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Woordje van de praeses
Na een aantal hectische weken (24 urenloop,
cantusweek) is het voor mij weer tijd om
achter de pen te kruipen, niet echt met
tegenzin: thesis is zoals examens, alles is een
excuus om er niet aan te werken.
Als Praeses kom ik meer dan ooit in contact
met de problemen aan onze faculteit. Of het
nu stages, invulling masterproeven, OPO’s
en OLA’s, taaldecreten of wat dan ook zijn,
overal heeft VTK onderwijs wel iets over te
zeggen, en ik dus ook. Maar het dossier dat
mij veruit het meest interesseert is de Ir.
titel. Is die dan onder discussie? Nou, niet
meteen (al zijn er wel stemmen die opgaan
om het op lange termijn te schrappen), maar
de waarde van de titel staat wel onder vuur
en het is voor de algemene waarde van ons
diploma van kapitaal belang dat we die zo
goed mogelijk beschermen. Dit dossier
kwam reeds naar voor toen de plannen over
de integratie naar boven kwamen. Je weet
wel, al die academische opleidingen die plots
ook universitair werden. Een tweede factor
die het dossier dringender maakte is de
afschaffing van de master Informatica en de
rechstreekse “horizontale” instroom naar de
master CW.
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niet gun, maar omdat die titel nu eenmaal het
merkteken is van de Vlaamse Ingenieurs, iets
wat ons onderscheidt van de industriëlen
onder ons, en dat garant zou moeten staan
voor een kwalitatieve opleiding met een
brede basis. Ook naar het buitenland zou
dit moeten afstralen, en daar beginnen
wenkbrouwen op te gaan, dat wij die Ir. titel
soms wel heel makkelijk uitdelen. Met name
in Duitsland en Frankrijk, waar die titel veel
moeilijker te verkrijgen is.

Mijn mening? Geef de titel over de volledige
opleiding. Iedereen die de titel ingenieur
wil en van elders instroomt, moet dan maar
een schakelprogramma volgen. Dit zou
ervoor zorgen dat de waarde van de titel niet
verwatert, want iedereen is gelijk voor de
wet. Gevolg: elke Ir. titel zal weer evenveel
waard zijn, in binnenland en buitenland, en we
profileren ons weer duidelijk t.o.v. de andere
technische opleidingen. Voor de horizontale
instromers die dit aan het lezen zijn: dit
hoeft ook voor jullie niet slecht te zijn! Die
profilering werkt namelijk in twee richtingen:
jullie hebben dan ook weer duidelijk een ander
profiel dan de Ir. computerwetenschappen
dankzij jullie andere bachelor, en ook naar
dat ander profiel is er heel veel vraag op
Horizontale instroom? Wat wil dat weer de arbeidsmarkt. Bij de afschaffing van de
zeggen? Wel, heel simpel: dat die mensen master Informatica waren deze studenten
om in te stromen geen schakelprogramma trouwens ook tegen.
moeten volgen zoals dat voor industriële
ingenieurs tot op heden wel het geval is. Ps: deze tekst is zuiver mijn persoonlijke
Concreet: geen basis scheikunde, mechanica, mening en staat los van die van VTK.
thermodynamica,… Tot op heden krijgen die
personen exact hetzelfde masterdiploma
Uw praeses,
als de andere ingenieurs. Wat niet meer dan
Robin
terecht is, uiteindelijk hebben ze dezelfde
masteropleiding gevolgd dan al de rest.
Maar mijn vraag is dan of ze ook de Ir. titel
“verdienen”, zonder die basisvakken van de
bachelor te hebben gevolgd, en op die vraag
is mijn antwoord neen. Niet omdat ik het hen

Woordje van de vice
Na het tekstje van Robin gelezen te hebben,
moet ik bekennen dat ik van alles wat ook maar
in de verste verte iets te maken heeft met
onderwijs en studentenvertegenwoordiging
geen kaas heb gegeten. En dat ik geen kei ben
in deadlines (Robin zijn tekstje was namelijk
net iets eerder klaar, anders had ik het niet
kunnen lezen), iets wat de redacteurs en
redactrice van dit blad ondertussen al wel
doorhebben. My bad. Wee u, gij uitstelgedrag!
Aan de andere kant is dit schrijven natuurlijk
weer een manier om het thesissen uit te
stellen. Of hoe je al uitstellend toch ook
productief kan zijn.
Vooral tijdens de examens is dit toch wel een
fenomeen. Niet dat de doorsnee student
hopen pagina’s voor de Ir.Reëel schrijft tijdens
het blokken, maar je kot kuisen, mails inhalen
(misschien net iets meer van toepassing op
mezelf), onrealiseerbare maar geniale ideeën
krijgen, op wikipedia uitzoeken hoe het nu
precies zat met die gigantische octopus die
afgelopen jaar voor het eerst gefilmd werd,
filmpjes over de pistol shrimp op youtube
zoeken (aanrader trouwens, interessant
beestje) of natuurlijk gewoon een beetje verf
droogstaren... alles is beter dan die cursus
blokken! Of aan die thesis werken, voor de
sukkelaars onder ons die dit jaar met dat blok
aan hun been zitten.
Over een blok aan uw been gesproken: bij
de ene kan dit figuurlijk genomen worden,
de ander heeft dat misschien letterlijk als
doopopdracht. Enfin, ik ken niemand die
effectief met een blok aan zijn been heeft
moeten rondlopen, maar enkele schachten
moesten wel een dag een emmer zand
meeslepen en elk uur een selfie met deze
emmer zand doorsturen. Close enough.
Bij het schrijven van dit tekstje zijn de
schachtjes nog steeds groen achter de oren
en ongedoopt, maar wanneer u dit leest

zijn we uiteraard al wat verder gevorderd
en is het zelfs bijna tijd voor hen om het
hierboven beschreven fenomeen, ‘de blok’,
te ontdekken. Om onze schachtjes een kleine
voorsprong te geven in het schrijven van
verslagen, probleemoplossend denken en
zelfstandig onderzoek verrichten, kregen
enkelen onder hen van de 6-0 (gebouw waar
vele praesidiumleden op kot zitten, nvdr) alvast
een opdracht die mooi zou kaderen in de
opleiding van de praeses van het voorbije
jaar (VLITS): ze moeten onderzoeken wat
de snelste weg van blok 6 naar ’t ElixIr is.
Als goede burgies dient dit uiteraard onder
verschillende omstandigheden te gebeuren,
met eventueel een mooi grafiekje van de tijd
die men nodig heeft om het parcours af te
leggen in functie van het alcoholpercentage
in het bloed (of andere variabelen, dit is maar
een voorstel). Een grafiekje zegt namelijk
meer dan 1000 woorden.
Ondertussen is het al daags voor de doop
en nog steeds heb ik geen tussentijdse
presentatie gekregen over dit onderwerp.
Ook onze schachtjes zijn blijkbaar keien in
het procrastineren! Ik hoop in de volgende
Ir.Reeël de resultaten van dit onderzoeken
te kunnen bekendmaken. Maar enfin, genoeg
geschreven voor vandaag! Tijd om misschien
toch eens verder aan die thesis te werken...

Uw vice,
Jeroen
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Proffenwoordje: Hilde Heynen
Hilde Heynen is hoofd van het departement Architectuur en bekend in
heel Archie-land. Altijd al willen weten voor wie zij grote bewondering
heeft? Hoe haar studentenleven eruit zag? En met welke projecten ze zich
zoal bezighoudt? Wij vroegen het haar.
Wat
voor
een
student
was u? Had u nog tijd voor
buitenschoolse activiteiten?
Ik was een brave student: ging
niet veel uit, maar genoot eerder
van rustige avondjes. Tijdens
het jaar zorgde ik ervoor dat ik
goed mee was met alle vakken,
zodat ik nooit nachten moest
doorwerken. Mijn studententijd
was wel een zeer prettige tijd
met vele nieuwe vrienden. In
het middelbaar zat ik in een
meisjesschool in Limburg. Als je
dan in Leuven komt studeren, is
het echt een wereld die voor je
opengaat.
Ook buiten mijn studies
engageerde
ik
me
voor
uiteenlopende zaken. Zo heb ik
bijvoorbeeld eens mee betoogd
tegen de ’10.000’ (de eerste keer
dat er inschrijvingsgeld gevraagd
werd) en tegen kernwapens.
Was u al van jongsbeen
af
gepassioneerd
door
architectuur?
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Ja, altijd al! Van zodra ik vernam
dat de richting Burgerlijk
Ingenieur-Architect
bestond,
wist ik dat ik dat zou gaan
studeren. Ik deed graag
wetenschappen en wiskunde,
maar had ook bewust voor LatijnGriekse gekozen. Ik miste bij
de richting Burgerlijk Ingenieur
de humane wetenschappen.
Architectuur is een zeer
brede richting die steunt op
exacte
wetenschappen
en
bouwtechniek, maar ook op

humane wetenschappen en op
ontwerpen. Vanaf het tweede
jaar studeerde ik ook filosofie
erbij en die combinatie maakt
dat ik verschillende visies had
om op te wereld te reageren.
Vanwaar de keuze om prof te
worden?
Die optie is in me opgekomen
in
mijn
doctoraatsjaren.
Daarin
behandelde
ik
architectuurtheorie, een mooie
overlapping tussen mijn studies
architectuur en filosofie. Door
de jaren heen is het onderzoek
mijn ding geworden. Tijdens mijn
studies deed ik het ontwerpen
ook graag, maar dat was niet
helemaal wat ik wou. Nu ben ik
blij dat ik me kan bezig houden
met onderzoeksvragen als:
Wat is architectuur? Wat is het
moderne? Hoe staan architecten
in de wereld?
Vertel ons iets over uw huidige
onderzoeksprojecten?
Een maatschappelijk project
waar ik nu mee bezig ben is
de opdeelbaarheid van grote
woningen in verkavelingen.
Grote woningen zijn vaak
onderbezet, bijvoorbeeld omdat
de kinderen al het huis uit zijn.
Dit zorgt voor verspilling van
energie en ruimte, wat niet past
in de visie van duurzaamheid
op lange termijn. Daarom
onderzoeken wij of deze
woningen kunnen opgedeeld
worden. Dit is een zeer actueel
onderwerp aangezien er steeds

meer woningen nodig zijn, maar
wel voor kleinere gezinnen. Het
blijkt echter wel een moeilijkere
opdracht dan eerst gedacht.
Deze woningen zijn niet altijd
makkelijk op te delen. Bovendien
liggen ze soms ver van de
tewerkstellingsmogelijkheden,
dan lijkt het beter deze
woningen af te breken en weer
plaats te maken voor de natuur.
Investeren in woningopdelingen
is dus niet altijd de beste
oplossing, soms is afbouwen en
de natuur weer plaats geven
de boodschap. Hoewel dit
geen populaire redenering is in
Vlaanderen, zou dit toch stilaan
ingang moeten vinden.
Een ander onderzoeksproject
is de vorming van de
architectuurtheorie van 1965
tot 1995. Dit gaat echt over het
moment dat architectuurtheorie
tot
een
wetenschappelijk
veld
getransformeerd
is.
Architectuurtheorie bestaat al
zeer lang, maar is pas aan het
opbloeien als wetenschappelijk
domein vanaf de jaren zestig. We
besteden niet alleen aandacht
aan publicaties, maar ook aan
de manier waarop ideeën over
architectuur
doorgegeven
worden via ontwerpstudio’s.
Heeft u nog andere ambities
voor de toekomst?
Van zodra mijn termijn als
departementsvoorzitter erop

zit, zou ik me graag bezighouden
met een groot project rond
de betekenis van moderne
architectuur wereldwijd. Vooral
in
de
ontwikkelingslanden
in het Zuiden is de moderne
architectuur een motor geweest
voor stedelijke infrastructuur.
Modernisme heeft echter vaak
een slechte, technocratische
naam. Het zou niet aansluiten
bij de lokale cultuur. Volgens
mij moet deze reputatie herzien
worden. Kijk maar naar Brazilië
en India, daar is het modernisme
een groot voordeel geweest.
De lokale burger heeft er
iets mee gedaan, dit heeft
vele mogelijkheden voor hen
gecreëerd. De invloed van het
modernisme wereldwijd, dat is
wat ik wil onderzoeken!
Hoe kijkt u naar de studenten?
Over het algemeen zijn de
meeste studenten oké. Ik geef
wel geen les in het 1e jaar,
maar denk dat het daar niet
anders zal zijn. Af en toe hoor
ik eens een collega klagen over
studenten die onbeleefde mails
sturen en direct een antwoord
verwachten. Maar daar heb ik
gelukkig geen klachten over.
Eigenlijk
heb
ik
vooral
respect voor de studenten! Ik
bewonder ieder jaar opnieuw
de architectuurstudenten van
Existenz. Knap hoe zij er altijd
tegenaan vliegen. Zeker als je
de studietijdmetingen van het
zware 4e jaar in achting neemt.
Waar ik me wel zorgen over
maak, is dat er meer studenten
lijken uit te vallen dan vroeger.
Dan heb ik het over studenten
die bijvoorbeeld hun eindwerk
niet afkrijgen en een jaar extra
moeten doen. Ze komen dan

In Brazilië vormt de moderne architectuur een vanzelfsprekend kader voor het
dagelijkse leven.

in een nieuw jaar terecht en
vinden soms geen aansluiting
bij anderen. Het is jammer om
te zien dat ze niet omringd zijn
door hun vrienden, die wel op
hun jaar zitten. Soms raken
ze hun motivatie wat kwijt, en
moeten we als promotor hen
zelf aansporen om de nodige
afspraken te maken, wat niet de
bedoeling kan zijn. Misschien
dat het flexibiliseringssysteem
dit wat in de hand werkt,
doordat het studenten meer als
individuen ziet en niet als leden
van een groep.

1969. In Gent en Brussel kwam
dit later op gang. Daar dateert
het eerste doctoraat van 2012.
Die verschillende culturen
moeten we proberen samen
te brengen. Een uitdaging!
In Leuven zijn we ook de
architectuur en bouwtechniek
aan het uitbouwen. Hiermee
willen we benadrukken dat
Leuven de ingenieurskant van
architectuur bijzonder ter harte
neemt.

Hebt u al moeilijke beslissingen moeten nemen als departementshoofd van architectuur?

Zo’n 8 jaar geleden was er een
internationale student die met
zijn thesis de enige was die ooit
het maximum van de punten
kreeg. Hij was van Palestijnse
origine en zijn thesis ging ook
over de Palestijnse kampen. Hij
had zeer veel veldwerk gedaan,
veel gelezen en alles intelligent
samengebracht.
Bovendien
gaf hij concrete voorstellen
van interventies in die kampen
op basis van overleg met de
bewoners. Kortom, het was een
zeer volledige thesis die me
steeds zal bijblijven! Hij doet nu
trouwens zijn doctoraat en voert
nog steeds onderzoek naar de
Palestijnse kampen.

Zeker!
Het
vroegere
departement ASRO is sinds
1 oktober het departement
architectuur en omvat zowel
onderzoekers van de faculteit
Ingenieurswetenschappen, als
van de faculteit Architectuur
van de campus Brussel en
Gent. Deze integratie is niet
zo’n eenvoudig proces. Je
kan het vergelijken met het
samenbrengen van rijkswacht
en politie. In Leuven zit er al een
traditie in het onderzoek, het
eerste doctoraat dateert van

Is er een student die u steeds is
bijgebleven?
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Red eens iemands leven
Op tv zien we het zo vaak. Een van de hoofdpersonages ligt in het ziekenhuis en opeens tonen de monitors
een vlakke groene lijn terwijl er een alarm afgaat. Verplegers stormen naar binnen, er worden wat vaktermen
geschreeuwd, en ze halen een defibrillator boven. Na wat gevloek, elektrische schokken en eventueel een
‘‘Leef verdorie!” schiet de patiënt plots recht en is hij opeens terug beter.
Spijtig genoeg werkt het helemaal niet zo.

Hoe werkt een hartcel?
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De oplossing?
Voeg gewoon een hoopje foci
Eerst een iets meer technische toe dat sneller ontlaadt dan de
achtergrond. Geen zorgen, je rest.
moet dit (normaal gezien) niet Onze sinusknoop depolariseert iets frequenter dan de
kennen voor je examens.
Het hart klopt dankzij een andere foci. Omdat elke depoprachtige samenwerking tus- larisatie het opbouwen van het
sen mechanische en elektri- potentiaalverschil vernieuwt,
sche verschijnselen. In rust zijn zullen we nooit last hebben van
hartspiercellen elektrisch gela- vroegtijdig vuren van de foute
den. De binnenkant bevat na- cellen.
melijk een hoge concentratie K+
en negatief geladen proteinen, Wat is (de)fibrillatie?
terwijl er buiten de celwanden
vooral Na+ en Ca2+ aanwezig is. De
meest
voorkomende
Dit onevenwicht ontstaat door doodsoorzaak door een hartactieve en passieve diffusie, en stilstand is het ventrikelfibrillezorgt dat de binnenwand uit- ren.
eindelijk een kleine 90 mV ne- Hierbij zien we in plaats van de
gatiever geladen is dan de bui- klassieke herkenbare hartslag
tenwand.
exact het verschijnsel dat eerVerspreid over het hart zijn een der beschreven is: de foci in de
hele reeks cellen aanwezig (foci hartkamers trekken ongecongenaamd) die spontaan depola- troleerd samen. Het probleem
riseren. Dit zet een schokgolf daarbij is dat door het ongein gang waarbij opeenvolgende controleerd samentrekken de
cellen ook hun potentiaalver- kamers geen echte hartslagen
schil verliezen en samentrek- meer inzetten. Hun gedrag lijkt
ken. Dit meten we dus als een
hartslag. Na de samentrekking
herstelt het potentiaalverschil
zich heel rustig tot het opnieuw
klaar is om door een nieuwe
schokgolf een volgende samentrekking te veroorzaken. Om
te zorgen dat die willekeurige
ontladingen niet meer willekeurig gebeuren heeft moeder
natuur haar ingenieurstalenten
bovengehaald.

nu eerder op een soort spasme.
Let op dat de persoon nu dus
geen polsslag meer heeft (je
voelt geen duidelijke kloppingen), maar een ECG wel nog
steeds activiteit toont (zie foto
hiernaast).
Om dit op te lossen moet men
overgaan tot het zogenaamd
defibrilleren. Daarbij zorgt een
elektrische DC schok van 2002000V (en van 100-400J) voor
volledige depolarisatie van het
hart. Men legt dus letterlijk het
hart kort stil!
Daardoor zullen alle cellen op
hetzelfde moment terug hun
potentiaalverschil
beginnen
opbouwen en kan de sinusknoop weer overnemen nadat
de orde is hersteld.

Asystole
Asystole of de zogenaamde
flat-line is dan de alom bekende gebeurtenis dat iemand opeens geen elektrische activiteit
in het hart meer heeft. Zoals je
nu begrijpt heeft het ook geen
zin meer om defibrillatie te proberen, aangezien er geen elektrische impulsen meer zijn om
terug over te nemen nadat de
potentiaalverschillen zouden
herstellen.
Bij asystole zal medisch personeel eventueel proberen om
de oorzaak weg te nemen. Dit
zijn de zogenaamde 6 H’s en 6

T’s. Hier dieper op ingaan zou
ons te ver leiden, maar onthou dat er zaken in zitten als
Hypothermia (onderkoeling),
Hypoxia (verstikking), Hypovolemia (bloedverlies), Trauma
(zware klap op de borstkas),
Toxins (vergiftiging), Thrombosis (bloedklontering), enzovoort. Voorts kan epinephrine
(=adrenaline) of een gelijkaardige stof ingespoten worden
en hartmassage geprobeerd.
Als de asystole blijft duren is de
patiënt spijtig genoeg klinisch
dood.
Wat te zien is in sommige films
of series blijkt dus duidelijk onjuist. Wel verdienen zij die het
goed doen -bijvoorbeeld door
inderdaad adrenaline of varianten in te spuiten en hartmassage te proberen- een pluim.
Weet gewoon dat de overlevingskans na in een ziekenhuis,
terwijl een verpleger erbij is,
een hartstilstand te krijgen volgens studies nog steeds niet
meer is dan 19%. Dat het bijna
elke keer lukt op tv zullen we
dan maar artistieke vrijheid
noemen.

men opduiken naast de hartstilstand zelf.
Tegenwoordig is men voor eerste hulp aan het afstappen van
de mond- op mondbeademing
die vroeger nogal vaak naar voren werd geschoven. Dit blijkt
veel mensen af te schrikken
om te proberen reanimeren,
en er is al bij al geen duidelijk
voordeel te merken tegenover
het ononderbroken geven van
hartmassage.
Wie exact wil weten hoe een
hartmassage (of algemener
CPR) moet gebeuren kan hier
beter een korte cursus EHBO
voor volgen. Iets wat iedereen
sowieso aan te raden is. Een tip
die daar soms wordt vergeten
is dat hartmassage de ribben
meestal niet breekt. Sommige
mensen schrikken en stoppen
nadat ze gekraak voelen onder
hun handen. Dit is het kraakbeen rond ribben en borstbeen,
je breekt de ribbenkast van het
slachtoffer meestal niet door
het 5-6 cm in te duwen. Maak
je geen zorgen en doe verder,
overleven is belangrijker.
Reanimatie of resuscitatie gaan
uit van het belangrijke principe
Wat kan je er zelf aan doen? dat de hersenen heel dringend
zuurstof nodig hebben, en er
Laat je echter niet ontmoedi- over het algemeen nog redegen door de statistiek van daar- lijk veel zuurstof aanwezig is in
net. Dezelfde studies plaatsen het bloed. Iemand die zonder
overlevingskans buiten een hartslag valt verliest na 10-15
ziekenhuis nog steeds op 10- seconden het bewustzijn. De
15%, op voorwaarde dat er overlevingskans daalt gemidiemand aanwezig is die reani- deld met 10% per minuut. Hartmatie probeert. Ook opvallend massage is dan broodnodig om
is dat in beide gevallen bij ruw- te zorgen dat de hersenen nog
weg de helft van de mensen de steeds van zuurstofrijk bloed
bloedsomloop wordt hersteld. worden voorzien dat in de rest
Het hoge sterftecijfer is dan van het lichaam aanwezig is.
ook vaak te wijten aan bijko- Op zich redt dit bijna niemands
mende complicaties en het feit leven, maar het rekt de tijd die
dat er vaak ook andere proble- de patiënt nog heeft om het na

correcte defibrillatie wel na te
kunnen vertellen.
Al bij al heb je een venster van
3-5 minuten om CPR te beginnen en een defibrillator te zoeken. Daarna kan je nog steeds
de bloedsomloop herstellen,
maar is er mogelijks (zware)
hersenschade opgetreden.

AED
Gelukkig
bestaan er nu Automated External Defibrillators. Deze zeer
betaalbare toestellen werken
meestal (semi-) automatisch.
Ze meten kort het hartritme
van de persoon die de schok
zou moeten krijgen, om een
diagnose te stellen. Op die manier kunnen gezonde mensen
dus ook niet gedefibrilleerd
worden. Het toestel zal visueel
en auditief instructies geven,
en is bedoeld om zelfs kinderen
ermee te laten werken. Aangezien men met een AED niets
verkeerd kan doen, kan het zeker geen kwaad dat ze steeds
beter ingeburgerd geraken.
En wie weet, misschien redt iemand er ooit zelfs uw leven mee.
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Waarom koos u voor de studies
burgerlijk ingenieur?
Zo lang ik me al kan herinneren
was ik gepassioneerd door
techniek. Hoe zat dat nu in
elkaar? Waarvoor dient dit
knopje?
In het 3e leerjaar moest je dan
neerschrijven wat je graag zou
worden later en dan is “ingenieur”
wel heel moeilijk te spellen ;-).
Doordat ik niet zo heel goed
was in van buiten blokken en
mijn talenknobbel nu ook niet
extreem goed was, kwam ik
vlotjes bij burgerlijk ingenieur
uit.
Met wat hield u zich zoal bezig
naast het studeren?
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Aangezien ik me graag actief
sociaal inzet, heb ik mijn hobby
van techniek en computers
omgezet in vele activiteiten:
• Revue: 4 jaar gedaan,
eerste jaar puur techniek,
vanaf de jaren daarna in
van alles en nog wat (decor,
promo, techniek, receptie,
sgreivers,…)
• ULYSSIS: internetdiensten
aanbieden aan studenten
en kringen (beheer van
servers, als ook LaTeX/Linux

Elke IrReëel interviewen we één afgestudeerde ingenieur over zijn of
haar studententijd en de weg die hij of zij is ingeslagen na de studies.
We klopten aan bij Elia, waar Christophe Mestdag onze vragen graag
beantwoordde.
workshops organiseren)
• 24 urenloop: opbouw van de
ulyssis-tent en leggen van
netwerk om internet aan alle
kringen te leveren
• POC werktuigkunde en
energie
• VTK praesidium – E (nu IT)
gedurende 2 jaar
• Oprichting van de site examenhulp.be om examenvragen, labo’s , oefenzittingen,…
te verzamelen op simpele en
toegankelijke wijze.
Was de studententijd effectief
de beste tijd van uw leven? Kan
u een anekdote met ons delen?
Als ik nu na 4 jaar terugkijk op
mijn studententijd, kan ik wel
zeggen dat het een fantastische
tijd was (gelukkig was ik me daar
op het moment zelf bewust van).
De zo goed als totale vrijheid,
met weinig kopzorgen is iets dat
nooit meer zal terugkeren. Je kon
alles doen wat je interesseerde,
op de momenten dat het je
uitkwam (buiten dan wat lessen
of seminaries).
Een moment dat ik nooit zal
vergeten is de laatste twee dagen
voor de afwerking van onze P&O
in derde bach werktuigkunde.
Alles was conceptueel bedacht en
doorgerekend doorheen het jaar,
maar de technische tekeningen
en het eindverslag waren iets
minder
goed
opgeschoten
dan gewild (misschien had de

kiesweek er iets mee te maken).
Dus zijn we onze 4 teamleden
de donderdagochtend vroeg
begonnen in de pc-klassen van
werktuigkunde om alles af te
werken. We hebben non-stop
doorgewerkt van donderdag 9u
’s ochtends tot vrijdagmiddag
16u om dan snel naar het
copycenter te gaan om alle
technische plannen te printen en
perfect op tijd om 16u59 binnen
te brengen. Vooral de blikken van
de assistenten die donderdag
om 18u weggingen na een
oefenzitting en vrijdag om 9u
daar terug waren, kijkende naar
de hoeveelheid blikjes en koffiebekers, was onvergetelijk.
Het waren twee heel lange
dagen, maar dankzij de steun aan
elkaar zijn we erdoor geraakt, en
het is iets dat toch een speciale
band tussen ons vier heeft
gecreëerd.
Heeft u snel werk gevonden?
Enige tips voor laatstejaars bij
het solliciteren?
Ik ben beginnen zoeken naar
alle bedrijven die ik wou
aanschrijven na de lesvrije week,
om dan begin maart mijn CV uit
te sturen. Ook ben ik naar zowel
de VTK jobbeurs als de jobbeurs
van Jobat in de Brabanthallen
geweest om mijn CV eens te
laten nakijken en eventueel de
minder bekende spelers in de
energie op te zoeken.
Aangezien ik wist dat ik iets in
de richting van sterkstroom

wou doen (transport, productie,
beheer in grotere industriële
installaties), was een shortlist
vrij snel gemaakt.
Uiteindelijk ben ik bij twee
bedrijven effectief op sollicitatie
gegaan, waarvan Elia in feite het
eerste was. Na de assessments
bij HR, mocht ik met enkele senior
managers gaan spreken om te
zien welke functies het beste bij
me zouden passen. Ik heb toen
voor die functie gekozen waar
ik vier jaar later nog altijd super
gelukkig mee ben!
Wat kan ik aanraden van tips:
zorg voor een professionele CV
en dat je voorbereid bent voor
de gesprekken. De cliché vragen
van “wat zijn je sterke en zwakke
punten?” / “wat zou je aan jezelf
kunnen verbeteren?” / … komen
dus effectief aan bod. Een eerlijk
antwoord komt er vlotter uit als
je er al eens over hebt nagedacht
;-). Blijf ook altijd jezelf, als je je
beter / anders voordoet dan je
effectief bent, kan je misschien
wel door de HR procedures
geraken, maar later zal je zeker
en vast merken dat de cultuur
in het bedrijf toch niet volledig
aansluit bij jezelf.

Wat houdt uw job in?
Ik zit in een ploeg experten
op gebied van netveiligheid
gelinkt aan het nationale
controlecentrum (beheer van
het 380/220kV netwerk).
Mijn job bestaat uit twee grote
delen:
Dynamische
stabiliteitsanalyses:
Hierbij bereken ik wat de
impact is van incidenten op
het
hoogspanningsnetwerk,
en dit vooral voor dynamische
verschijnselen
(tijdsschaal
100ms – enkele seconden). Dit
zijn fenomenen die zodanig
snel optreden (loskoppelen van
centrales / spanningsinstorting)
dat een operator geen tijd heeft
om maatregelen na een incident
te nemen. Zo simuleren we
preventief een hele reeks van
kortsluitingen in het netwerk
en analyseren we de impact
hiervan. Ook zijn er grotere
studies om kritieke situaties in
te schatten, zoals piekbelasting
in heel Europa tijdens extreem
koude wintersituaties. Ik mag
ook deze kennis gaan toepassen
in de crisiscel.

Marktkoppeling:
Momenteel zijn de energiemarkten van België, Duitsland, Frankrijk en Nederland gekoppeld
(volgens het ATC principe). De
hoeveelheid beschikbare capaciteit wordt door elke TSO berekend, en dan worden alle waardes samen gematcht om deze
aan de beurzen door te geven,
die dan de prijzen in de 4 landen
zal bepalen.
Ik ben nu al bijna 4 jaar
bezig met de uitwerking van
een nieuwere bepaling van
de
beschikbare
capaciteit
door
meer
gedetailleerde,
gecentraliseerde berekeningen
op basis van hoeveel stroom er
door elke lijn kan lopen (Flow
Based marktkoppeling).
Met welk project bent u nu
bezig?
Mijn grootste project op dit
moment is de CWE FBMC
(Central West Europe Flow
Based
Market
Coupling).
De eerste jaren was het nog
uitwerking van de methodologie
om de capaciteitsberekeningen
uit te voeren. Hiervoor hebben

Nog een goede tip is tussen de
studenten zelf: wees sociaal en
deel je opgedane kennis. Met
energie 2009 hadden we een
overzicht gemaakt voor wie bij
welk bedrijf allemaal gesolliciteerd had en of ze al een contract
hadden aangeboden gekregen.
Aangezien dezelfde bedrijven
vaak aangeschreven worden
door een afstudeerrichting, kan
je wel tips geven aan je medestudenten hoe een bepaalde
interviewronde bij een bepaald
bedrijf eraan toegaat.
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we een aantal prototypes
ontwikkeld om alle parameters
te berekenen en de nodige regels
voor harmonisatie tussen de 4
landen vast te leggen. Hiervoor
zit ik dan ook regelmatig in het
buitenland.
De laatste jaren is de focus
dan verschoven naar de
industrialisatie
van
onze
prototypes. Hiervoor was het
vastleggen van het proces en
het schrijven van de specificaties
essentieel. Na het selecteren
van de provider voor de
rekenmodules na een Europese
tendering, is de volgende stap
gekomen: het trainen van alle
operatoren die elke nacht
alle
berekeningen
moeten
interpreteren en de nodige acties
ondernemen om de beschikbare
capaciteiten te bepalen (met
belangrijkste klemtoon op de
netwerkveiligheid).
Als u terugkijkt op uw studies,
hoe relevant zijn deze dan
gebleken?
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Puur vakinhoudelijk heb ik het
meeste gebruik kunnen maken
van een keuze vak in mijn laatste
masterjaar: “Ontwerp en uitbating van hoogspanningsnetwerken”. Maar bijna elk vak uit mijn
master Energie komt wel aan
bod als achtergrondkennis. Wetende wat de mechanische kant
is van een klassieke thermische
centrale, hoe de vermogenselektronica van zonnepanelen of
windmolens in elkaar steken,…
maar ook hoe de energiemarkten in elkaar steken.
Eens je meer in detail
berekeningen zit uit te voeren,
merk je hoe problematisch
numerieke instabiliteit kan zijn,
dus zelfs Bultheel is van nut ;-).
Bij de implementaties van

verschillende prototypes in
geïndustrialiseerde IT systemen
is mijn ervaring van Ulyssis en
VTK ook al veel naar boven
gekomen als een extra troef.
Revue, VTK en Ulyssis hebben
me ook heel hard geleerd hoe
samen te werken met mensen,
hoe problemen met collega’s
aan te pakken en het overzicht
te bewaren op zowel kleine
dagelijkse studies als projecten
die jaren kunnen duren.
Wat verwacht u van de
toekomst? Hebt u bepaalde
(grote) projecten waar u aan
zou willen werken?
Ik ben echt heel gelukkig in mijn
huidige job. Het zijn vaak lange
dagen om alles af te krijgen, maar
het is heel uitdagend en heel
gevarieerd. Door regelmatig
naar het buitenland te gaan
voor enkele dagen krijg ik ook
de kans om collega’s van andere
netbeheerders te leren kennen
en met hen ervaringen te delen.
Zo mag ik ook samenwerken
met mensen die al een heel
grote kennis en ervaring hebben
opgebouwd, niet alleen puur
technisch, maar ook op manier

van samenwerken. Daar kan ik
nog altijd elke dag van bijleren.
Collega’s zijn ook betrokken
in buitenlandse missies in het
Midden-Oosten, dus zowel
binnen als buiten Europa valt er
nog heel veel te ontdekken.
Met alle veranderingen die
eraan staan te komen: meer
hernieuwbare energiebronnen
op zowel transmissie- als
distributieniveau, de opkomst
van
de
smart-grids,
de
grotere schaal van Europese
marktkoppeling, meer HVDC
interconnecties in het huidige
vermaasde AC-netwerk… ben ik
er van overtuigd dat er nog heel
veel bij te leren valt om al deze
componenten op een stabiele
manier samen te laten werken
om het licht aan te houden.
Hartelijk bedankt voor het
interview en nog veel succes &
plezier bij Elia!

Synthetisch aardgas,
de toekomst?
Aardgas aanmaken uit niets meer dan elektriciteit, CO2 en
water. Dat klinkt wel als een theoretisch ideetje van enkele
opportunistische wetenschappers. Niets is minder waar; dit
jaar is de eerste volwaardige productiesite geopend in
Duitsland die 1000 ton synthetisch aardgas per jaar zou
moeten leveren.
Door de globale opwarming van de aarde en de eindigheid
van de natuurlijke oliereserves wordt er veel nagedacht over
hoe een duurzaam energiesysteem er moet uitzien. De
publieke opinie neigt naar een energiemarkt waarin
hernieuwbare bronnen de energie leveren en elektriciteit de
energiedrager is. Zullen we ooit allemaal rondrijden in
elektrische auto’s en onze huizen elektrisch verwarmen met
een warmtepomp? Voorlopig laat deze overgang nog wel
even op zich wachten. De nieuwe technologieën staan nog
niet volledig op punt (denk aan de elektrische auto’s),
investeerders staan niet te springen en de lobbygroep voor
fossiele brandstoffen oefent druk uit om alles te houden zoals
het is. De overstap van fossiel naar hernieuwbaar is eentje
van lange adem, en de technologie van synthetisch aardgas
kan een ideale tussenstap zijn.
Het proces gaat als volgt: met behulp van elektriciteit uit
hernieuwbare bronnen wordt de elektrolyse van water
uitgevoerd: het splitst op in zuurstof (O2) en waterstof (H2).
Deze laatste wordt dan met koolstofdioxide (CO2)
gecombineerd tot methaan (CH4) waarbij water als bijproduct
ontstaat:
CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O
Deze reactie werd al in het begin van vorige eeuw ontdekt
door de Franse chemicus Paul Sabatier. Door de
omzettingsgraad van de reactie op ongeveer 90% te houden,
wordt een mengsel gecreëerd van CH4, H2 en CO2. Dit gas
lijkt chemisch sterk op natuurlijk aardgas, wat toelaat om het
in het bestaand aardgasnetwerk te gebruiken. Het
synthetisch aardgas kan dan net zoals conventioneel
aardgas gebruikt worden om huizen te verwarmen of auto’s
te laten rijden. Het feit dat die bestaande infrastructuur kan
gebruikt worden is een enorm voordeel. Dit is een pluspunt
tegenover waterstof, waarvoor een nieuw distributienetwerk
met een hoge investeringskost zou moeten worden
aangelegd.
Een ander voordeel is dat deze technologie toelaat het
elektrisch net te balanceren. Hernieuwbare energiebronnen
als wind en zon leveren een fluctuerend vermogen. Dat
vermogen is slecht voorspelbaar, en de elektriciteitsproductie
kan dus moeilijk afgestemd worden op de vraag. Het net kan
zo in onbalans geraken. Wanneer de productie de vraag
overstijgt, kan dit overschot aan energie worden opgeslagen
in de vorm van synthetisch aardgas. Omgekeerd kan het
aardgas dienen als brandstof in een STEG-centrale wanneer
de vraag naar elektriciteit groter dreigt te worden dan de
productie.
Aardgas kan in enorme hoeveelheden efficiënt worden
opgeslagen, in tegenstelling tot elektriciteit. De LNG-terminal
in Zeebrugge kan bijvoorbeeld 380.000 m3 opslaan, goed
voor ca. 2000 GWh. Heel wat meer dus dan de ca. 6 GWh
die de waterbekkens in Coo kunnen opslaan.

Een laatste voordeel is dat het hele proces CO2-neutraal is.
De hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten bij de verbranding
is identiek aan de hoeveelheid die nodig was om het aardgas
te produceren.
Natuurlijk zijn er ook enkele nadelen verbonden aan deze
technologie. Ten eerste is de efficiëntie vrij laag: het
rendement bij de omzetting van elektriciteit naar gas
bedraagt ongeveer 60%. Het rendement van een STEGcentrale is ook ca. 60%, zodat een volledige cyclus
(elektriciteit→ aardgas→ elektriciteit) een lage efficiëntie van
36% heeft. Ten tweede is het nog niet duidelijk van waar de
enorme hoeveelheden CO2 zullen komen die nodig zijn in het
proces. CO2 uit de lucht halen is mogelijk, maar wel duur.
Een andere optie is het gebruik van CO2 uit industriële
processen. CO2 kan uit de uitlaatgassen worden verwijderd
met behulp van een scrubber, een techniek die ook wordt
toegepast bij Carbon Capture and Storage. De aardgasproductiesite moet liefst vlakbij dit industrieel proces worden
gevestigd om transport van CO2 te vermijden. Ten slotte rijst
ook de vraag of dit allemaal wel economisch haalbaar is. De
belangrijkste factor hierin is de volatiliteit van de
elektriciteitsprijs.
Ondanks deze nadelen heeft de Volkswagen Group besloten
te investeren in deze technologie. Dit jaar is een volwaardige
productiesite geopend in Duitsland, na het succes met
enkele testinstallaties. Tegelijkertijd lanceert Volkswagen
Group dit jaar verschillende automodellen van Audi, SEAT en
Volkswagen die rijden op aardgas. Benieuwd of de rest van
de wereld ook overtuigd geraakt van de mogelijkheden van
synthetisch aardgas…

Wouter Janssen
PR bestuurder YERA
Yera is een denktank die zich focust op energie. Ons doel is
om energie op een verantwoorde manier onder de
aandacht te brengen. We komen naar buiten met correcte
publicaties over het energiethema voor het brede publiek.
Interesse? Volg ons op YERA.be, twitter en facebook.

Vetcool: leuke gadgets
ACTION!
Ben je gefascineerd door film en regie? Dan
is deze klok wel iets voor jou. Met dit gadget
verlies je nooit de tijd uit het oog én heb je
meteen een attribuut voor wanneer jij ooit
eens zelf een filmpje moet maken.
Foto: Paul Van Caesbroeck

Plakken en knippen
Deze
schaar
met
ingebouwde
plakbandrol is heel handig voor het
inpakken van alle cadeautjes, zeker nu
de feesten eraan komen. Je moet nooit
meer zoeken in alle kasten waar je die
plakband hebt gelaten!

USB-oplader
Als je iemand bent met veel elektronische
apparaten die via USB werken, dan is deze
USB-oplader een must-have. Je kan er 4
apparaten in één keer mee opladen zonder
stopcontact-aansluitingen te moeten kopen.
Ideaal voor apple-fans!
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Glassnijder
Dit gadget is iets voor de mensen die
houden van DIY. Deze klem snijdt door
een fles heen, waardoor je een mooi en
hip glas overhoudt waaruit je veilig kan
drinken.
Want vodka-glazen zijn toch nét iets
cooler om uit te drinken.

Wiskundige klok
Na zoveel jaar is kloklezen een gewoonte
geworden, maar sommige mensen willen
toch steeds hun brein blijven trainen.
Deze wiskundige klok doet je toch dat
ietsje langer over het uur nadenken dan
je normaal zou doen.

Bron: fancy.com
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Babeswith brains

V.l.n.r.: Lisa Decorte, Shana Deckers - Fotograaf: Diede Ruelens - Assistentie: Laurens Vanden Eynde
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Consultancy: Bain & Company

Naarmate burgerlijk ingenieurs, de ‘burgies’, dichter bij het einde van hun studies komen, bieden zich van
heinde en verre bedrijven aan als potentiële werkgever. Ook de zogenaamde consultancy bureaus dingen naar
de gunsten van de ingenieurs in spe. En die interesse is vaak wederzijds: veel ingenieurs gaan tegenwoordig
in op het jobaanbod van deze bedrijven. Vanwaar komt die wederzijdse aantrekkingskracht?
Bain & Company heeft als consultancy bedrijf een lange traditie in het aantrekken van burgerlijk ingenieurs.
Aan de hand van verschillende kernvragen lichten enkele ingenieurs graag toe waarom Bain voor hen zo’n
aantrekkelijke carrièreoptie is.
Heb je zelf nog ook vragen? Daarvoor kan je altijd bij Bain terecht!
1. Wat is “topmanagement consultancy” nu precies en wat is de
toegevoegde waarde ervan?
Voor veel buitenstaanders is het
moeilijk in te schatten wat consultancy precies is. We vroegen het Piet
de Paepe, Partner bij Bain & Company en in een vorig leven aan de slag
als ingenieur bij verscheidene Belgische bedrijven.
Piet de Paepe:
Wat consulting
is, kan ik wellicht het best
toelichten aan
de hand van
een voorbeeld:
bij een van mijn
vorige werkgevers was er onenigheid over de strategie. Binnen
het management team had iedereen zijn eigen toekomstvisie, die
voornamelijk gebaseerd was op
eigen ervaringen en buikgevoel.
Deze meningen stonden lijnrecht
tegenover elkaar, wat het bedrijf
enigszins verlamde.
Op dat moment hebben we een externe consultant (Bain) gevraagd
om ons te helpen alles in een juist
perspectief te plaatsen. Na een
erg brede, op data gebaseerde
analyse van ons eigen bedrijf en
de markt waarin we speelden, formuleerde Bain een objectieve en
gegronde aanbeveling die de strategie duidelijk uittekende. Dat is
precies waar strategy consulting
om draait: complexe vraagstukken
in verband met bedrijfsstrategie
oplossen door een gegronde analyse.
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2. Wat kan een burgie bijdragen
tot een bedrijf als Bain & Company?

Dat consultancy zijn nut heeft voor
het bedrijfsleven, is één. Maar wat
heeft een burgerlijk ingenieur, die a
priori weinig academische kennis
heeft over het bedrijfsleven, toe te
voegen aan het maken van een bedrijfsstrategie. Thomas Devloo, Associate Consultant bij Bain en afgestudeerd in 2012, legt uit.
Thomas Devloo: Mijn keuze om
als burgie te
beginnen
in
management
consultancy
leek heel ver
te staan van de
kennis die ik
verzameld had
gedurende mijn studies, maar dat
is het absoluut niet. Als burgerlijk
ingenieur wordt je getraind om
complexe problemen op een creatieve manier op te lossen met
behulp van analytisch en abstract
denken. Voor het maken van een
bedrijfsstrategie of het “cracken
van een case” maak ik eigenlijk
gebruik van net dezelfde werkwijze die ik tijdens mijn studies hebt
ontwikkeld. Alleen het onderwerp
is verschillend, maar dit pik je heel
snel op. Daarnaast heb je ook nog
je collega’s die je kunnen helpen
om bepaalde onderwerpen en
analyses sneller onder de knie te
krijgen.
3.Wat kan ik met mijn consulting
ervaring in mijn latere carrière?
Het is een reden waarom velen in de
consultancy wereld stappen: het brede spectrum aan wendingen die je na
enkele jaren ervaring aan je carrière
kan geven. We bespraken er twee
met ingenieurs Peter Loomans en

Peter Grypdonck: een MBA (Master
in Business Administration) en een
carrière in ‘de privé’.
Peter Loomans,
afgestudeerd als
MBA in Wharton, over de verhoogde kansen
die je als ‘Bainee’ hebt om een
MBA te kunnen doen: Bain heeft
een grote impact gehad op mijn
beslissing om een MBA te gaan
volgen in de VS. Zoals je waarschijnlijk wel weet, is een opleiding in de Verenigde Staten veel
duurder dan in België en bijna alle
studenten moeten dan ook grote
leningen aangaan om hun MBA
opleiding te kunnen betalen. Bain
gelooft echter sterk in de toegevoegde waarde van een MBA en
dus besloten ze mij te steunen en
de opleiding in mijn plaats te bekostigen. Bain hielp me niet enkel
financieel, maar ook qua ‘credentials’: twee van mijn managers hebben een erg sterke persoonlijke
aanbevelingsbrief geschreven, en
ook dat bleek van cruciaal belang.
Peter Grypdonck, CEO bij Vent e - E xc l u s i ve
en voormalig
manager
bij
eBay, over de
carrièremogelijkheden in de
privésector: Ik
heb op een bepaald moment een mooie opportuniteit gekregen om na Bain bij
eBay aan de slag te gaan als Strategy & Finance Director. Ik wilde

al een tijdje in de business gaan,
eerder dan advies te geven aan
mensen die in de business staan.
Mijn Bain achtergrond was zeker
een troef om de job vast te krijgen.
Strategie was immers iets waar
ik bij Bain constant mee te maken had. Ik wist hoe je problemen
moet oplossen. Ook het feit dat
ik als burgie weet met cijfers om
te gaan en zeer snel de essentie
uit een berg cijfers kan distilleren
heeft me hier gered. Tot op vandaag ben ik zowel mijn ingenieursopleiding als mijn consultingervaring dankbaar voor de kansen die
ze me nadien hebben geboden.
Als ingenieur aan de slag gaan als
Consultant bij Bain & Company, ik
kan het alleen maar aanraden.
4. Veel ingenieurs-studenten
twijfelen vaak tussen een job in
de industrie of een andere weg
opgaan. Hoe verschilt Bain van
deze andere werkgevers, bijvoorbeeld in de industrie?
Piet de Paepe: Het eerste belangrijke verschil is de snelheid
waarmee je verantwoordelijkheid
krijgt. In de industrie krijg je veel
tijd om je nieuwe job te leren kennen zonder dat daar meteen verantwoordelijkheid aan gekoppeld
wordt. Bij Bain daarentegen werk
je vanaf je eerste case aan een eigen, kritisch stuk van de gehele
analyse.
Om je voor te bereiden op die grotere uitdagingen investeert men
ook veel meer in ondersteuning,
begeleiding en opleiding dan je
typisch in de industrie vindt. De
talrijke trainingsprogramma’s en
coaching mogelijkheden laten je
toe om snel een breed scala aan
vaardigheden op te bouwen.
Eva, jij bent intussen 7 jaar aan
de slag als consultant bij Bain,
nadat je daar na je ingenieursstudies bent begonnen. Kan je
vertellen hoe je als burgerlijk
ingenieur wordt voorbereid op
consultancy werk?

Eva Sturtewagen: Met ongeveer
40%
burgerlijk ingenieurs
in het Brussels
kantoor is Bain
volledig voorbereid op onze
komst. Zo word
je perfect opgeleid vóór je begint te werken
en ook continu tijdens de jaren
die volgen. Pas afgestudeerden
starten met een 2-weken training
in Brussel, waarbij je enerzijds geïntroduceerd wordt in je nieuwe
werkomgeving, en anderzijds de
eerste basics van de bedrijfswereld krijgt uitgelegd (van boekhouding tot strategische tools).
Daarna vertrekt iedereen naar de
US om deel te nemen aan een training met deelnemers uit al onze
kantoren wereldwijd. Als ingenieur kwam die training echt van
pas.
Welke concrete verantwoordelijkheden krijg je vervolgens toegewezen?
Eva Sturtewagen: Ik weet nog
goed welke mijn eerste case was:
het bepalen van een groeistrategie voor een multinationaal
fruitbedrijf. Mijn rol bestond erin
om de fruitmarkt in Europa te onderzoeken. Gewapend met alle
analyses die ik hierrond maakte,
slaagden we erin om de markt
waarin onze klant speelde in kaart
te brengen. Aan de hand van die
gegevens konden we uiteindelijk
ook een nieuwe verkoopstrategie
uittekenen voor het bedrijf.
5. Er bestaan zoveel consulting
bedrijven, en een aantal daarvan
zijn ook actief als “topmanagement consultants”. Waarom
zou je dan specifiek voor Bain &
Company kiezen? Thomas legt
ons uit hoe hij bij Bain is terechtgekomen.
Thomas Devloo: Management
consulting is een people-business
en het is dus belangrijk dat je een

goed gevoel hebt bij je toekomstige collega’s. Gedurende mijn laatste jaar ben ik in contact gekomen
met heel wat management consulting bedrijven. Door gesprekken te voeren met verschillende
mensen heb ik de verschillen in
hun bedrijfscultuur leren kennen.
Op basis van die gespreken en de
interviewrondes ontdek je het bedrijf waarvoor je wilt werken. Mijn
belangrijkste redenen om voor
Bain te kiezen, waren dan ook het
enthousiasme en de passie die
de mensen uitstraalden en hun
‘down-to-earth’ attitude.
Wie na het lezen van dit artikel
interesse heeft voor een job of
stage bij Bain & Company kan
vrijblijvend contact opnemen
met onze recruiting verantwoordelijke (Laura.Dangotte@
Bain.com), of rechtstreeks solliciteren via onze websites www.
stopwondering.be of www.joinbain.com.
Je kan bij ons zowel terecht voor een
voltijdse job, na het succesvol afronden van je studies, of voor een stage
(bijvoorbeeld tussen je 1e en je 2e masterjaar). Beide applicatieprocessen
verlopen volledig gelijkaardig en beginnen bij een goed CV en een sterke
motivatiebrief.
We zijn steeds op zoek naar sterke
studenten, met een goed academisch
parcours en overtuigende extra-curriculaire ervaringen. Zorg er dan ook
voor dat jouw sterktes duidelijk naar
voor komen uit jouw CV!
Vervolgens nodigen we je uit op interviews, waarbij je door onze eigen consultants wordt onderworpen aan een
concrete case die je dient op te lossen.
Je doorloopt zo twee cases per interview en dat in drie rondes. Leg je dit
parcours succesvol af, dan wacht jou
enkel je handtekening op ons aanbod!
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Elien Hendrickx zit in haar 1e master Bouwkunde en kon een stage bij
IAESTE bemachtigen. Ze trok deze zomervakantie voor 2 maanden
naar het verre Argentinië. Wij waren benieuwd naar haar avonturen,
werkervaring en zonnige uitstapjes. Een verslag.
De zoektocht naar een stage
Dat ik in de zomervakantie op
buitenlandse stage wou gaan,
stond al bij het begin van het academiejaar vast. In het begin van
het jaar was er een infosessie over
IAESTE en mijn interesse was meteen opgewekt! Voor de aanvang
van de blok was mijn A-form ingevuld en na de examens heb ik
stevig moeten doorwerken om
mijn B-form op tijd in te leveren.
Eind februari was het tijd voor de
‘nomination evening’. Enorm spannend! Er viel dan ook een grote
last van mijn schouders toen ik
mijn naam hoorde vallen ‘Elien, jij
mag naar Argentinië’ Wauw! Dan
was het tijd voor de C-form, vliegtuigtickets bestellen en weg was
ik!
Time to work!
Ik werkte in de nationale universiteit van Avellaneda (UTN-FRA) en
mijn stage ging over het gebruik
van afval polymeren ter vervanging van aggregaten in beton. Zo
kan het beton veel goedkoper gemaakt worden en kunnen veel so-

ciale problemen in Buenos Aires
opgelost worden.
Elke woensdag stond ik in het labo
om iets nieuws te maken. Zo heb ik
tegels gemaakt om een pad aan te
leggen rond de universiteit. Mijn
onderzoek bestond er voornamelijk uit om de polymeren gebruikt
in deze tegels te bestuderen. Na
een tijdje kon ik de gemaakte tegels dan inspecteren (druktesten,
buigtesten…) en de gebreken noteren. Zo kon ik de volgende tegels verbeteren.
Verder heb ik ook nog testen gedaan naar het gebruik van afvalpolymeren in beton en de verschillende samenstellingen van
mortelproefstukken. Soms mocht
ik blokken maken die nu dienen als
metselwerk voor gebouwen.
De rest van de dagen was het mijn
taak om een verslag van het labo
te schrijven. Dit was niet zoveel
werk, dus ik had nog voldoende
tijd over om leuke uitstapjes te
maken!

Pretty pretty Argentina!
Ik wou graag naar een Spaanssprekend land gaan. Dat in combinatie met wat ik al wist over Argentinië en met het thema van de
stage (betontechnologie) heeft de
keuze bepaald om voor dit land te
kiezen. Argentinië is het grootste
Spaanssprekend land ter wereld
en het bevat dan ook echt alle
verschillende landschappen. Van
gletsjers in Patagonië, woestijn in
Salta, tropisch regenwoud in Iguazu tot en met het stedelijke karakter in de hoofdstad Buenos Aires.
Dit was eveneens de stad waar ik
op 29 juli naar toe vertrok om er
2 maanden door te brengen. Ik
had graag heel Argentinië doorgereisd, maar daar had ik jammer
genoeg de tijd niet voor. Wel heb
ik enkele van die mooie trips gedaan tijdens de weekends.

La Boca
De meest zuidelijkst gelegen regio
van Buenos Aires staat bekend om
zijn kleurrijke en uit golfplaat gemaakte huizen. Het is eveneens de plek
waar de Argentijnse tango nog het
meest van al leeft. Op elke straathoek
zijn er wel tango dansers te zien. Deze
streek vormt ook de thuishaven voor
de voetbalploeg ‘Boca Juniors’, waar
Maradonna nog gespeeld heeft.
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Flitsende nieuwe flatgebouwen typeren de meest moderne wijk van
Buenos Aires. Het is aan het water
gelegen en de bekendste brug is de
‘punte de la Mujer’ van Calatrava. Dit
is trouwens ook the place to be om ‘s
avonds eentje te gaan drinken. Het
typische drankje van Argentinië is
‘Fernet’, niet volledig mijn ding, maar
dus wel van vele Argentijnen.

Colonia del Sacramento is een stadje
gelegen in Uruguay, slechts op 1 uurtje van Buenos Aires verwijderd met
de boot. Het is gelegen aan de Rio de
la Plata en meer dan de helft van de
stad bestaat uit stranden. De rust in
Colonia staat in groot contrast met
de drukte in Buenos Aires. ‘s Avondskon ik genieten van een heel mooie
zonsondergang op het strand. In
Colonia zie je de mensen ook voortdurend maté drinken. Dit is een typisch Zuid-Amerikaans drankje dat
bestaat uit kruiden en water. Dit heb
ik dan ook maar eens uitgetest, maar
ik moest er al veel suiker bij doen om
de bittere smaak aan te kunnen.

Als je uit de hoofdstad Buenos Aires gaat, kom je veel steden tegen
waar nog authentieke cowboys
(gaucho’s) leven. Ik ben een dagje
naar zo’n range van de gaucho’s
geweest in San Susanna. De dag
bestond uit paardrijden, op een
paardenkar zitten, muziek en paardenshows en uit een grote maaltijd
met veel typisch Argentijns vlees.
Het was een gevuld en leuk dagje.
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Architectuur: architectuurschool Porto
Na een bezoek te brengen aan de casa da musica van OMA, gaan we deze keer een kijkje brengen bij
de Architectuurschool van Porto, de FAUP, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.
Deze school is enkel een architectuurschool, zonder de ingenieursopleiding erbij.

De FAUP werd ontworpen
door Alvaro Siza, een van de
bekendste architecten van
Portugal. Samen met Eduardo
Souto de Moura heeft hij de
belangrijkste gebouwen in
hoofdstad Porto ontworpen.
Hij heeft zelfs de Pritzker Price
gewonnen in 1992, de grootste
prijs voor architecten.
Binnenkomen in de school
doe je via een onoverdekte,
roodgeschilderde
ruimte,
vormgegeven door enkele
muren. Deze inkom is
helemaal niet verbonden met
het gebouw, maar is eerder
een
symbolische
entree.
De architecten wilden een
statement maken: hier voel je
dat je de architectuurschool
al betreedt. De ruimte creeert
een drempel tussen de
publieke straat en de privatere
school.
Eens je door die ruimte
bent, kom je in een groenere
zone, waarin je tussen de
bomen een aantal gebouwen
zit
opduiken.
Tientallen
meters verder kom je op een
groot centraal binneplein
met aan de rechterkant
de ontwerpstudio’s en aan
de linkerkant de andere
functies
zoals
auditoria,
cafetaria,
bibliotheek
en

tentoonstellingsruimten.
De
ontwerpstudio’s
zijn
ingedeeld per studiejaar.
Elk jaar heeft een aparte
toren, die aangepast is aan
de noden van de studenten.
Op die manier kunnen er
optimale faciliteiten voorzien
worden voor de studenten
en worden ze beter begeleid
in hun ontwerpproces. Een
nadeel van deze aanpak kan
zijn dat de studenten geen
interjarenrelaties
kunnen
onderhouden, zoals bij ons
wel het geval is. Het kijken
naar ontwerpen van de
verschillende studenten is een
gemis in deze opbouw.
Dit gemis wordt ten dele
gecompenseerd
door
een lange gang die onder
de
verschillende
torens
doorloopt. Deze gang verbindt
niet enkel de ontwerpateliers,

maar zorgt ook voor een
verbindingas naar de kant met
meer gevarieerde functies. De
gang gaat van smal en hoog
naar breed en laag, om een
gevarieerde beleving van de
ruimte te bekomen. Het effect
hiervan is eigenlijk miniem.
Op het schakelpunt tussen de
twee zones is er een ruimte
voorzien waar maquettes
tentoongesteld
kunnen
worden.
Opmerkelijk in dit torenverhaal is dat er eentje
ontbreekt. Waar er normaal
5 gebouwen moesten komen,
werden er maar 4 gebouwd.
De lege plek die overblijft is
een zeer vreemde ruimte.
Een sokkel waarop je kan
wandelen geeft aan dat
er weldegelijk een vierde
gebouw moest komen. De
architect heeft bewust dit
patroon doorbroken en heeft
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het vierde gebouw in een
nabijliggende groene zone
geplaatst en een volledig
andere typologie gegeven.
Deze ontwerpstudio heeft
een U-vorm met volledig zicht
op de bossen en een kleine
woning die in de groene zone
staat.

Het is daarenboven ook niet die Alvaro Siza tot een groot
de mooiste architecturale architect maken.
uitwerking. Wel verdeelt het
de bovenverdieping van de
bibliotheek in 2 zones die
elkaar niet kunnen zien. Op die
manier word je niet gestoord
door de andere studenten.

In de andere blok is de
belangrijkste
ruimte
de
bibliotheek. Deze bibliotheek
is speciaal ontworpen om
maximaal
diffuus
licht
te
bekomen.
Centraal
in de ruimte is er een
driehoeksvormige
koker
aangebracht die het daglicht
dat via het dak de ruimte
betreedt, diffuus verdeelt.
Het idee erachter is zeker
goed, maar de uitwerking
laat naar mijn mening nogal
de wensen over. De koker
neemt enorm veel plaats in en
doet de ruimte kleiner lijken.

In de school maakt Siza
gebruik
van
menselijke
uitdrukkingen en vormen.
Een van de torens heeft een
duidelijke typologie van een
menselijk gezicht. Dit gezicht
kijkt uit over de rivier, de
Duomo, en over het landschap.
Deze menselijke vormen
geven weeral geen mooie
architecturale
vormen,
maar weerspiegelen wel
een bepaald idee dat de
architect wilt meegeven aan
zijn architectuur. Het zijn
deze ideëen en concepten

Gezocht: echte helden
die willen vliegen!
Geef twee keer bloed en maak kans op je droomreis.

www.kbc.be/vliegendehelden

Onthaalweekend
Het onthaalweekend was weer fenomenaal. Meer dan honderd
gemotiveerde schachten, een 40 man praesidium, enkele proffen en
een leuk ontvangstkoppel. Iedereen was er klaar voor. Hier volgt een
verslag, met enkele meningen van eerstejaars.
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Het onthaalweekend van VTK
ging dit jaar door in Bree. Zo’n 150
eerstejaarsstudenten stonden aan
het begin van hun studentenleven
en wij moesten ervoor zorgen dat
het een begin zou worden dat
ze nooit zouden vergeten. Eerst
kaapte de leeuw met de vlag het
station van Genk in, waar onze
nieuwsgierige studenten stonden
te wachten op een eerste teken
van VTK. Na een hele reeks
kennismakingsspelletjes en een
danske te placeren op ‘Eye of the
tiger’ gingen we over naar een quiz.
Er wordt wel degelijk nagedacht
in onze opleiding en de schachten
werden er meteen ingesmeten
met de aartsmoeilijke vragen van
schachtenmeester Alberick. De

proffen er al. Na 2 uurtjes vragen
stellen over het serieuze gedeelte
van het studentenleven was
het tijd om onze geliefde kring
beter te leren kennen. Het VTKspel, waarbij er verschillende
opdrachten vervuld moesten
worden, werd op het scherpst
van de snede gespeeld. De avond
werd ingezet met een cantus,
voor de meeste schachten
meteen hun eerste. Gelukkig
was het presidium er nog om
de eerstejaars hun handjes vast
te houden. Er werden ook een
schachtenkoning en -koningin
gekozen. Na de cantus doken
we weer de fuifzaal in om het
weekend af te sluiten. Iedereen
(of toch zij die nog konden na de

vragen waren precies op maat
van de archies, die een zeer
verdienstelijke 3e plaats haalden!
Na de quiz werd de eerste avond
afgesloten met een stevige Office
Party. Netjes in kostuum werd er
gefeest en gedanst tot in de heel,
heel vroege uurtjes.
Die vroege uurtjes waren voor
sommigen misschien té vroeg,
want ‘s ochtends stonden de

cantus) smeet zich nog een laatste
keer op de muziek van Jeff in the
mix.
De volgende ochtend was
iedereen doodop, maar toen
moest het hardste werk nog
beginnen: de opkuis. Met 150
man tezamen werd er geschrobd
en geboend tot het er kraaknet
uitzag en we met een gerust hart
terug huiswaarts konden keren.

Ik heb zelf nog verschillende
dagen na dit schitterende
weekend moeten bekomen van de
sfeer, de schachten, de cantus en
de feestjes, maar het was het zo
hard waard.

Christophe Huynen - 1e bachelor
“Op 17 september kwamen
150
eerstejaars
studenten,
ook wel gekend onder de term
“schachten” van de richtingen
ingenieurswetenschappen
en
architectuur aan met de trein
aan in Genk. Hier werden ze
opgewacht door leden van het
VTK-praesidium en de fiere
mascotte, de leeuw van het VTK.
Vandaar ging het met de bus naar
kamphuis De Viggel te Bree. Met
een receptie en wat pleinspelen
om in de stemming te raken werd
het weekend in gezet. Vervolgens
werd deze omvangrijke groep
opgesplitst in kleinere groepen om
beter kennis te kunnen maken met
onze mede ingenieurs in spé. Met
een barbecue, een quiz en een fuif
in het thema “office” werd de dag
afgesloten. De volgende ochtend
moesten we vroeg uit de slaapzak,
ongeacht hoelang de vorige avond
had geduurd. Enkele proffen
hadden zich vrijgemaakt om ons
in voormiddag meer te vertellen

over de academische kant van het
leven in Leuven en kregen de kans
om al enkele prangende vragen te
stellen. In de namiddag konden we
VTK en de faculteit beter leren te
kennen via “het grote VTK”-spel. ’s
Avonds stonden een hamburger
en onze allereerste cantus op

het menu. Met liederen, bier en
later een dansje werd ook dit een
lange avond van pret en vertier.
Met kleine oogjes en een pak
nieuwe vrienden keerde iedereen
de volgende dag vermoeid maar
voldaan huiswaarts.”

kampplaats werden we in groepen
ingedeeld
op
alfabetische
volgorde, van schaapjes en poesjes
tot eekhoorns en kameleons.
Om het ijs wat te breken werden
er wat gênante spelletjes gespeeld
met de 200-koppen tellende
groep: kat en muis, vlaggenstok,
zakdoekleggen, dikke Bertha, ...
Enkel nog het schachtendansje
op Eye of the tiger ontbrak, en
vanaf toen was het ijs definitief
gebroken! Na het avondeten
werd er tijd gemaakt voor wat
gezonde competitie: een quiz.
De avond werd afgesloten met
de Office Party. Zowel schachten
als praesidiumleden, jongens en
iets minder meisjes, iedereen
amuseerde zich te pletter tot in de
vroege uurtjes...
Amper twee uur later werden
we al uit ons bed geroepen
voor ontbijt. Meteen daarna:
proffengesprek. ’s Namiddags

Nathalie Vermaelen - 1e bachelor
“Helemaal in m’n eentje zat ik op
de trein van Leuven naar Genk, vol
anticipatie en uiteraard ook met
een beetje zenuwen...
Bij het uitstappen bleek dat ik
bijlange niet de enige burgiein-spe was die op die trein had
gezeten. Aangekomen op de

werden we onderworpen aan het
grote VTK-spel. We leerden op

‘speelse wijze’ over de werking
van VTK, BEST, Revue, maar ook
hoe pinten te tappen, het VTKlied te zingen en anti-Apolloon
leuze’s te roepen like you mean
it. Mijn indruk was dat VTK het
niet enkel een grote kring is, maar
ook een super georganiseerde en
geëngageerde.
Dan kwamen we aan het summum
van het weekend: onze allereerste
cantus.
Muziek,
ambiance,
competitie, massa’s toasts van
Ska, lachen, elkaar toedrinken,
je volle blaas ophouden, rijmpjes
maken en nog zoveel meer! Wel
heb je als schacht veel om aan
te denken: de paginanummers
kunnen zeggen, de Latijnse
spreuken onthouden, niet in je
handen klappen, je codex op de
goede manier leggen, ... Gelukkig
werden we zeer goed bijgestaan
door de praesidiumleden.
Ach ja, aan alle mooie liedjes komt
een eind. In dit geval was het
einde: de morning-after OPKUIS!
Dat was echter helemaal niet erg.
Ik heb me echt rot geamuseerd,
enorm veel nieuwe mensen leren
kennen en ik weet niet wat ik
gedaan zou hebben moest ik niet
deelgenomen hebben aan dit
AWESOME
onthaalweekend!
Bedankt aan iedereen die het mee
heeft helpen realiseren!”
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Bezige Burgies: Rope Skipping
Voor elke Ir.Reëel zijn we op zoek naar een medestudent die een
interessante hobby beoefent. Robbe Van Rompaey houdt zich
naast zijn ingenieursstudies bezig met Rope Skipping. Een verslag
van zijn ervaringen met competities, lesgeven en het Chinese wheel.
Mijn naam is Robbe Van
Rompaey. Ik ben bijna 19 jaar
en woon in Zemst. Mijn hobby’s
voor ik naar Leuven kwam,
waren zwemmen, lopen en
Rope Skipping, maar nu schiet
er nog maar één echt hobby
uit, namelijk Rope Skipping. Ik
zit in mijn tweede jaar bachelor
ingenieurswetenschappen,
richting
werktuigkundeelektrotechniek.

een nieuwe sport, dus ben ik
met mijn zus meegegaan naar
de Rope Skipping training. In
het begin kon ik er echt niets
van, maar door de oneindige
mogelijkheden en truckjes die
ik rond mij zag, bleef ik echter
geboeid en bleef ik zelf oefenen.
En zo doe ik na 8 jaar nog steeds
dezelfde sport.
Zijn er veel mannen die deze
sport beoefenen?
Het grootste deel van de
sporters zijn natuurlijk meisjes.
De meeste mensen denk dan
ook dat deze sport enkel voor
vrouwen is, maar dit is helemaal
niet zo. Er zijn steeds meer
jongens/mannen die deze sport
ontdekken. Ik train samen met
2 andere jongens en 7 meisjes.
Dit is eigenlijk gek want doordat
mannen gemiddeld veel meer
kracht hebben als vrouwen, zijn
wij eigenlijk sterk in het voordeel.
Wij kunnen hoger springen,
meer pompen, sneller lopen, … Je
moet alleen het karakter hebben
om tegen de vooroordelen in te
gaan.

Hoe kwam je erop om aan Rope
Skipping te beginnen?
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Ik doe al sinds het 6e leerjaar aan
Rope Skipping. Ondertussen
ben ik dus al 8 jaar bezig met
deze sport. Ik ben eigenlijk
met deze sport begonnen door
mijn jongere zus. In het zesde
leerjaar was ik op zoek naar

Ik vind wel dat Rope Skipping
tegenwoordig meer in het
nieuws komt. Waarschijnlijk
komt dit door de deelname van
Rope Skippers aan Beglium’s got
talent. Dit toont natuurlijk hoe
spectaculair Rope Skipping echt
kan zijn.

Hoe gaan de wedstrijden eraan
toe? Hoe bereid je je erop voor?
Er zijn drie verschillende
soorten wedstrijden: individuele
wedstrijden,
waarbij
ieder
voor zichzelf moet springen;
team
wedstrijden,
waarbij
er in groepjes van 4 tot 5
man wordt gesprongen en
demowedstrijden, waarbij het
aantal springers kan oplopen
tot 20 man. Deze wedstrijden
zijn over het hele academiejaar
verspreid, zodat er telkens voor
één bepaalde wedstrijd getraind
kan worden.
Op een wedstijd zijn er
verschillende
onderdelen.
Eén
onderdeel
is
het
snelheidsonderdeel
waarbij
men zoveel mogelijk sprongen
moet uitvoeren in een bepaalde
tijd. Voor Single Rope staat het
record op 202 sprongen in 30
seconden en voor Double Dutch
is dit rond de 1250 op 3 minuten.
Dit is ongeloofelijk snel en
super moeilijk om te tellen. Het
ander onderdeel noemen we
Freestyles. Hiervoor moet men
gedurende 1’15’’ een oefening
maken op muziek waarin men

alle mogelijke truckjes die men
kan, moet uitvoeren. De punten
voor deze oefening worden
berekend via allerlei regels (op
moeillijkheid, creativiteit,…). Dit
is ook het coolste onderdeel om
naar te kijken en wordt zowel
gedaan in Single Rope als Double
Dutch.
De demowedstrijd is een soort
showwedstrijd waarbij niet
enkel Single Rope en Double
Dutch aan bod komt, maar
ook andere soorten Rope
Skipping zoals Chinese wheel,
Long Rope, box, … Deze show
is voor buitenstaanders vaak
het spectaculairste om te zien.
Vorig jaar was er trouwens zo’n
demowedstrijd in de Sportoase
hier in Leuven.

Verder zijn er ook internationale
wedstrijden
(Europees
en
Wereld
Kampioenschappen).
Om hieraan deel te nemen,
moet je geselecteerd worden
via de wedstrijden in België. Ik
ben in mijn carrière al één keer
geselecteerd voor een WK, maar
kon helaas niet gaan. Dit jaar ben
ik wel geselecteerd voor het BK
(de 10 beste jongens van België)
dat doorgaat 17 november. Dus
hopelijk word ik dit jaar ook
geselecteerd en kan ik naar het
WK.
Vertel eens iets over de lessen
die je geeft?
Naast zelf springen, geef ik
ook veel les. Ik geef vooral

les aan recreanten (een soort
voorbereiding op competitie) en
aan verschillende leeftijden (6-8
jaar, 9-16 jaar en volwassenen).
Ik leer ze basistricks aan in Single
Rope en Double Dutch, maar
ook andere dingen zoals Chinese
Wheel. Buitenstaanders zullen
misschien denken dat we uren
aan een stuk gewoon blijven
springen, maar eigenlijk is dit
niet zoveel. We doen vooral veel
spelletjes en de focus ligt op het
aanleren van nieuwe oefeningen
en iets minder op kracht en
competitie. En geloof me, na 1
minuut intensief springen, moet
je wel een rustpauze nemen!
Hoe zit het met de balans
hobby-studies?
Hoeveel
uur per week spendeer je
gemiddeld aan rope skipping?

Ik train gemiddeld twee keer
per week: dinsdagavond en
zaterdag. In totaal train ik 5 uur
per week (3 uur teamtraining en
2 uur individueel/demo). Maar

buiten zelf trainen geef ik ook
3 uur training op zaterdag. Dus
zaterdag ben ik eigenlijk van 12u
tot 19u bezig met Rope Skipping.
Maar in vergelijking met andere
clubs is dit nog weinig. De echte
goede clubs trainen minstens
6 uur per week op team. Maar
qua balans hobby-studies, zit dit
wel goed. Ik heb op zondag vaak
niets te doen, dus dan kan ik veel
bijwerken.
Heb je nog toekomstplannen
met rope skipping of wil je eens
je bent afgestudeerd volledig
voor het ingenieursleven gaan?
Ik heb, samen met andere
mensen, sinds dit jaar een nieuwe
Rope Skipping club in Zemst
opgericht. We wouden klein
beginnen, maar ondertussen
zitten we al met bijna 70 leden,
wat veel meer was dan we
verwacht hadden. Met deze
club willen we ook meedoen aan
wedstrijden binnen een aantal
jaar. Dus stoppen zal er zeker
niet inzitten. Zelf competitie
doen, zal waarschijnlijk wel
ophouden. De meeste Rope
Skippers stoppen rond hun 25ste
omdat het toch belastend is voor
de kniën en rugspieren. Maar
zelf training geven, zal ik blijven
doen tot ik het beu ben.
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Examentips:
Het is weer zover! Het anders zo bruisende Leuven wordt weer kalm ‘s nachts, de bureaulampjes knippen
aan, de boekjes gaan open, de oogjes te laat dicht en de koffie stroomt rijkelijk... De examens zijn er weer.
Maar voor zo’n 700 ingenieursstudenten is dit de eerste keer dat ze zullen ondervinden wat de ‘echte
examens’ zijn. Daarom presenteren wij jullie enkele examentips.
Dit helpt niet:
• 1 glas cola of 1 kopje koffie per uur verbetert je concentratie wel lichtjes, maar te veel cafeïne maakt je slapeloos
en rusteloos. Dat geldt ook voor energiepillen (Dynarax)
en –drankjes (Red Bull).
• Alcohol en sigaretten takelen je geheugen af. Gezonde
voeding zoals groenten en fruit daarentegen bevorderen je concentratie.
• Studeren enkel en alleen voor je ouders, helpt je niet
vooruit. Studeren doe je vooral voor jezelf. Bedenk nu al
hoe je jezelf kan belonen indien de resultaten goed zullen zijn. Dat motiveert.
• De opsluitmethode: jezelf isoleren is niet gezond. Zoek
contact met je huis- of klasgenoten. En praat over de leukste dingen op aarde.
• Doorblokken tegen de tijd. Las regelmatig korte pauzes
in, want ontspanning is even belangrijk als studeren.
Je hoeft geen schuldgevoelens te hebben als je pauzes
neemt, zelfs al heb je misschien nog niet veel gedaan. Beweging, buitenlucht en relaxatie geven net extra energie.

Dit helpt wel:
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• Slaap genoeg. Zo kunnen je hersenen de leerstof beter opslaan.
• Verlaag de temperatuur van je kamer en laat even wat vrieskoude binnen. Verse zuurstof, nieuwe energie.
• Heb je tijd te kort? Selecteer dan op voorhand de belangrijkste hoofdstukken en begin die alvast
te blokken. De inhoudstafel kan je hierbij helpen.
• Studeer niet te eentonig. Probeer gevarieerde manieren uit. Lees eens hardop, schrijf wat (samenvattingen) op papier, onderlijn kernzaken of kleur belangrijke dingen.
• Seks voor de wedstrijd is niet bevorderlijk voor de prestaties. Seks voor een examen daarentegen… zorgt voor een ontspannen gevoel. Laat dat nu net ideaal zijn om aan een examen te
beginnen, indien er tijd voor is.
• Vooraleer je je op de examenvragen stort, schrijf de zaken op die je meestal vergat maar nu nog
fris in je geheugen zitten.
• Black-out? Leg je examen even aan de kant, haal diep adem en concentreer je even op iets banaals, zoals de balpen die voor je ligt. Zo wordt je geest opnieuw rustig en herinner je je de leerstof.
• Lees je examen grondig na. Hoe saai het ook is of hoe snel je ook naar buiten wil, het is belangrijk.
Herlees en controleer alle vragen en antwoorden.
Bron: www.maks.be

Arne Vanhaecke - Het bloklied
Ik heb last van wallen en mijn derde blikje red bull is net op,
nog een hele nacht te blokken maar de leerstof raakt met moeite in mijn kop.
Kon het mij maar boeien zoals bij dat intellectueel gespuis,
die zich proffen noemen en de wereld beteren terwijl ik buis.
En ik heb echt geen zin om nog weken af te zien,
te zwoegen boven boeken en te hopen op een tien.
En dus blok ik door, dus blok ik door, ik blok mijn brein kapot,
en ik voel mij als een olifant in een konijnenkot.
En dus blok ik door, dus blok ik door, ook al vind ik het rot,
liever mijn gezond verstand dan dat van een geleerde zot.
Deze tijd van ‘t jaar doe ik best, dan ben ik een modelstudent,
zo iemand zonder sociaal leven die de zon nooit ziet, maar de leerstof wel kent
En als ze mij toch buizen door het schrijven van deze wereldhit,
dan trek ik mij daar niks van aan en zing ik vrolijk verder tijdens tweede zit.
En ik heb echt geen zin om nog weken af te zien,
te zwoegen boven boeken en te hopen op een tien.
En dus blok ik door, dus blok ik door, ik blok mijn brein kapot,
en ik voel mij als een olifant in een konijnenkot.
En dus blok ik door, dus blok ik door, ook al vind ik het rot,
liever mijn gezond verstand dan dat van een geleerde zot.

Mijn grootste examentip is
er eigenlijk eentje die je in
september zou moeten lezen:
probeer je doorheen het jaar
een goede werkdiscipline op te
leggen. Ingenieursstudies zijn
nu eenmaal niet de studies die
je een heel semester kan laten
aanslepen en waarmee je pas in de
blok kan beginnen. Ik werkte zo’n
40 uur per week (inclusief lessen).
Als dit goed gaat doorheen het
jaar, kan je dit tempo aanhouden
gedurende de blok. Dan hoef je
geen gekke dingen te gaan doen.
Tijdens de examens is het ook
belangrijk om te sporten en te
ontspannen. 8 uur leren per dag
is goed, meer doen heeft volgens
mij nihil efficiëntiewinst. Het
belangrijkste is dat je de examens
volhoudt en steeds fris aan een
nieuw examen kan beginnen.
Prof. Hilde Heynen

Studeren in de bib
Het liefst studeer ik in de bib. Dan heb ik regelmaat in mijn uren en ben ik minder afgeleid. Meestal
gaan we met een groep vriendinnen naar de bib. Daar werken we de hele voormiddag geconcentreerd. Een uurtje pauze en een kleine wandeling tijdens de lunch en nog een half uurtje in de namiddag maakt dat mijn dag veel productiever is dan hij op kot kan zijn. De computer is mijn grootste
afleiding. Deze laat ik meestal gewoon thuis liggen, `s avonds is er nog tijd om filmpjes te kijken of facebook te checken. Het enige
waar ik dan ook soms moeite
mee heb is na een dag “bibben” terug in gang te schieten. Gelukkig ben ik na zo`n
dagje meestal tevreden met
de geleverde prestatie dus
hoef ik mij in ‘s avonds niet zo
schuldig te voelen wanneer ik
weer te lang voor de computer zit. Natuurlijk steekt het
studeren soms tegen, zelfs in
de bib. Dan helpt de druk van
de medestudenten wel. Als ik
hen zie werken weet ik dat ik
dat ook echt moet doen.
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Leuk om weten: Deel 2
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 ijzeren maagd was geen Een ambassade is géén
echt marteltuig
grondgebied van het gerepresenteerde land
Het ziet er best wel eng uit,
maar dat blijkt nogal onterecht.
De ijzeren maagd wordt blijkbaar in geen enkel document
voor 1793 vermeld. Huidige
historici vermoeden dat het
eerste exemplaar toen tot stand
kwam als hoax, opgezet door
ene Johann Philipp Siebenkees. Het leek een realistisch
foltertuig in Nuremberg destijds, omdat een er op lijkende
schandmantel wel bekend was.
Deze leek op de ijzeren maagd,
maar zonder de pinnen en met
open hoofd, en was waarschijnlijk bedoeld om een misdadiger
tijdelijk vast te zetten zodat genoeg mensen konden zien wie
hij/zij precies was.
Met de 19e Eeuwse fascinatie
voor marteling is het bestaan
van zo’n gruweltuig dus onterecht in ons collectieve geheugen gegrift.
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In verschillende films, tv-series en boeken wordt er nogal
luchtig omgesprongen met de
Verdragen van Wenen inzake diplomatiek verkeer en dat
inzake consulair verkeer, van
1961 en 1963.
Deze verdragen stellen dat een
ambassade of consulaat niet
mag betreden worden door
diensten van het gastland zonder toestemming van respectievelijk de ambassadeur of
consul. Ze zijn dus een soort
van extensie op de diplomatieke onschendbaarheid. Belangrijker zelfs is dat het gastland
actief moeite moet doen om
een ambassade of consulaat te
beschermen tegen mogelijke
dreigingen.
Wel kan een gastland altijd een
lid van de diplomatieke staf verklaren tot “persona non grata”
en dan moet haar land van herkomst deze persoon binnen
een redelijke termijn verwijderen van het grondgebied van
het gastland.
Let op dat iemand als Julian
Assange geen diplomatiek lid
is. In zijn geval zou je kunnen
spreken van een persoon die
gezocht wordt door Britse justitie, maar omdat de Ecuadoriaanse ambassade niet mag betreden worden door de Britse
politie en Ecuador zelf heeft
beslist hem niet aan te houden,

hij ongeveer hetzelfde is als
iemand die zich spreekwoordelijk in een bunker heeft ingegraven: hij wordt gearresteerd
zodra hij erbuiten komt, maar
aangezien er niemand fysiek
binnen geraakt is hij nog steeds
op vrije voeten.

Sushi is geen rauwe vis
Sushi of Sushi-meshi is eigenlijk de Japanse naam die wordt
gegeven aan rijst geprepareerd met azijn. Samen met het
zeewier (nori) vormen ze de
basis van de meeste soorten
bereidingen. De rijst zelf krijgt
soms ook de naam shari.
De soorten vis, andere zeedieren, groenten of anderen die er
aan toegevoegd worden echter
neta genoemd als verzamelnaam.
Het woord sushi zelf komt
letterlijk van de beschrijving
“zuur smakend”. Dit werd oorspronkelijk bekomen door vis
te verpakken in rijst en te laten
fermenteren. Toen er in de 14e
Eeuw werd begonnen met het
toevoegen van azijn om de zure
smaak sneller te bekomen heeft
dit proces uiteindelijk heel de
bereiding overgenomen, met
de Japanse delicatesse tot gevolg.

Er werd nooit serieus gedacht dat de Aarde plat was
Heel veel is er niet over te vertellen. Er zijn nu nog steeds

heel veel mensen die denken
dat er tijdens de middeleeuwen
geloofd werd in een platte Aarde. Vermoedelijk is dit ontstaan

telen en roepen. Deze mensen
zijn in nood, en beginnen te panikeren.
Echt verdrinken is veel subtieler, en moeilijker
te
herkennen.
Vaak gaat het
gepaard met volledig levenloos
hangen of iets
dat lijkt op watertrappelen maar
meer apathisch
en ongecontroleerd.
Een heel duidelijk
teken is ofwel dat
de persoon zijn/
haar mond onder
water houdt, aan
het hyperventilee
uit 19 Eeuwse Franse boeken ren of proesten is, of onsuccesdie in die tijd vooral trachtten vol proberen zich op de rug te
de Rooms-Katholieke Kerk in draaien.
een slecht daglicht te plaatsen. Aangezien dit alles bijna altijd
De schrijvers stelden toen dat ook volledig geruisloos gede middeleeuwen een periode beurt, is het echt heel belangvan grote intellectuele duister- rijk actief te letten op o.a. kinnis was, iets wat deels ingege- deren. Ze gewoon wat laten
ven door de Verlichting nogal spelen en hopen dat ze om hulp
snel aansloeg bij de bevolking.
zullen roepen is levensgevaarVerschillende
Amerikaanse lijk.
historici maakten hiervan gebruik om uitvoerig te schrijven De zogenaamde ‘verboden
over de wetenschappelijke onderdukking door de Kerk, iets vrucht’ uit de Bijbel was hewat deels achterhaald is.
lemaal geen appel.
Eratosthenes heeft rond 240
v.Chr. al een goede schatting Er zou er een op Newtons
gemaakt van de straal van onze hoofd gevallen zijn, New York
Aarde, en die kennis is niet spe- City wordt ermee vergeleciaal verloren gegaan in de op- ken en het is de naam van het
eenvolgende eeuwen.
(ten tijde van schrijven) meest
waardevolle bedrijf ter wereld.
Verdrinken ziet er niet uit Maar de appel is een fruitsoort
die nogal slecht gedijt in het
zoals je denkt
Midden-Oosten, en is waarschijnlijk ook niet de verboden
Iemand die aan het verdrinken vrucht die altijd beschreven
is kan niet meer rond zich spar- wordt.

Bijbelteksten zelf spreken inderdaad altijd van een vrucht,
maar specifiëren deze eigenlijk niet. Zo hebben doorheen
de jaren verschillende Joodse
Rabbi’s beweerd dat het een
vijg, een tros druiven, een granaatappel of zelfs tarwe zou
moeten zijn, allemaal met goede argumenten.
Het Christendom zelf is niet
speciaal geneigd naar een specifieke vrucht, maar kunstenaars doorheen de jaren inspireerden zich waarschijnlijk
deels op het feit dat malum het
Latijnse woord is voor zowel
appel als het kwaad.
In de Islam wordt er ook niet
specifiek over de vrucht gepraat, en krijgt de boom zelf
niet eens een speciale naam.
In het puur hypothetisch geval dat het boek van Genesis
geen grote contradicties zou
bevatten is de vijg uiteindelijk
het meest waarschijnlijk. Er
staat namelijk in dat ze nadat
ze de vrucht geproefd hadden,
ze zich plots naakt voelden, en
zich bedekten met vijgenbladeren. En laten die nu net vlakbij
zijn als je toevallig op dat moment de vrucht van een vijgenboom hebt geplukt.
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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!
Mexicaanse wraps voor 4 personen

Ingrediënten:
4 wraptortilla’s
50 g ontbijtspek, fijngesneden
150 g chorizo, fijngesneden
1 grote ui, gesnipperd
1 rode Spaanse peper, fijngesneden
1 rode paprika, in blokjes
2 tomaten, ontveld, ontpit en in blokjes
250 g biefstuk, in dunne plakjes
guacamole (pot)
125 ml zure room

Werkwijze:
Bak in een wokpan het spek en de chorizo zachtjes uit. Schep wat bakvet in een koekenpan. Voeg de ui,
Spaanse peper en paprika aan de chorizo toe en bak alles op matig vuur 8-10 minuten; roer het mengsel
regelmatig door. Voeg de tomaat toe en bak alles nog 5 minuten tot de tomaten zacht zijn en het vocht bijna
verdampt is.
Verhit het bakvet in de koekenpan en bak de biefstuk op hoog vuur knapperig bruin. Schep het vlees door de
chorizosaus en warm alles even goed door. Voeg zout en peper naar smaak toe.
Bak de tortilla’s in een droge koekenpan aan weerszijden knapperig. Leg ze op de borden en schep het vlees
in het midden. Vouw de zijkanten erover en schep er wat guacamole en room op. Lekker met een salade met
ijsbergsla en radijs.

Tip:
Voor de wijnliefhebbers: een krachtige Zinfandel zou er goed bij zijn. Je kan dit gerecht ook nog
afwerken met koriander.

Varianten:
Je kan een wrap maken met alles wat je lekker vindt! Enkele opties:
- Oosterse wrap met kip
- Thaise wrap met mihoen, rosbief en garnalen

- Wraps met krab, tomaat en rucola als hapje
- Koude wrap met zalm en kruidenkas als apero

- Winterse wrap met gehakt, spinazie en paprika
- Wraps met kip, champignons, amandelen en roomsaus
- Chinese wrap met eendenborst en teriyakisaus
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Restaurant Notre Dame
WAAR
		
WEBSITE

Grote Markt 11
3000 Leuven
www.notredame-leuven.be

KAREN
De Notre Dame is een van de grootste restaurants in Leuven. Gelukkig zijn
er veel aparte hoekjes en verdiepen zodat het gezellig blijft. Ik koos voor de
lasagne met zalm en spinazie (€10.40). Opmerkelijk was dat we helemaal niet
lang hoefden te wachten op ons eten, hoewel het restaurant volledig vol zat.
Weer naar de lasagne, die was lekker, maar eerder een groot stuk zalm, een
hoopje spinazie en wat lasagne vellen overgoten met saus. Maar de smaken
zaten goed, dus zeker een aanrader!

LAURENS
Als ik op restaurant ga, bestel ik meestal vis, iets dat ik niet zo vaak eet op kot.
Ik pikte de linguine met zalm uit de overvolle kaart. Het eten was heel lekker,
lekkere zalm, pasta goed gekookt, maar wat er niet bij vermeld stond, was dat
er ook champignons bijzaten. Normaal gezien ben ik geen fan, maar deze keer
hebben ze toch gesmaakt. Als de champignons bij op de menukaart had gestaan,
had ik dit lekkere gerecht waarschijnlijk niet genomen.
Kortom: ik heb heel lekker gegeten voor een goed budget van €10.30!

TOM
Heel handig is dat je de keuze krijgt om gelijk welke combinatie te vormen
tussen alle vlees- en vissoorten, de verschillende sauzen en de bijhorende
frietjes, kroketten, etc... Mij leek de kipfilet met Notre Dame saus (een lekker
roomsausje met fijne groenten) en kroketten wel een goede keuze. Ik had zeker
gelijk, eigenlijk niets op aan te merken, het was bijzonder lekker, zelfs met een
gegratineerde tomaat erbij.
Enige puntje van kritiek was toen we ons dessert bestelden. Toen ik een paar
minuten na de rest zijn/haar ijsjes al hadden gekregen vroeg of het kon zijn dat
ze mijn dessert vergeten waren vertelde de nogal norse gekrulde garçon dat
ze het simpelweg niet allemaal tegelijk konden dragen. Nog enkele minuten
later (de rest was nu al klaar met eten) is iemand anders zich uit de keuken
komen verontschuldigen dat ze over de bestelling hadden gekeken, wat ik
zeer geapprecieerd heb. Toen mijn milkshake dan uiteindelijk toekwam vond
ik het niet erg, we zijn allemaal mensen natuurlijk, maar een garçon die eerlijk
is en zelf eens gaat kijken waar de bestelling blijft in plaats van ter plekke een
slecht excuus te verzinnen moet toch wel kunnen bij een voor de rest zeer goed
restaurant.
Hopelijk was dit een geïsoleerd geval, maar ik geef het toch maar even mee.
PS: Reservatie is aan te raden!
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24 urenloop: een terugblik

40

Ook dit jaar werd de 24 urenloop gehouden op het pad rond de atletiekpiste. We hebben jammer genoeg
niet kunnen winnen, maar we hebben onze vrienden van Apolloon wel het vuur aan de schenen gelegd.
Een terugblik op dit evenement.
24 Urenloop, altijd een van de te helpen. Refresh, refresh, de Ali Baba en pizza.be houden
meest speciale evenementen komaan veto ik wil tussen- het dan eerder bij supporteren.
van het jaar. In de aanloop er- standen! Oké, nog 2 rondjes Ach, zolang er maar aangemoenaar blijkt al hoeveel moeite de achter, shit nu 3, komaan man- digd wordt.
verschillende kringen telkens nen, lopen! Zo online volgen
doen om toch maar het laatste is eigenlijk écht niks voor mij. Dat aanmoedigen van de eigen
procentje eruit te halen. Ook bij Vorig jaar was het nog leuk na- kring gaat jammer genoeg ook
VTK, maar dit jaar was anders. tuurlijk, live zien hoe die loper altijd wel gepaard met het ontvan VTK de apolloniër die voor moedigen van de tegenstanDe spanning kon je al maanden hem uitloopt te pakken krijgt der en dat ontmoedigen blijft
op voorhand voelen snijden. De en hem nét voor ons standje niet altijd beleefd. Het is uiterlooptrainingen werden niet ge- inhaalt. “Yes, ik heb er eentje aard wel leuk als we iemand
woon enkele weken voor de 24 ingehaald!”.
van Apolloon voorbij steken,
urenloop zelf georganiseerd,
maar uitschelden is voor niets
maar al van in het begin van het Maar niets gaat boven het éch- nodig. Ze gaan er alleen maar
jaar. Dit jaar zou ons jaar wor- te werk. Niet online, niet via sneller door lopen. Wat zouden, dit jaar: to victory!
facebook, maar de harde rea- den ze meemaken als we hen
liteit van de piste. De sfeer die in doodse stilte voorbij laten loIk heb er zelf ieder moment in er rond de piste hangt is over- pen? Muisstil, niemand die iets
geloofd en hoewel ik niet zo’n weldigend. En als het even stil roept. Verbaasd zouden ze zijn.
sporter ben, ben ik toch een valt, is er altijd die ene held met Daardoor opeens het ritme
keertje mee gaan trainen met zijn trompet die de sfeer terug verliezen, dat zouden ze doen.
die bende diehards die iedere komt opwakkeren als het mid- Dat kunnen we volgend jaar
dag op diezelfde piste zich het dernachtuur stilaan wordt be- misschien eens proberen, eens
zweet uit het lichaam liepen. reikt,
zien wat er gebeurt.
Dag in dag uit leven voor dat
ene doel: 22 oktober. Om toch Wat mij enorm opviel is hoe- Jammer genoeg begint na
maar de sporters van Apolloon veel volk er ook ’s nachts naast een tijdje het besef te komen
te kloppen, als het even kon. de piste blijft om de dappere dat het wel heel moeilijk gaat
De manier waarop onze leden lopers aan te moedigen. Mis- worden. De constante van 4
zich hebben ingezet voor deze schien ligt dat wel gewoon aan rondjes lijkt doenbaar, maar
editie is ongelofelijk. Iedereen de opdrachten die we onze eens de eindklok in zicht komt
spoorde elkaar aan om toch die pasgekochte schachten mee- wordt het alsmaar moeilijker.
extra inspanning te doen. Kon geven. Maar ook zij doen dat Hoe hard we ook proberen, we
het dan toch lukken, dit jaar?
met volle overgave. Hoewel de komen geen stapje dichterbij.
band met hun nieuwe kring nog Frustrerend is het, maar ook
Ikzelf kan meestal wel goed om niet zo sterk is, komen er toch met een achterliggend gevoel
met stress, maar als het ont- elk jaar opnieuw een heleboel van trots. Trots op de lopers
werpdeadline én 24urenloop eerstejaars lopen en suppor- die zo hun best hebben gedaan,
is, sta ik toch ook wel op sprin- teren. De meesten onder hen trots op de 1012 rondjes die
gen. Als er dan nog geen real- zijn nog niet beïnvloed door we gelopen hebben en trots op
time verslaggeving is, is het hek ‘bierstad’ Leuven en verkeren VTK in zijn geheel, want zonder
helemaal van de dam. Gelukkig nog in optimale conditie. Zij die al onze leden was dit niet mowas Veto er om mij uit de nood al kennis hebben gemaakt met gelijk geweest.

We gingen verhaal halen bij een
van onze lopers, Robin Portier. Hij
geeft ons zijn kijk op de 24 urenloop.:
Half twaalf, de gsm trilt voor
de eerste maal; oproep voor
het noodteam. M’n vierde editie als doorwinterd nachtloper
begon. Stiekem was ik er al een
beetje op aan het wachten, het
komt een beetje als een verlossende sms, na een jaar op de
sukkel met een knieblessure
had ik er meer dan ooit zin in en
de adrenaline verhinderde de
slaap al de hele nacht. Ik sprong
uit m’n bed en nam m’n eerder
gemaakte zak mee. Vanaf nu
was het 20 uren tot het einde,
enkel en alleen 24-uren dat de
klok slaat. Ik ga naar de VTKstand en de sfeer zit er direct in,
er staan nog steeds een hoop
supporters en langs de kanten
staan mede noodteam-leden
zich al op te warmen of zelfs al
luid-hijgend en zwetend zich
op de best mogelijke manier te
recupereren ook binnen in het
loperskot lopers op de hometrainer en zelfs twee bevallige
schachtjes die vol overgave
het zuur uit de lopersbenen
kneeden, ‘this was definitely
the place i belonged’. Ik maakte
me klaar voor een eerste keer
de kuiten onder spanning te
zetten. De zenuwen gierden
me door de keel. Een gezonde
stress voor een op en top focus
voor wat mijn besttijd van deze
editie ging worden. Achteraf
de tijd en voorzorgen nemen
om te recuperen want ik moest
gauw terug aan de bak in de
speedyteamshift tussen 2 en 4.
Hier waren een tweede en derde halve kilometer mijn deel.
Een 1’27” en een mooie 1’24”

waren het resultaat. Maar nog
meer dan het resultaat was ook
het gevoel in de benen na een
jaar van gesukkel en blessureleed meer dan bevredigend.

ons in de schoenen te zakken.
Door het “falen” van het tweede speedyteam leek een vroegtijdige teloorgang ons in de kleren te kruipen.

Dit gevoel van individueel succes werd echter zwaar verstoord door het lijden van onze
lopersgroep. Tijden die voorgaande jaren over de nacht altijd een mooie tijdswinst opgeleverd zouden hebben waren
dit maal slechts een voetnoot
in de constante 1’20” druk die
apolloon ons oplegde. Daarnaast kregen we met een aantal kwaaltjes te kampen van
een voorts waterdicht tactisch
meesterplan. Het niet komen
opdagen van een aantal lopers
was een spijtige onvoorzienigheid en dreigde ons onderbemand te maken. Maar nog
meer bleek die nacht dat heel
wat speedyteamlopers van de
tweede shift ook al deel uitmaakten van het noodteam.
Het noodteam dat toen al meer
dan 2 uren het beste van zichzelf aan het geven was. De verhoopte lading nieuwe lopers
kwam er niet. Tot overmaat
van ramp moesten we met lede
ogen aanschouwen hoe apolloon het ene blik verse toplopers na het andere opentrok,
geen meisjes meer dit jaar, geen
tweede-rangslopers, maar stuk
voor stuk afgetrainde sportmannen waarvoor onze nachtelijke helden diep in hun VTKhart moesten tasten, kreunend,
zwetend, maar blijven lopen, de
schade beperkend, zeker nu
nog niet breken. Een half rondje achterstand werd een volledig, één werd twee, twee werd
vier. Toen we dreigden de 5 te
overschrijden, begon de moed

Juist op dat moment kwamen
met hernieuwde kracht, als
uit de hemel gezonden, onze
mede-burgievrienden van Lerkeveld. Een uur waarvan ik,
eerlijkheidshalve moet opbiechten, weinig verwachtingen had (waarvoor m’n oprechte excuses hierbij!) bracht een
superteam naar voor. Op een
moment dat apolloon zelf ook
even naar adem moest happen sloegen zij keihard terug.
We konden terug rondjes aftellen, we kwamen weer in de
juiste flow en in de stille uurtjes maakte Lerkeveld de arena klaar voor onze schachten.
“Nog 15 uur te gaan, amper 3
rondjes om terug te pakken, zij
zijn misschien animals voor 1
dag, wij zijn leeuwen elke dag
opnieuw”.
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GoedFout
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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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Met dank aan Veto en Freya Terryn

