoofpotje ‘Kriek Lindemans’ (€13.50). Hoewel ik niet zo’n
kriek-fan ben, was dit toch een héél lekker, winters gerechtje! De
kriek geeft een verassende, zoete touch aan de kip en groentjes.

Laurens
Het was veel te lang geleden dat ik nog eens goede ribbekes had
gegeten. Ik was dan ook blij verrast toen ik tien soorten Spare
Ribbs op de kaart zag staan! Ik hield het bij de eenvoudige gekruide
versie en dat heeft goed gesmaakt! Ook leuk is dat ze hier vele
biersoorten hebben: van Straffe Hendrik, tot fruitbieren, tot een
simpele Leffe. Keuze genoeg om hier een hele avond te vertoeven.

Tom
Hoewel de kaart niet echt deed vermoeden wat er in ‘Spaghetti
Wiering’ zat, ben ik er toch voor gegaan. Nog geen 20 minuten
later kreeg ik een bord met scampi’s, groentjes, tomatenroomsaus,
een beetje mascarpone en –u had het kunnen raden- spaghetti
voorgeschoteld. Heel lekker! Alleen jammer dat er niet zo veel
scampi’s waren, maar dat is ook vrij logisch voor maar €10.
Tip: best op voorhand reserveren. Dat gaat gemakkelijk via de site
en je vermijd er heel wat ellende mee!
Open vraag: ik vraag me nog steeds af wat ze met dat bordje ‘Neus
– keel – oor en oogziekten’ op de deur bedoelen…
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GoedFout

De GoedFout kan in geen enkele IrReëel ontbreken. Gezien we aan het begin van een nieuw
schooljaar staan, onderzochten we de verworven intellectuele vaardigheden van enkele
afgestudeerde en bijna afgestudeerde ingenieurstudenten en blikken we terug op onze kiesweek.

In burgieland zijn vrouwen schaars
en moeten we het soms hebben van
zelfgemaakte robots.

Onze praeses kruipt op zijn
Skamobiel om de Arenbergblokken
onveilig te maken.

Ook onze praesidiumleden lieten
zich goed gaan tijdens de kiesweek

Burgies en archies zijn niet alleen goed in de
boeken, maar onze schachtenmeester Briki
toont dat we ook goed zijn in drinken!

Rien geeft het goede voorbeeld aan
onze nieuwe praeses Robin!

42

Spelletjes
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

BINAIRO:
• In iedere rij en iedere kolom komen
evenveel enen en nullen voor.
• Er staan nergens meer dan twee gelijke 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 beginnen of eindigen. Lege vakjes zijn dan ook
toegelaten, maar niet een van de andere
twee letters.
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Ignite PASSION.
pas·sion [pash-uhn] noun: an intense desire
or enthusiasm for something; a driving feeling
or conviction; devotion to some activity, object
or concept: At Bain, passion is power—power
to innovate, to influence and to achieve meaningful results for our clients, our careers and
our communities.
Bain people live to make an impact. We each possess our own
unique passions, and we create lasting change by pooling
them together. We question the status quo and solve problems,
shake things up and see them in a new way. We invent. We
imagine. We make a difference. We thrive in our fast-paced
environment and are energized by our work and by one
another. We see better realities, and our collective passion
is the force that drives our results. What will you ignite?

PEOPLE. PASSION. RESULTS.
It feels different to work here.

www.joinbain.com

