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verwachting houdt van verrassing
Voor de ontplooiing van onze medewerkers zijn de mogelijkheden even divers als onze mensen
zelf. Een combinatie die alle verwachtingen overstijgt en ons sterker maakt. En dat is typisch
voor een wereldleider in chemie. Want bij BASF creëren we chemie. Check nu www.jobs.basf.be
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DE REDACTIE:
Op uitdrukkelijke vraag van onze trouwe lezers, excuseren wij ons hierbij voor een fout in de vorige editie
van ons geliefd ledenblad. “Vrolijke Vrienden” is uiteraard van Nonkel Bob en niet van Samson & Gert!

3

Woordje van de praeses
Hey beste vrienden en liefste vriendinnetjes,
Laten we het eens hebben over het leven zoals het is: Blok 6 … of hoe een citégang deel kan
worden van je dagdagelijkse beslommeringen. Doorheen het jaar is het hier altijd een komen
en gaan van geëngageerde werkers, katerende schachten op zoek naar verloren voorwerpen en
meestal te laat komende pizzabrommertjes. Het heeft wel iets, dat bruisende, dat bereikbare.
De passage van zowat alles en iedereen wordt uiteraard nauwlettend geregistreerd door de
opmerkzame bewoners. Maar je eigen privacy daargelaten, heeft het ook wel zijn voordelen
om te leven in het epicentrum van burgieland. De vele interessante, intrigerende en vaak
verbazingwekkende gangconversaties dragen daar natuurlijk in niet beperkte mate toe bij. En
het moet gezegd, de vloer is ideaal om op strijk te gaan indien nodig.
Maar … tijdens de examens verandert het hier in een oase van rust. Het gangreglement des zesnuls stipuleert dan ook duidelijke afspraken betreffende geoorloofd toiletgebruik, momenten
van gewenste rust (1u tot 12u!), het officiële gangvoedsel (sandwichcroques tussen de grill)
enzovoorts enzoverder. De 6-0 is echter wel ideaal om (desgewild tussen het eventueel geblok
door) te SOGgen (of TOGgen aka thesisontwijkend gedrag vertonen) en te ‘paljassen’.
Met het tweede semester voor de deur kijk ik al uit naar de prominente plaats die de 6-0 weer in
het Leuvense studentenleven mag gaan innemen. Beroemd of berucht, de 6-0 is een begrip en
een icoon! Leve onze gang (en zijn bewoners)! ;)
Altijd welkom om van de sfeer te komen proeven,
Uw Praeses,
Rien

Woordje van de vice
Het is niet altijd even gemakkelijk, een ‘woordje van de vice’ schrijven. Maar soms zijn er van die
momenten waar je verdrinkt onder een waterval aan inspiratie. Dit is er geen van.
Als ik u nog niet weggejaagd heb, dan bent u een bofkont. Ik wil u namelijk iets interessant
vertellen. Dit jaar is het DELTA-jaar, het jaar waar het praesidium dat ooit nog bekend stond als
de kiesploeg Delta zich van haar beste kant laat zien om uw studentenleven zo aangenaam
mogelijk te maken. Iets waar we bijzonder goed in slagen. Was het nu op onderwijsgerelateerd
vlak of had u zin in een frisse pint of cocktail, we schoten u te hulp. En dat zullen we ook
onverminderd blijven doen in dit tweede semester. Het is dan wel een nieuw jaar, nieuwe
voornemens zijn niet nodig.
Maar zoals het reglement het voorschrijft, wordt ons team op het einde van het jaar afgelost
door een volgende lichting. Nieuwe maar ook vertrouwde gezichten zijn nu al druk in de weer
om u er in mei van te overtuigen dat ze het nog beter gaan doen dan ooit tevoren. Ondanks het
feit dat wij u ook nog een paar keer zullen proberen te verbazen dit jaar, zou het ze nog wel eens
kunnen lukken ook! Gun ze het voordeel van de twijfel en laat de verkiezingscampagnes op u
afkomen.
Besneeuwde groeten!
Marv
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Helemaal klaar voor een bloedhete festivalzomer?
KBC en Bloedserieus bereiden je nú al voor op een bloedhete festivalzomer.
We geven namelijk maar liefst 500 combitickets weg voor Rock Werchter 2013.
Yup, 500. Combitickets! Wat moet je daarvoor doen? Simpel: wij willen bloed
zien. Jouw bloed.
Kom tussen september en mei twee keer bloed (of plasma) geven op een bloedinzameling van Bloedserieus of het Rode Kruis. En geef het juiste antwoord op
de wedstrijdvraag. Dat is alles. Wedden dat het bloody fantastic wordt?
Inschrijven en meer informatie? Check www.kbc.be/rockwerchterinjebloed!
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Proffenwoordje: Andrew Vande Moere
B

ij onze derde editie aangekomen, werd het eens tijd om bij de
architecten een professor te gaan zoeken.
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Lauren: Hebt u ooit gespiekt
tijdens uw studententijd?
Neen, dat was te moeilijk
met zoveel plaats tussen de
mensen.
Lauren: En in het
middelbaar?
Dat zou kunnen ja, maar ik
denk ook niet al te veel.

om te kijken of het klaar was.
Af en toe ging ik wel op café
op de oude markt, maar dat
gebeurde niet zo veel.

we waren toen maar met 10
man en ik was verantwoordelijk
voor videoconferenties. In
die tijd was dat nog met een
ISDN-lijn en daar moest je
Lauren: En wat doet u nu in
toelating voor vragen. Via een
uw vrije tijd?
prof kon ik videoconferentie
Mijn kinderen entertainen is
doen met Zürich over iets
punt één en ik schrijf ook een
digitaal. Die persoon zei heel
blog.
veel dingen die mij enorm
(Deze is terug te vinden
interesseren, bijvoorbeeld
www.infosthetics.com)
dat digitale architectuur de
werkelijkheid weerspiegelt. Je
Lauren: U heeft gedoctoreerd moet bijvoorbeeld geen ramen
in Zürich en ook lesgegeven
en deuren hebben. Dat kan
in Sydney. Hoe bent u daar
ook heel abstract zijn. Ik heb
terecht gekomen?
toen hemel en aarde bewogen
Ik zat vroeger bij Existenz en
om mijn eindwerk te kunnen

Lauren: Wat is het eerste dat
u opmerkt aan een student
bij een mondeling examen?
Of hij/zij zenuwachtig is of niet.
Als die persoon zenuwachtig
is, probeer ik het wat kalmer
aan te doen en als die niet
zenuwachtig is, gaat het
normaal gezien vlotter vooruit.
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Lauren: Wat deed u in
uw vrije tijd tijdens uw
studententijd?
Als architect hadden wij niet
veel vrije tijd. Ik tekende tot
2u ‘s nachts. Ik was ook één
van de eerste personen die
de computers gebruikte. Zo’n
rendering duurde 3 à 4 uur
dus ik herinner mij dat ik 3 à 4
keer moest opstaan ‘s nachts

De blog van prof Vande Moere: infosthetics.com

doen in Zürich, die geen lid
was van de EG (Europese
Gemeenschap) en nog geen
lid van Erasmus. Ik ben toch
kunnen gaan en ik heb daar
heel veel bijgeleerd en ontdekt
wat ik echt wilde doen.
Toen heb ik daar nog een
postgraduaat gedaan en
hebben ze mij gevraagd om
daar te doctoreren. Dan heb
ik daar ongeveer 5 à 6 jaar
gewoond en toen waren we
het daar een beetje beu en
ben ik beginnen solliciteren.
Eén van de mogelijkheden was
in Sydney waar toen een hele
bekende professor werkte en
bij verrassing hebben ze mij
daarvoor aangenomen via
videoconferentie. Daar heb ik
dan nog 6 jaar gewerkt.
Lauren: Wist u altijd al dat u
ging lesgeven?
Neen, maar ik gaf heel veel les
aan mezelf bij het studeren.
Dat was mijn manier van
lesgeven.

Lauren: Wat is uw mening
over de afschaffing van het
toelatingsexamen burgerlijk
ingenieur?
Ik kom zelf van een tijd van
het toelatingsexamen en
ik weet nog dat ik toen zei
tegen mijn ouder: “Ik vind
dat niet eerlijk dat iemand
anders mag beslissen wat ik
moet studeren.” Ik vond het
onrechtmatig dat de kans erin
zat dat ik dat niet mocht doen.
Nu sta ik aan de andere kant
en denk ik wel dat het een
win-winsituatie zou zijn voor
studenten om op voorhand te
weten of ze het aankunnen of
niet en dat voor ons de studie
tijdens het eerste jaar niet
overbelast wordt door enorm
veel studenten. Maar ik begrijp
dus ook de andere kant en dat
het heel vreemd aanvoelt.
Lauren: Wat is op dit moment
voor u het belangrijkst om
nog te bereiken?
Ik denk dat mijn continue doel

is om een hele goede papa
te zijn en een hele goede
professor te zijn en dat dat al
elke dag een doel op zich is.
Lauren: Er komt binnenkort
een nieuwe faculteit
Architectuur. Wat zal er voor
u veranderen?
In de praktijk is het zo opgezet
dat er niet zo veel verandert,
wat ik spijtig vind. Het
organigram is zo gemaakt
dat het onafhankelijk van ons
zal bestaan. Wij moeten wel
samen onderzoek doen, maar
ik vind het spijtig dat er niet
veel meer interfaces zitten en
dingen waar we elkaar gaan
tegenkomen. Ik denk wel
dat ik veel zal samenwerken
met professoren van daar
die dezelfde interesses
hebben, maar momenteel is
het niet zo opgezet dat dit
er natuurlijkerwijze van zal
komen.
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Vlaamse architectuur:

De architectuurprijs van Vlaams-Brabant.

Vlaams- Brabant:
Vanuit de lucht bekeken merk
je dat er maar weinig plekken
in Vlaams-Brabant onbebouwd
of onbewerkt bleven. Toch is
de provincie geen megalopool.
daarvoor zijn er net te veel open
groene ruimtes en onbestemde
gaten. Platteland is echter ook
niet het juiste woord voor dit
patchwork van dorpskernen,
grotere en kleinere steden, wijds
uitwaaierende verkavelingen,
industrieterreinen en een
erg dicht wegennet. Moet
je het dan een nevelstad
noemen? Wellicht, al zou dat
doen vermoeden dat al die
gebouwen en infrastructuren
uit het niets verschenen zijn.
Niets is minder waar. Haast elke
plek in de provincie heeft een
geschiedenis die honderden
jaren teruggaat. Het landschap,
bezaaid met opmerkelijke
gebouwen en monumenten, lijkt
zo eerder op een perkament dat
talloze malen herbeschreven
werd nadat eerdere teksten
uitgekrabd werden. Geen
van die oudere teksten
verdween echter ooit helemaal.
Zo blijven verschillende
visies, geschiedenissen en
herinneringen zich tegelijk
verdringen op een zelfde
klein stuk grond. Nooit wordt
helemaal schoon schip gemaakt.
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Brabant werd in grote
mate getekend door de
ongezien snelle ruimtelijke
ontwikkelingen na de Tweede
Wereldoorlog. Niemand
was daar in die periode op
voorbereid. Overheden en

privéopdrachtgevers gingen elk,
vaak met de beste bedoelingen,
hun gang. Het idee dat een
algemeen plan vereist was om
ontsporingen te vermijden,
en dat zoiets meer inhield dan
het inkleuren van vakjes op
de kaart, kwam pas laat. Het
resultaat is een landschap met
vreemde conflicten in gebruik
en bebouwing, vol ongerijmde
nevenschikkingen. Soms is het
gevolg een fantastisch, poëtisch
beeld, soms een rommelig
groepsportret, maar uniek is dit
panorama in elk geval.
De openbare ruimte is echter
geen loutere kwestie van
rendementsberekeningen. Ze is
vooreerst een belangrijk middel
om onze plek in de wereld te
bepalen. Mensen bouwen hun
leven uit door herinneringen, die
stollen tot ervaringen. daaraan
ontlenen ze zingeving. De
ruimte waarin we leven is daarin

van het allerhoogste belang:
elke werk- en ontmoetingsplek,
elke speelruimte, elk monument
is een kapstok waar we onze
herinneringen aan ophangen.
Als er nu in Vlaams-Brabant
gebouwd wordt, gaat het er dus
altijd ook om de samenhang
van veel tijd- en betekenislagen
intact te houden en overtuigend
te herdenken. Er is geen kunst
aan om in accommodaties
te voorzien voor scholen,
kantoren, culturele centra of
administraties. Dat kan elke
aannemer. Ervoor zorgen dat die
ingreep de hele context beter
leesbaar en interpreteerbaar
maakt, dat een locatie een
geheugenplek wordt en niet
een willekeurige ‘non-lieu’, dat is
echter wel een hele kunst. Als je
dat doet, maak je patrimonium.
Voor de toekomst. Dat is wat
er nu in Vlaams-Brabant op
het spel staat bij het bouwen,
ongeacht of het om nieuwbouw,
renovatie of restauratie gaat.
Anders stevenen we af op een

‘s Hertogenmolens

verenigen? Bij de eerste editie
van de prijs kwam de jury er
alvast niet uit. Ze bekroonde
twee woongebouwen. Zo leek
het meteen alsof restauratie en
nieuwbouw inderdaad zulke
onvergelijkbare grootheden
waren dat je ze niet in één
competitie met elkaar kan laten
wedijveren.

De laatste winnaar van de
architectuurprijs van VlaamsBrabant. In 2011 verkoos de
jury deze renovatie door het
Burgs-Brusselse bureau noA tot
beste ingreep in patrimonium
voor de toekomst. Met een
afgebrande noordgevel en een
ingestorte zuidwestvleugel was
dit zestiende eeuwse complex
het totale verval nabij. De stad
Aarschot besloot er wat aan te
doen en in een publiekprivate
samenwerking met bouwbedrijf
Kumpen, de stad, een aantal
historische verenigingen en
andere publieke actoren werd
de nieuwe bestemming van
dit monument vastgelegd: een
klein hotel met brasserie, feesten vergadergelegenheid. Een
lastige verzoening tussen de
moderne eisen van de horeca
en de oude houten en stenen
constructie drong zich op.
Architectenbureau noA begon
aan deze klus.

Zo eenvoudig ligt dat natuurlijk
niet. In veel opzichten is het
hier geschetste onderscheid
zelfs een karikatuur. In VlaamsBrabant zijn nieuwe en oude
gebouwen echter allebei, vaak
zij aan zij, in overvloed aanwezig.
Het nieuwe moet er altijd een
verhouding vinden met het
bestaande, het bestaande moet
er altijd opnieuw herdacht
worden om zijn plaats te kunnen
blijven opeisen in nieuwe
ontwikkelingen. Voluit heet
de prijs daarom ‘patrimonium
voor de toekomst’. In de
toelichting bij de prijs wordt
ook uitdrukkelijk gesteld dat het
eerste criterium van de prijs de
aandacht is die architecten en
opdrachtgevers besteden aan
de context waarin ze opereren.

Al wat nog te restaureren
viel werd behouden, en waar
nodig aangevuld met nieuwe,
gelijkaardige materialen.
Trappen en zolders werden
hersteld en de brug over de
rivier vormt de overgang
tussen brasserie en hotel.
Op deze plaatsen word je
teruggekatapulteerd in de tijd.
Wanneer gebouwdelen echter
onherroepelijk verloren waren
gegaan volgde noA een andere
strategie: de noordvleugel
met het hotel werd uitgevoerd
in beton, en dit beton wordt
geëtaleerd. Raamopeningen
lijken willekeurig over het
oppervlak verspreid, en stoppen
soms op de knikken in de gevels
(iets wat in baksteen onmogelijk
is: je moet er een latei kunnen

‘s Hertogenmolens, Aarschot
dode, onleefbare ruimte. Dan
verkwanselen we al wat het
verleden ons meegaf.

De architectuurprijs
Tot voor een paar jaar reikte
de provincie Vlaams-Brabant
twee ‘architectuurprijzen’ uit:
één voor nieuwbouw- en
verbouwingsprojecten, één
voor monumentenzorg. Sinds
2009 werden die twee prijzen
samengevoegd tot één enkele
prijs. Het samenvoegen van die
twee prijzen kan op het eerste
gezicht vreemd lijken. Bij het
ontwerp van nieuwe gebouwen
staat de ontwerper immers
op het voorplan: hij bedenkt
een onuitgegeven organisatie
van materialen, ruimtes en
functies. Hij brengt iets (relatief )
nieuws in de wereld. Bij een
restauratie daarentegen lijkt het
onwenselijk dat de vondsten van
de ontwerper op de voorgrond
staan. Het is alvast niet de
bedoeling iets nieuws in de
wereld te brengen, wel om iets
bestaands optimaal in stand te
houden. Hoe kan een project
die twee ontwerpattitudes
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opleggen). De zuidwestvleugel
werd uitgevoerd in cortenstaal
op een betonnen keermuur,
en dit materiaal vormt ook een
vrij ver uitkragend terras. Het
cortenstaal heeft een roestig
oppervlak en ook aan het
beton werd een toeslagstof
toegevoegd waardoor het
er uiteindelijk roestig zal
uitzien en qua kleur zich aan
de oude bakstenen gevel zal
aanpassen. Beide materialen
behouden hun eigenheid en
hun mogelijkheden worden
uitgebuit, maar verwaarlozen
hun omgeving niet.
Het gebouw werd op het laatste
moment van de ondergang
gered. De herstellingen werden
zo uitgevoerd dat je direct
kan herkennen waar oud en
nieuw op elkaar aansluiten.
Een stalen vluchttrap loopt
naar beneden in een oeroude
houten omkasting. De nieuwe
toevoegingen spreken hun
eigen taal, hebben hun eigen
waarde, maar gaan de dialoog
aan met het oude monument.
En zelfs als je aan dit verhaal
geen boodschap hebt kan je
moeilijk onverschillig blijven
voor het zicht op kolkende
water van de Demer, de oude
maalmachines die werkloos
door de zolder steken en boven
de rivier hangen. Overal merk je
hoe noodzakelijke toevoegingen
op een zorgvuldige manier
werden ingepast in een oud,
kwetsbaar monument.
Maarten
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Van Kantare tot Ir.Reëel: Een terugblik
op ons vroegere ledenblad

W

at was de naam van de Ir.Reëel in de jaren zeventig? Waarover schreven de burgies vroeger? Wat
deed VTK allemaal in die tijd? Duik mee in het archief van de Ir.Reëel en kom het hier te weten!

1972

De eerste Ir.Reëel / Kantare
In 1972 was er nog helemaal
geen sprake van een Ir.Reëel.
Wat er wel bestond was een
maandelijks tijdschrift voor
VTK-leden, genaamd “Kantare”.
Bij het woord ‘tijdschrift’ moet
je je niet te veel voorstellen;
het bestond slechts uit een
bundel papieren met twee
mooie nietjes in.
VTK was toen net verhuisd
van het Van Arenbergplein in
Heverlee-centrum naar blok
5 op cité. Het “sekretariaat”
was gelegen op de eerste
verdieping en de “kursusdienst”
kon je vinden in de kelder.
12

De “Kantare” bestond vooral
uit updates door, en reclame

voor, de verschillende VTKposten. Maar je kon er
soms ook beleidsgetinte
artikels in vinden zoals een
uitgebreid beklag over de
omschakeling naar een
tweesemestersysteem en een
maandelijkse uitnodiging
voor de L.S.W.H (Leuvense
studentenwerkgroep
Homofilie).
“Weinigen hebben het
luciede vermoeden, dat
De burgies van 1972
homo’s ook wel ‘ns gewone
doordeweekse mensen
aan deze legerdienst kon
zouden kunnen zijn, zoals ontsnappen.
jij en ik.”
L.S.W.H De eerste editie van dat jaar
bevatte wel een bijlage waarin
We zaten in het tijdperk van
alle studenten met zowel foto
de verplichte legerdienst en
als adres waren opgenomen.
de schrijvers van VTK deinsden Als we dat vandaag zouden
er niet voor terug om een
doen, dan zouden er heel
uitgebreide handleiding
wat bomen moeten worden
te verschaffen over hoe je
omgekapt….

1975

De rubriek ‘onthaal’ vertoonde
in die jaren veel gelijkenis
met hoe die er vandaag uit
ziet. Info over eerste lessen en
inschrijvingen, een rondleiding
op de campus en in Leuven,
tips voor het aankopen van
de cursussen (met het kleine
verschil dat dit toen niet via
de computer maar enkel
ter plekke aan Alma III kon
gebeuren…).
Zoals je kan zien was
er ook al wat kleur te

bekennen in het tijdschrift.
De evenementenposters
daarentegen waren nog zeer
primitief.
We lazen tenslotte in “Kantare”
dat de fakbar zich toen in de
Naamsestraat bevond en dat
men 11 BEF voor een pint maar 100 BEF voor 10 pinten
- betaalde. Zonder rekening te
houden met de inflatie, zou dit
vandaag 2,5 euro zijn!!!

Een Kantare uit 1976
In 1975 werd de ‘Kantare’
gehalveerd tot het formaat van
ons huidig ‘Bakske’.
Nog steeds had elke VTKpost zijn eigen rubriek. Zo
schreef Sport elke maand een
dringende oproep om de leden
te overtuigen mee te lopen
in de 24 urenloop, om deel te
nemen aan VTK-competities
tegen andere kringen zoals
Wina, Ekonomika of om het op
te nemen tegen residenties als
Lerkeveld.
“Hoe herken je een
oudejaars?
- bloeddoorlopen ogen 		
(bier)
- zakken onder de ogen
(nachtelijke blokker)
- buikje (zittend leven)
Daartegen is maar één
remedie: SPORT.”
VTK Sport 1975
Poster van onze toenmalige ‘Fak’
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1980

Een Ir.Reëel uit 1980
De Ir.Reëel is geboren! In 1980
veranderde het maandelijks
tijdschrift van de Vlaamse
Technische Kring naar de naam
die wij nu kennen: Ir.Reëel.
Het boekje werd net zoals
vandaag gevuld met
wetenschappelijke artikels,
kruiswoordraadels en
receptjes, en ook elke post van
VTK deed er zijn zegje.

14

Aan het einde van deze
terugblik gekomen, kunnen
we met zekerheid stellen
dat de Ir.Reëel een heleboel
transformaties heeft
ondergaan zowel wat de
inhoud, de naam en vooral het
uitzicht betreft. Welke naam,
lay-out en inhoud ons boekje
binnen nog eens 30 jaar zal
hebben, is dus de grote vraag.

Uitslag 24 urenloop 1980

Wij zijn in elk geval
superbenieuwd!
Om af te sluiten maken we nog
één laatste sprong terug in de
tijd naar de 24 urenloop van
1980. Hoe zagen de resultaten
er toen uit? Wat is er veranderd
en wat is er hetzelfde
gebleven?
Lauren
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Afterlife: Carolynn Vangenechten 		
				& Roel Verhulst

Altran is marktleider op het gebied van hightech- en innovatieconsultancy en is gespecialiseerd in
uiteenlopende sectoren: gezondheidszorg, energie, auto-industrie, spoorwegen, transport, lucht- en
ruimtevaart, financiën, overheid, media en telecom. Zij bieden consultancydiensten aan voor elke fase
van projectontwikkeling, van strategische planning tot productie.
Wij hebben de kans gehad 2 consultants te interviewen.
acht uur per dag. Het bedrijf
Carolynn Vangenechten kennen. Daarbij wou ik ook
graag
engineering
consultancy
waar ik nu werk is daar redelijk
(Junior Consultant):
Wat heb je gestudeerd?
In mijn tweede jaar bachelor
heb ik gekozen voor de
hoofdrichting werktuigkunde,
met als nevenrichting de
optie bedrijfsbeheer. In mijn
master ben ik verder gegaan
in de werktuigkunde, met als
afstudeerrichting lucht- en
ruimtevaart.
Wat houdt je job in?
Ik werk sinds november
als Junior Consultant bij
Altran, op een project in
de automobielindustrie. Ik
zit daar op het accessories
departement. Ons departement
houdt zich bezig met zowel
het plannen, ontwerpen als
homologeren/certificeren van
accessoires. Ik houd mij vooral
bezig met de certificering,
maar we hebben ook een
aantal consultants van Altran
die zich bezig houden met
de ontwikkeling van nieuwe
accessoires.
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Waarom heb je voor Altran gekozen?
Ik had in het begin voor mezelf
de keuze gemaakt dat ik graag
wou consultancy gaan doen.
Het leek mij heel interessant om
op korte tijd een groot aantal
bedrijven en sectoren te leren

gaan doen. Aangezien Altran
toch wel een grote speler is
in de technische consultancy
wereld, heb ik voor hen
gekozen.

De sollicitatie zelf verliep
in drie stappen. De eerste
sollicitatieronde kregen
we eerste een algemene
presentatie. Vervolgens
moesten we in groepjes een
case oplossen en was er een
interview met een HR persoon
en een manager van Altran.
De tweede ronde was een
interview met twee managers
van de afdeling binnen Altran
waar je uiteindelijk terecht zou
komen. De derde ronde was ten
slotte een gesprek met de CEO.
Hoeveel werk je gemiddeld per dag?
Dat hangt natuurlijk heel sterk
af van het bedrijf waar je op
project zit. Ik werk gemiddeld

strikt in. Zelf begin ik redelijk
vroeg met werken; ik begin om
zeven uur en dan kan ik meestal
al naar huis gaan om vier uur.
Niet dat ik een ochtendmens
ben (lacht), maar de worklife balance is voor mij heel
belangrijk, dus dan heb ik ’s
avonds nog tijd om vanalles te
doen.
Wat heb je gekocht van je eerste loon?
Daarmee ben ik eens goed
gaan winkelen! Voor mezelf,
maar ook cadeautjes voor de
kerstperiode. Jammer genoeg
heb ik er ook meteen mijn
eerste parkeerboete in Leuven
van moeten betalen.
Wat was het meest spectaculaire dat
je al hebt meegemaakt als werkende
mens?
Ik heb natuurlijk nog niet
echt veel meegemaakt, want
ik ben nog maar een tweetal
maanden aan het werken. Ik
ben wel al eens kunnen gaan
kijken naar de final check van
een vrij unieke wagen met een
prijskaartje van 450 000 euro.
Daar kan je al wel eens iets
mee doen he? Ik mocht er wel
aankomen, maar bij het zien van
mijn hakken mocht ik er toch
niet gaan inzitten.

Ben je al ooit gaan werken met een
kater?
Nog nooit. Shit man. Gaan
werken met zes uur slaap is al
erg genoeg.
Waar hoop je binnen een aantal jaar te
staan binnen Altran?
Er zijn veel interessante
projecten binnen Altran, zo
hebben we bijvoorbeeld
connecties met een aantal
grote bedrijven uit de
luchtvaartsector in Frankrijk en
Wallonië. Daar zou ik uiteindelijk
wel een groot project willen
doen, maar eerst wil ik ook
binnen andere sectoren wat
ervaring opdoen.

Roel Verhulst
(Senior Consultant):
Wat heb je gestudeerd?
Ik ben in 1997 afgestudeerd als
burgerlijk ir werktuigkunde.
Wat houdt je job in?
Ik werk als senior consultant
in het Operational Excellence
team, deel van het Solution
Center. Dat wil zeggen dat we
onze klanten helpen met het
definiëren en implementeren
van nieuwe werkmethodes, in
lijn met de strategie van het
bedrijf. Veelal betekent dat het
toepassen lean en six sigma,
maar dit omvat ook het leiden
van workshops, het analyseren
van data en het beheren van
veranderingen op het terrein.
Als externe partij zijn we vaak
een link tussen het operationele
niveau en het beslissingsniveau.
Momenteel werk ik in een groot
farmaceutisch bedrijf als PMO
voor het implementeren van
een kwaliteitsverbeteringsprogramma.

Waarom de overstap naar Altran van
het vorige bedrijf waar je voor werkte?
Ik wou graag een job met wat
afwisseling. Als consultant
kom je terecht in verschillende
bedrijven in verschillende
sectoren, wat dus een brede
waaier aan mogelijkheden
geeft. Op die manier leer je
heel wat bedrijven kennen.
Ik heb projecten gedaan in
de automobielindustrie, de
luchtvaart, machinebouw en
de farmaceutische sector, maar
ook de verzekeringssector en de
sector van bedrijfsrestaurants.

designafdeling van een bedrijf
waar industriële apparaten op
maat gemaakt worden, hebben
we een efficiëntiewinst van
25% kunnen realiseren, en de
doorlooptijd van de orders is
ook fel teruggedrongen van 2030 dagen tot slechts een vijftal.
Waar vroeger elke order als
een uniek product behandeld
werd, hebben we een aantal
productfamilies kunnen
definiëren. Hiermee waren
we in staat de werklast en de
capaciteit nauwkeuriger te
beheren en dit heeft geholpen
om voor elke order een betere
planning op te stellen. Hier ben
ik wel trots op, zowel omdat ik
dit project zelf gedreven heb,
als omdat uiteindelijk de klant
in staat was om zelfstandig
verder te bouwen op wat we al
gedaan hadden.

Wat mis je het meest aan student zijn,
wat is het grootste verschil, is werken
leuker?
Wat is het meest spectaculaire dat je al Als student heb je enkel
hebt meegemaakt in het professionele verantwoording af te leggen
leven? (een interessant project,
aan jezelf, terwijl je nu
interessante samenwerkingen)
verantwoordelijkheid hebt
Persoonlijk vind ik lean een
tegenover veel meer personen.
zeer interessant concept. De
Zeker bij het toepassen van de
kracht hiervan wordt duidelijk lean filosofie heb je een zeer
als je weet dat het is ontstaan
grote verantwoordelijkheid
in de automobielindustrie in
omdat je een enorme impact
Azië, maar dat het intussen
hebt op het dagelijkse
wereldwijd wordt toegepast in (professionele) leven van een
allerhande sectoren, zelfs bij de grote groep mensen. Dit maakt
dienstensectoren. Mijn eerste
het ook interessant natuurlijk.
lean project, ongeveer vijf jaar Daarnaast zijn de drie maanden
geleden, was een van mijn
zomervakantie echt wel lang
spectaculairste. In de
geleden.
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Vetcool: leuke gadgets
Scribble Alarm Clock

Otomatone

Ben je eigenaar van een iPhone, dan heb
je waarschijnlijk al een hoesje hiervoor. En
met de allergrootste waarschijnlijkheid
hebben duizenden andere mensen
precies hetzelfde iPhonehoesje. Ooit
eraan gedacht om je eigen unieke
telefoonhoes te maken, helemaal naar
jouw persoonlijke smaak?
De Cross Stitch Case is een uniek DIY
pakketje met een gekleurd iPhonehoesje,
een naald en 3 kleuren DMC garen. Een
instructieboekje is bijgevoegd en een
kruissteekje borduren kan iedereen.
Prijs: €12,95

Net wanneer je in bed ligt en je hoofd het kussen
raakt herinner je wat je allemaal nog moet doen.
De Scribble Alarm Clock is er om je hierbij te
helpen. Schrijf met de meegeleverde stift je
gedachte op het glas. Wanneer ´s morgens de
wekker afgaat wordt je bericht verlicht. Hopelijk
een beter alternatief dan op je hand schrijven.
Wanneer het heel erg met je gesteld is om ‘zinloze’
zaken te onthouden, laat dan je partner een
gloeiende herinnering noteren.
Daarnaast is het niet alleen een gewone
wekker, het heeft een tamelijk coole dot matrix
display en heeft ook een temperatuur, jaar en
verjaardagsherinneringsfunctie.
De Scribble Klok wordt geleverd met een Scribble
Pen en je kan uit 3 alarm melodieën kiezen!
Prijs: €14,95

USB Kerstboom

Dit kleine kerstboompje is een echte must have
voor tijdens de feestdagen. Het harde werken
tijdens en rond de feestdagen wordt direct
beloond met de vrolijke kleuren die dit boompje
voorbij laat komen. Door middel van LED lichtjes
verkleurt de boom van vrolijke rode naar groene,
blauwe, paarse en gele tinten. Zo is de kerstsfeer
ook als je achter de computer zit lekker dichtbij
je. Zo ben je altijd in de kerststemming en rond
de feestdagen niet chagrijnig te krijgen. Met
een hoogte van 10 cm, waarvan de onderkant 4
cm is en een gewicht van 60 gram vind je vast en
zeker de perfecte plek voor deze USB LED X-Mas
Tree! Prijs: €4,95
18

“Ik heb nog nooit”

“Ik heb nog nooit” is een gek, grappig en absoluut
onderhoudend spel dat rare anekdotes, gênante
situaties en spannende geheimen zal onthullen
over jou en je vrienden. Het spel bevat meer dan
200 onverwachte, pijnlijke en verbazingwekkende
ontboezemingen en is een geweldige manier om
nieuwe en oude vrienden beter te leren kennen.
De regels zijn simpel:
Alles wat je nodig hebt is een groep vrienden en
wat wijn, bier of cocktails. De eerste speler pakt
een kaartje en leest de vraag beginnend met “Ik
heb nog nooit….”. Bijvoorbeeld: “Ik heb nog nooit
het bed gedeeld met iemand waarvan ik de naam
niet wist”. Als antwoord hierop moet iedereen die
wel het bed heeft gedeeld met iemand waarvan
ze de naam niet wisten een slok van hun drankje
nemen. Prijs: €19,95

Racing granny’s

Deze charmante lieverds zijn waarschijnlijk
zo ongeveer het meest belachelijke
opwindbaar stuk speelgoed dat je ooit hebt
gezien, maar ze zorgen gegarandeerd voor
een glimlach op je gezicht. De racende oma´s
zijn een ode aan grootmoeders over de hele
wereld die zich belachelijk traag, maar toch
nog zo graag bewegen op de snelheid!
Het is tijd voor je eigen “Racing Granny”
-kampioenschap! Elke Racing Granny is
uitgerust met een smart-Zimmer frame,
zilveren haren, droopy borsten, slippers en
een winkelmandje. Wordt verkocht in paren.
Prijs: €10,95

Cyber Clean

Tests in de hele wereld hebben bewezen
dat toetsenborden een grotere hoeveelheid
bacteriën hebben dan openbare toiletten.
Daarnaast vindt men er vaak enorme
hoeveelheden afval, zoals haren, dode
huidcellen, voedsel-resten enz.
Cyber Clean is een revolutie in de nietmechanische reiniging van holten op vrijwel
alle oppervlakken! Het reinigt en doodt
ziektekiemen door zijn unieke formule! Dankzij
de perfecte combinatie van de viscositeit
en elasticiteit blijft er niets hangen aan het
oppervlak, noch de handen! En om alle ecofreaks gelukkig te maken, Cyber Clean is ook
biologisch afbreekbaar. Prijs: €9,95
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Een technische liefdesverklaring

T

oen ik dit artikel in een Ir.Reëel van 1978 aantrof, kon ik het niet laten om het met jullie te delen. Of de
schrijver serieuze bedoelingen had of net terug was van een “kantus” weet ik niet. Mijn persoonlijke
tip is in elk geval om hier geen inspiratie uit te halen bij het schrijven van uw eigen liefdesverklaringen.
Lauren
Toen uw figuur voor het eerst mijn netvlies trof, ging er een fluks van warmte door mijn
bloedvatenstelsel tot in mijn hart, joegen door gans mijn lichaam een inductiestroom van verlangen,
waarvan de intensiteit tot heden voor mij onbekend was gebleven. Sindsdien zijt gij de logaritme
geworden van al mijn gedachten, gevoeld als de raaklijn aan uw kromme. Als de evenwijdige aan
uw lijnstuk, o lieve functie van mijn dromen, gij tedere sinus van mijn radialen, onweerstaanbare
aantrekkingskracht van al mijn polen, steeds waart gij het brandpunt van mijn lenzen, de golflengte
van mijn stappen, de cirkelomtrek van mijn armen.

Toen ik u de eerste maal omhelsde voelde ik onmiddellijk dat mijn richtingscoefficiënt de afgeleide
was van uw sinusoïde, nooit heb ik echter de limiet van uw assymptoten gezocht omdat ik
wist en voelde dat de tangens van uw lippen een cikloïde vormde telkens wij in elkaars armen
convergeerden. Telkens als gij in parallelschakeling uw voltageelement op mij ontlaadde voelde
ik de stroom van uw condensator. O mijn lief dynamoke, mijn klein batterijke, mijn wonderbaar
transformateurke, onbekende wortel van mijn dromen. Hoe graag zou ik door u gedeïntegreerd
worden, binnen de grenzen van uw interval.
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Toen ik wist dat de drie gevallen van de wet van Ohm op u toepasselijk waren heb ik niet
geaarzeld uw soortelijke weerstand te berekenen bij elke temperatuur.
Toen ik de frekwentie van uw golven kende wist ik onmiddelijk dat de som van onze vierkanten
gelijk moesten zijn aan de wortel van onze schuine zijden. Nooit heb ik in de ontwikkeling van uw
exponentiële kurve een absolute fout gevonden.
Toen ik voor de eerste maal uw haren streelde was ik mij bewust van de richting en de zin
door de rechterhandregel, ik had daartoe geen kurketrekker nodig. Nooit heb ik vermoed dat de
veldsterkte van onze gelijke toonladder zo groot kon zijn. Het was dan ook niet te verwonderen
dat onze induktiestroom die van weekijzer overtrof. Gij mijn grafiekske van Lissajous, constante
van Planck, hoe fel voelde ik mij bewogen door de inhoud van uw waarden en de oppervlakte
van uw mond. Uw elementair ontwikkelingsvolume lijkt mij buitengewoon ingewikkeld, hier schieten
alle formules te kort en heb ik mijn toevlucht moeten nemen tot een hypothese. Dank zij het
assenstelsel kan ik mij nog de kwadrate functie voorstellen van uw snoetje.

Daarom vraag ik u mij zo vlug mogelijk een voorstelling op het platte vlak te laten zien, mijn
zuidpoleke, ik zend nog enkele kussen in type van formaat limiet van partiële integraal van X
naar Y die naar oneindig gaat. Vergeet a.u.b. niet dat u negatief geladen bent met uitwijking naar
links.
Tenslotte vraag ik u nogmaals met een druk van 1 Newton mij te antwoorden, mijn hart zal er
100 toeren per minuut rapper draaien.
21
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EBEC Leuven: BEST zkt. creatieve student
Op zaterdag 2 maart (09.00 18.00) organiseert BEST haar
jaarlijkse ingenieurscompetitie,
EBEC Leuven. Studenten (van
1ste bachelor tot 2de master)
krijgen de gelegenheid het
hoofd te breken over een
uitdagende opdracht.

Concreet betekent dit dat
teams van 4 personen een
zo goed mogelijke oplossing
voor een in de praktijk relevant
voorkomend probleem moeten
vinden. Hiervoor krijgen ze
een beperkte hoeveelheid

E

niet te vergeten, de eerste
2 teams mogen Leuven
vertegenwoordigen in de
volgende ronde (EBEC Benelux)
waar ze zullen strijden tegen
Gent, Brussel en nog 5 andere
universiteiten!
materiaal en tijd. Het tonen
van creativiteit, functionaliteit
en originaliteit zullen
hierbij beloond worden. De
opdrachten verschillen van
jaar tot jaar. Zo moesten de
studenten vorig jaar een kraan
maken en een trein besturen
om een botsing te vermijden
met goederen die op het spoor
lagen.

Voor meer informatie, bezoek
onze website: http://www.
best.eu.org/leuven en schrijf
je in! (opgelet de plaatsen zijn
beperkt, inschrijvingen sluiten
op 27 februari!)
Thomas Uyttendaele

Maar men gaat niet alleen naar
huis met mooie gedachten,
er zijn bovendien heel wat
mooie prijzen te winnen. En

BEST courses ervaringen

en buitenlandse ervaring zonder de grote kosten van Erasmus of Athens? Het kan! Voor maximaal 45
euro kan je op BEST course gaan. (Inclusief maaltijden, accommodatie, lessen, sociaal programma,
etc. Exclusief reiskosten.) Onze summer courses zijn de bekendste, maar vergis je niet: BEST biedt elk
seizoen cursussen aan. Volg hieronder de ervaringen van Kimberly en Tomas die de tijd van hun leven
hebben doorgebracht op een BEST course en laat je zelf overtuigen om een stukje Europa te ontdekken...
Archie op summer course in Kopenhagen
Toen de enthousiaste BESTies van Leuven vorig
jaar vertelden over de summer courses, was
ik meteen verkocht. Je hebt zoveel keuze uit
mooie en indrukwekkende steden doorheen
heel Europa. De ideale kans om eens een gebied
van Europa te verkennen waar je anders nooit
zou komen. Ik werd geaccepteerd voor een
summer course van twee weken in Kopenhagen.
Op voorhand leg je al contacten met alle
geselecteerden om elkaar een beetje te leren
kennen, en eventueel afspraken te maken om
samen te reizen.
De twee weken summer course waren geweldig!
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Als archie had ik voor een informaticacursus
gekozen, misschien een beetje raar, maar
daarom niet minder interessant. De lessen
waren hoofdzakelijk workshops, boeiend
gehouden voor alle achtergronden, en gegeven
door gemotiveerde proffen.
Alle deelnemers waren stuk voor stuk leuke,
spontane en open-minded mensen. Voor de
cursus ken je nog niemand, maar op enkele
dagen vorm je een hechte groep. Je verkent de
stad tussen de locals waardoor je doelgerichter
en via leuke activiteiten alles ziet en leert
kennen. Overdag had je allerlei bezigheden
zoals kajakken, een bezoek aan het Deense
design museum, of een dagje naar het pretpark,
maar ook iedere avond waren toffe feestjes
voorzien. Ik heb me super geamuseerd op
summer course!
Nu, meer dan een half jaar later, heb ik al veel
mensen van mijn summer course teruggezien.
Je houdt er heel goede vrienden aan over, die
jou maar al te graag eens ontvangen en hun
stad en gewoontes tonen! Via de BEST summer
courses zie je goedkoop meer van Europa, maak
je overal internationale vrienden en doe je een
zeer leuke ervaring op waar je nog lang met
plezier aan zult terug denken!
Kimberly Willen
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Ben je al helemaal warm voor een BEST course?
Dit is net op tijd voor een summer course! Vanaf
17 februari gaan immers de inschrijvingen open
voor de summer courses van 2013 (check http://
best.eu.org/courses). Haal je creativiteit dus maar
naar boven om een overtuigende motivatiebrief
neer te pennen dat jouw rechtstreekse ticket kan
worden naar een onvergetelijke zomer. Meer
weten? Surf naar www.best.eu.org/leuven of zoek
naar BEST Leuven op Facebook.

Crazy autumn course in Valladolid
Een BEST summer course volgen, dat stond nog
op mijn verlanglijst. Ineens twee uitdagingen:
een plekje vinden in mijn agenda en mij zetten
aan het schrijven van een motivatiebrief. Juli
en augustus zaten al vol met scoutskamp,
vakantiejob etc., maar gelukkig worden er ook
autumn courses georganiseerd door BEST!
Ik koos voor Valladolid (Spanje), waar het
eind september nog altijd lekker warm is . De
motivatiebrief schrijven ging veel vlotter dan
ik had verwacht en op de koop toe werd ik nog
eens geselecteerd ook (leuk moment)!

De weken voor de course werd er al druk
gemaild tussen alle PARTYcipants zodat ik
er nog meer zin in kreeg. De ontvangst was
ook super: de meer ervaren BESTies hadden
de gekste get-to-know-you games klaar die
ik nooit zal vergeten. Elke dag na de lectures,
bedrijfsbezoeken of workshops (bij mij over
artificial intelligence) was er - naast liters sangria
- ‘s avonds een geweldig themaspel voorbereid
door de orgaNICErs. Ook een weekenduitstap
naar de prachtige stad Salamanca ontbrak
niet. De tien dagen dat ik daar was, gingen
dan ook veel te snel voorbij. Plezante mensen,
activiteiten en omgeving en dat helemaal gratis
(!), ik moest alleen mijn vlucht betalen.
Ik moet zeggen dat ik zelden zo voldaan ben
thuisgekomen van een reis. De ervaring om met
mensen uit heel Europa die je nog nooit hebt
gezien, na een paar dagen al een hechte groep
te vormen, is echt super. Daarom heb ik mij
ook aangesloten bij onze BEST-groep in Leuven
om studenten deze zomer dezelfde ervaring te
geven en zelf de fun van BEST het hele jaar door
te beleven. Twijfel dus niet en schrijf je gewoon
in voor een BEST event!
Tomas Van Pottelbergh
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Bezige burgies: Parastage

E

rnest, Mathias en Jeroen zijn 3 burgerlijke ingenieurs die voor hun plezier aan
legerstages doen. Ze deden mee aan een para kamp en aan een commando stage,
waar ze elkaar ook leerden kennen. We stelden ze enkele vragen hierover:
Hoe zijn jullie er bij gekomen om aan
parakampen te doen?
Jeroen: Ik had al snel interesse
in defensie. Zo’n kampen zijn
een gemakkelijke manier om
daar mee kennis te maken. Het
is ook vrij goedkoop. Parachute
springen is normaal vrij duur
en zo een parakamp kost 150
euro voor 2 weken. Je maakt
dan 4 parachute sprongen.
Waar kan je zo een parakamp doen
en heb je contact met de echte
soldaten?
Ernest: De para junior
kampen zijn in Schaffen en
het commando junior kamp is
in Marche Les Dames. Dit zijn
de locaties waar de gewone
soldaten ook trainen.
Zijn er voorwaarden aan verbonden?
Mathias: Je moet je op de site
inschrijven. De voorwaarden
voor een inschrijving zijn:
- je weegt minstens 50 kg
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(veiligheidsredenen).
- je bent geen militair en hebt
nog niet deelgenomen aan
deze stage.
- je moet medisch geschikt zijn
Vervolgens mag je
toelatingsproeven gaan
doen. Dit bestaat uit lopen,
sit-ups en jezelf optrekken
aan een balk. Bij die proeven
worden ongeveer de beste 20
geselecteerd uit een groep van
ongeveer 80.
Wat is precies de inhoud van zo een
kamp? Doen jullie echt aan dril?
Mathias: Het parakamp is dus
2 weken lang van maandag tot
vrijdag. In het weekend mag je
naar huis. ‘s Morgens moet je
om 6 uur opstaan en dan wordt
er wel wat aan dril gedaan.
Tijdens de eerste week heb je
veel theorie lessen over hoe
een parachute werkt. Af en toe
heb je ook grondtraining. Hier
leer je dan wat je moet doen
als je met je parachute ergens
tegen botst. Je hangt dan ook

echt in een parachute, maar
slechts op een halve meter van
de grond en je overloopt dan
alle stappen die je moet doen.
Af en toe doe je ook
activiteiten die niets met
parachute springen te
maken hebben. We zijn zo
bijvoorbeeld ook één keer
gaan gevechtszwemmen. Dit
hield dan in dat je met je kleren
aan moest zwemmen terwijl je
je geweer moet meenemen.
Ernest: Op commando junior
hebben we andere dingen
gedaan. Hier doe je meer
aan klimmen en rappel, over
bergen en door het water.
Eerder ruwere activiteiten
Dit was in het algemeen
intensiever dan het parakamp.
Krijgen jullie een legeruniform?
Je moet dit huren voor die
twee weken. De Vlamingen
hebben dan een rood uniform,
de Walen hebben een bordeau
uniform. Je krijgt ook een
speciaal petje zodat ze je

herkennen. Als je dit petje niet
draagt, krijg je een straf.
Krijg je een diploma of een bewijs van
deze kampen?
Jeroen: Bij het commando
junior kamp kregen we een
diploma, maar daar ben je
uiteindelijk niet veel mee.
Met het diploma van het
parakamp ben je wel iets in het
echte leger. Dat geld voor één
vleugel. Je moet dan nog een
extra opleiding doen om de
tweede vleugel te behalen.
Heb je nog toekomst plannen om in
het leger te gaan en denk je dan dat
dit een nuttige ervaring was?
Ernest: Ik wou graag naar de
Koninklijke Militaire School
gaan om burgerlijk ingenieur
te studeren, maar ik had me
niet goed voorbereid op het
ingangsexamen en ik was er
dus niet door.
Mathias: Ik had eerst ook dat
plan, maar ik denk toch dat de
koninklijke militaire school heel
zwaar is. Je hebt daar nooit
echte vakantie, je vakantie
bestaat steeds uit drilkampen.
Dus heb ik uiteindelijk toch
voor de KUL gekozen. Ik heb
soms wel spijt dat ik niet voor
de KMS gekozen heb.
Jeroen: Ik heb meegedaan
aan het ingangsexamen van
de KMS, maar werd geweigerd
owv van een medische
tekortkoming waar ik geen last
van heb, maar toch geweigerd
werd omdat men nu eenmaal
absoluut niets mag mankeren
Ze hebben daar immers
genoeg keuze. Er zijn er dit jaar
maar 13 begonnen, terwijl er
heel wat meer meedoen aan

de toelatingsproeven.
Hebben jullie nog een speciale
anekdote van één van de twee
kampen.
Jeroen: Op parakamp moet je
‘s avonds altijd in avondkledij
op appel gaan staan. De eerste
avond doet niemand dat. We
moesten toen gaan slapen
in de kledij die we toen aan
hadden. De volgende dag
hadden we besloten om in
onze slaapzak daar te gaan
staan, we moesten toen een
uur lang dril doen in onze
slaapzak. We moesten toen 20
minuten springen en roepen:
“Ik ben een konijn en ik eet
wortelen”.
Ernest: Op commandokamp
moet je de eerste avond in het
donker lopen en de rugzak van
degene voor u vasthouden. Ik
had even los gelaten en vond
de persoon voor mij niet meer
terug. Ik heb dan een tijdje
alleen door de struiken verder
gewandeld met nog een hele
ketting personen achter mij.
Mathias: Wat ook typisch is
aan het parakamp is het feit
dat je lang moet wachten. Het
moet de perfecte wind zijn
om te springen en je moet dus
elke morgen klaar staan om te
springen, maar het kan zijn dat
je gedurende heel de dag niet
mag springen.
Bedankt voor het interview!
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Babes

with brains
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Paringsrituelen bij dieren
K

inky... Dieren houden er soms ook de meeste rare paringsgewoonten op na. Hieronder geven we jullie
de top 15 van meest vreemde seksgewoontes die dieren erop na houden.

Nummer 15: Bonobo’s
Voor de bonobo apen is seks
iets alledaags. Het is zoals een
glimlach of een handdruk voor
de mens. Ze gebruiken seks om
elkaar te groeten, om een ruzie
op te lossen en zelfs om te
vieren dat ze voedsel hebben
gevonden.
De bonobo’s sluiten op
seksueel vlak het best aan bij
de mens. Ze zijn de enige soort
die seks face to face hebben,
alsook kennen ze de “French
kiss”, orale seks, masturberen,
homoseksuele avontuurtjes
en zelfs incest. Alles draait om
seks bij deze apen.
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lang is als hun lichaam zelf (8
inch). De recordhouder van
deze slakken heeft zelfs een
penis die 5 keer zo lang was
dan zijn lichaam zelf. Probeer
dan maar eens een seksmaatje
te vinden.

Nummer 13: De bruine
Antechinus
Het mannetje van deze kleine
muissoort houdt zoveel van
seks dat ze een seksseizoen
introduceren. Ze gaan van het
ene vrouwtje naar het andere.
Na dit seksseizoen is hun
immuun systeem zo zwak dat
de mannetjes sterven.

Nummer 14: Bananenslakken

Nummer 12: Slakken

De mannelijke bananenslakken
hebben een penis die even

Slakken zijn hermafrodiet
en hebben dus zowel een

mannelijk als een vrouwelijk
kantje. Toch kunnen ze zichzelf
niet bevruchten en moeten
dus op zoek naar een sperma
donor. Hiervoor schiet de ene
slak de ander in het hoofd met
een zogezegde “liefdespijl”
om te laten weten dat de slak
sperma nodig heeft. Omdat de
slakken zowel mannelijke als
vrouwelijke hormonen hebben
zijn de slakken beide bevrucht.

Nummer 11: Het nijlpaard
Nijlpaarden zijn echt walgelijk
op het gebied van seks.
Wanneer een mannelijk
nijlpaard besloten heeft dat hij
met een vrouwtje wil paren,
lokt hij haar op een uiterste
vreemde manier. Hij gaat in
haar zicht staan en begint
vervolgens zichzelf onder te

plassen en kakken. Vervolgens
zwabbert hij met zijn staart
zodat zijn uitwerpselen het
vrouwelijke nijlpaard bereiken.
Toch vreemde dieren die
nijlpaarden.

de ene penis niet goed lukt,
gebruiken ze gewoon hun
andere.

Nummer 10: Platwormen

Deze vreemde slang verkiest
om seks te hebben in grote
groepen. Wanneer het tijd
wordt voor de slangen om
hun winterslaap te houden,
groeperen de mannelijke
slangen zich. Wanneer het
vervolgens terug wat warmer
wordt en er een vrouwtje
passeert, wordt deze door
soms wel meer dan 100
mannetjes besprongen. De
slangen maken een paring
”bal” en dit mag u redelijk
letterlijk nemen. De mannetjes
proberen allen tegelijk in het
vrouwtje te komen.

Zoals de slakken zijn ook de
platwormen hermafrodiet
en houden ze er rare
gewoontes op seksueel vlak
op na. Om te beslissen wie
de man wordt bij het paren,
houden de 2 wormen een
penisschermgevecht. De
eerste wiens penis geraakt
wordt, moet zijn mannelijke
rol opgeven en wordt het
vrouwtje tijdens het paren.

Nummer 9: oorwormen
Je bent niet half zo’n man dan
deze oorworm, oorwormen
hebben namelijk twee
penissen. Wanneer het met

Nummer 8: De rode gladde
slang

Nummer 7: De Cnemidophorus
hagedis
Deze hagedissen, afkomstig uit
Arizona, zijn erin geslaagd om
heel het mannelijke gedeelte
van de groep te elimineren.
Nu er enkel nog vrouwtjes
zijn, zetten die het geslacht
voort door exacte kopieën
van zichzelf te maken. Ze
hebben echter wel een ander
vrouwelijke hagedis nodig voor
de voortzetting waardoor er
veel lesbische praktijken zijn.

Nummer 6: Hyena’s
De vrouwelijke hyena kan
ontzettend mannelijk zijn. Het
alfa vrouwtje in de h
yena groep geeft haar
kinderen een extra dosis
hormonen mee om hen extra
agressief te maken. Door deze
hormonen krijgt het vrouwtje
een extra grote clitoris. Het

31

geboortekanaal is echter binnenin deze clitoris
waardoor het lijkt alsof de hyena haar jongeren
eruit perst via een penis.

Nummer 5: De witte front papegaai
Wat deze papegaaien doen zou ik niet proberen
na te doen want dan vermoed ik dat je lief je
meteen het huis uit zet. Om aan te geven dat de
papegaai wil paren beginnen twee papegaaien
eerst te “kussen”, wat al niet zo gemakkelijk is
met een bek. Vervolgens geeft de mannelijke
papegooi over in het vrouwtje haar mond.

Nummer 4: De wandluis
Deze dieren houden er het meest
verschrikkelijke paringritueel op na, genaamd
“traumatische inseminatie”. De man steekt
gewoon een gat met zijn penis in de vrouw haar
onderbuik en doet vervolgens zijn ding.

Nummer 3: De zeeduivel
De mannelijke zeeduivel wordt door zijn
moeder gevoed totdat deze sterft. Aangezien
hij nooit zelfstandig voedsel heeft leren zoeken
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is hij daar nu ook niet toe in staat. Hij gaat
parasiteren bij een vrouwtje. Hij bijt haar en
raakt een enzyme aan zodat hun vlees samen
blijft. Wanneer het vrouwtje klaar is om eitjes te
leggen geeft het “plakkerige” mannetje haar het
nodige sperma.

Nummer 2: Stekelvarkens
Zoals je waarschijnlijk al kan raden, krijgt het
mannelijke stekelvarken hem er niet in vooraleer
het vrouwtje er helemaal klaar voor is. Toch niet
tenzij hij honderden stekels in zijn penis wil.
Hoe krijgt hij haar klaar? Hij begint een beetje
gelijkaardig aan het nijlpaard gewoonweg
te plassen op haar. Dit zou hen blijkbaar
imponeren.

Nummer 1: De cichlide vis
Na haar eitjes gelegd te hebben, stopt het
vrouwtje de eitjes in haar mond. Sommige
mannetjes hebben witte stippels op hun
lichaam die lijken op eitjes. Het vrouwtje denkt
dat ze eitjes heeft laten vallen, maar wanneer ze
de eitjes wil oprapen blaast het mannetje zijn
lading in de mond van het vrouwtje.

Pick up lines 4 Burgies
I can figure out the square root of any number in less than 10 seconds. What? You don’t believe me?
Well, then, let’s try it with your phone number.
I don’t know if you’re in my range, but I’d sure like to take you back to my domain.
Can i explore your mean value?
My love for you is a monotonically increasing unbounded function
I hope you know set theory because i want to intersect and union you
Honey, you’re sweeter than pi.
You’re like an exothermic reaction
Baby, you overclock my processor.
Baby, you make my floppy disk turn into a hard drive
You know.. it’s not the length of the vector that counts… it’s how you apply the force
I less than three you
Let’s convert our potential energy to kinetic energy
Life without you is like C without semicolons
Hey girl, that reminds me! How do we get from bauhaus to your house?
Do you want to be the numerator or denominator tonight?
According to the second law of thermodynamics, you’re supposed to share your hotness with me.
Hey baby I got my ion you!
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Bicky Burgie: Eten op kot

O

mdat élke dag Alma eten voor sommigen gaat vervelen, zal je elke editie een
receptje voorgeschoteld krijgen en een beoordeling van een Leuvens restaurant met
studentenvriendelijke prijzen! Bon appétit!
Do it yourself: Groententaartje

Ingrediënten:

kruimeldeeg
3 eieren
geraspte parmesaan
1 pak gruyèrekaas
8 tomaten
100 ml zure room
150 ml room
100 g rucola

Werkwijze:

(verwarm de oven al voor op 180°)
1. Beboter een bakvorm en leg het deeg erin.
2. Klop de eieren los met de room, parmesaan en kruiden naar keuze.
3. Leg de tomaten in plakjes in de schotel met af en toe wat rucola
tussen.
4. Overgiet de tomaten met het eiermengsel.
5. Zet circa 35 min. in de oven.

Waarom zo’n aanrader?:

Weinig afwas en weinig werk!

Toevoegingen:

Pijnboompitten roosteren en samen met
rozijntjes tussen de tomaten strooien.
Do it yourself:
Pêche melba

Ingrediënten:

4 halve perziken
vanille-ijs
200 ml slagroom
2 el poedersuiker
2 el amandelschilfers
4 koekjes (Russische sigaretten)
1 meringue

Werkwijze:

1. Snij de perzikken in plakjes.
2. Bak de perzikken en de amandelschilfers lichtbruin in een pan.
3. Klop de slagroom stijf met de poedersuiker.
4. Verkruimel de meringue in 4 ijscoupes en schep er 3 bolletjes ijs bij.
5. Werk af met perziken, amandelschilfers, slagroom, een koekje en ander fruit.

Waarom zo’n aanrader?:

Heel gemakkelijk, maar ziet er toch fancy uit! Handig dus als je indruk wilt maken!
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Restaurant De Blauwe Schuit
WAAR? 		
Vismarkt 16
			3000 Leuven
WEBSITE: 		
www.deblauweschuit.be

Lauren:
Ik had nog nooit van dit restaurantje gehoord, maar het is zeker goed meegevallen. Goed
gelegen in het centrum en toch erg gezellig. De kerstversiering was ook heel mooi! Ik koos
voor koninginnenhapje met frietjes (€11.90). Veel kan je daar niet mis mee doen. De ice tea
daarentegen raad ik af. Ofwel had ik gewoon pech en hebben ze een vergissing gemaakt, ofwel is
hun ice tea geel!

Elien:
De blauwe schuit was een gezellig restaurantje met heel vriendelijke bediening. We zijn er in de
kerstperiode gaan eten en de kerstboom en de lichtjes waren talrijk aanwezig. Over het eten ben
ik vrij neutraal. Ik heb een goede, maar niet uitzonderlijk goede pasta pesto (€10) gegeten.

Eline:
Al mag het buiten pijpenstelen regenen, binnen heerst er een gezellige warmte. Ook hier hebben
ze rekening gehouden met de aankomende kerstperiode. Alles is mooi versierd met als toppunt
een felkleurige ronddraaiende kerstboom. Na enige twijfel over wat ik zou nemen- er staat
namelijk zoveel lekkers op de kaart- koos ik voor Spaghetti Blauwe Schuit (€10). Spaghetti met
kip, prei, paprika en currysaus lijkt misschien wel wat een vreemde combinatie maar is zeker het
proberen waard! De currysaus is immens lekker. Ook krijg je voldoende saus en zijn de groentjes
nog lekker krokant. Het enige nadeel is dat het echt wel “zwaar” is. Als je dit gegeten hebt moet je
niet denken dat je erna nog een stevig feestje kan bouwen. Al bij al dus een aanrader: sfeer, lekker
eten en tof gezelschap: “Daar kan toch niets tegenop?!”.
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Stoten elektrische auto’s echt minder
CO2 uit dan wagens met efficiënte
verbrandingsmotoren?

E

lektrische auto’s verbruiken geen fossiele brandstoffen terwijl ze rijden, maar zijn ze dan ook volledig
vrij van CO2-uitstoot? De elektriciteit die ze gebruiken, wordt geproduceerd met een mix van zowel
CO2-vrije centrales (nucleaire, hernieuwbare en waterkracht) als CO2-producerende centrales (gas en
kolen). Stoten elektrische auto’s op deze manier wel minder CO2 per kilometer uit dan nieuwe auto’s met
efficiënte verbrandingsmotoren?

Om een vergelijking te kunnen maken tussen
beide types voertuigen, wordt enkel rekening
gehouden met het verbruik per 100 km. De
productie en recyclage van de voertuigen
wordt in dit artikel buiten beschouwing gelaten.
Studies tonen immers aan dat de productie
en recyclage van het batterijenpakket bij
elektrische auto’s niet meer dan 15% van de
totale levenskost kan uitmaken. De belangrijkste
component van de ecologische impact van
voertuigen blijft dus het gebruik ervan.
Als voorbeeld nemen we de Nissan Leaf. Deze
volledig elektrische auto heeft een batterij met
een energie-inhoud van 24 kWh en kan daar
volgens de producent 117 km mee rijden. Dat
komt neer op een gemiddeld verbruik van 20,5
kWh/100 km. Ter vergelijking: andere elektrische
auto’s van de laatste generatie hebben een
gemiddeld verbruik van 22 kWh/100 km (Ford
Focus Electric en Tesla Model S).
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Om de onrechtstreekse CO2 uitstoot van
elektrische wagens te kunnen inschatten moet
eerst nagegaan worden waar de elektriciteit die
gebruikt wordt om de batterijen op te laden
vandaan komt. In het meest algemene geval
kan je de gemiddelde energieproductiemix van
België nemen als maatstaf.

De voornaamste manier om elektriciteit op te
wekken in België is via de nucleaire centrales
van Doel en Tihange, maar ook gas speelt een
belangrijke rol. Kolencentrales en hernieuwbare
energie hebben een relatief klein aandeel. Zoals
hoger vermeld is de productie van elektriciteit
via nucleaire centrales, hernieuwbare energie
en waterkrachtcentrales CO2 neutraal.
Bij de elektriciteitsproductie met gas- en
kolencentrales echter komt er respectievelijk
400 en 900 CO2g/kWh vrij. Vaak is deze uitstoot
voor nieuwe centrales lager en voor oudere
hoger. Gemiddeld komt dit voor alle centrales
samen, volgens het Vlaamse Milieurapport, op
een uitstoot van 319 CO2g/kWh.
Dit cijfer zegt natuurlijk niet alles. Om de impact
van elektrische voertuigen correct in te schatten
moet er echter rekening gehouden worden met
volgende bemerkingen:
Elektrische auto’s worden vaak ‘s nachts
opgeladen wanneer centrales op gas en
steenkool stil liggen en het relatief aandeel
kernenergie groter is. De CO2 uitstoot voor de
productie van elektriciteit zal dan uiteraard
nog lager uitvallen dan 319 CO2(g)/kWh.
Een gecontroleerde verbranding in een
centrale die werkt op fossiele brandstof zorgt
ervoor dat er veel minder NOx, vluchtige
organische stoffen, fijn stof en andere
vormen van luchtvervuiling vrijkomen in
vergelijking met een verbrandingsmotor in

een wagen (vooral in vergelijking met diesel).
Gas- en kolencentrales worden ook vaak
buiten steden gebouwd. Luchtkwaliteit in
steden kan dus zeker verbeteren door over te
stappen naar elektrische auto’s!
Er wordt geen rekening gehouden met
de efficiëntie van de transmissie van de
elektriciteit en het opladen van de wagens.
Het spreekt voor zich dat men grote zorg
moet besteden aan een goed uitgeruste en
onderhouden infrastructuur om verliezen
hierin te vermijden.
Alles omgerekend stellen we met dit eenvoudig
voorbeeld vast dat een elektrische auto van
de nieuwste generatie dus onrechtstreeks 319
CO2g/kWh x 0.22 kWh/km = 70,4 CO2g/km
uitstoot. Ter vergelijking: een kleine auto met
zuinige verbrandingsmotor stoot ongeveer 95
CO2g/km uit (Fiat 500, Nissan micra, Volkswagen
Up,…). Een elektrische wagen is bijgevolg
niet CO2-vrij, maar stoot wel bijna 25% minder
CO2 en beduidend minder andere schadelijke
stoffen uit dan een auto met een zuinige
verbrandingsmotor. Maar dit is niet alles...
Energieproducenten zijn verplicht om
uitstootrechten te kopen voor de CO2 die
vrijkomt bij de opwekking van elektriciteit. Het
Emission Trading Scheme (ETS) stelt via een vrije
marktwerking een bovengrens aan de totaal
geproduceerde CO2 in Europa. Er is dus een vrije

handel in uitstootrechten, maar de hoeveelheid
uitstootrechten is beperkt om zo de EU2020
doelstellingen te halen. De CO2-uitstoot van
elektrische auto’s valt ook onder dit systeem, in
tegenstelling tot de uitstoot van wagens met
een verbandingsmotor.
Er is dus een dubbel effect. Elektrische auto’s
gaan ten eerste efficiënter om met hun energie
en door elektrische auto’s te gebruiken zal
er binnen het ETS systeem geen extra CO2
geproduceerd worden. Er is immers een
bovengrens vastgelegd door de Europese Unie.
Energieproducenten zullen dus een inspanning
moeten doen hun CO2 productie te verlagen.
Dit kan rechtstreeks of door uitstootrechten aan
te kopen. Wagens met een verbrandingsmotor
vallen buiten dit systeem waardoor er in
principe geen controle is op hun totale CO2
uitstoot en het hoger zal liggen dan de 2020
doelstellingen voorzien.
We kunnen besluiten dat de elektrische
wagens die momenteel aan een opmars bezig
zijn minder CO2 uitstoten dan wagens met
verbrandingsmotoren. Daarnaast kunnen ze
ook voor een deel luchtvervuiling terugdringen
en passen ze in het Europese 2020 energieplan.
Indien we kiezen voor een duurzame manier
om onze elektriciteit op te wekken kunnen deze
wagens dus een hele verbetering betekenen in
de milieuvriendelijkheid van mobiliteit.
Gilles Etienne, YERA.

Uitstoting van broeikasgassen door electriciteitsproductie
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Erasmus: Burgies in het
buitenland
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Wist jij dat...: Nutteloze weetjes
Er is een kans van 82 procent dat wanneer je ouder bent dan 16 jaar, je de persoon waarmee je
zal trouwen al ontmoet hebt.
Hoe hard je ook je best doet, 90% van je droom vergeet je binnen 10 minuten dat je wakker
bent.
Mensen die koffie drinken, hebben een minder grote kans zelfmoord te plegen dan nietkoffiedrinkers.
Er zijn 300.000 fastfoodrestaurants in de VS. Dat is 1 fastfood restaurant per 1000 personen!
Het zweet van gladiatoren werd in het Romeinse Rijk gebruikt om je mee in te smeren voor een
zachte huid.
De hoogste buitentemperatuur ooit gemeten is 56,7 °C.
Een gemiddelde persoon vertelt 4 leugens per dag, 1460 per jaar en in totaal 88000 tegen de
leeftijd van 6 jaar. De meest vertelde leugen is “I’m fine”.
De man die de stem van Micky Mouse insprak (Wayne Allwine) was in het echt getrouwd met de
vrouw die de stem van Minnie Mouse insprak (Russi Taylor).
Iedere dag duurt de rotatie van de aarde 2ms langer dan de voorgaande dag.
Er zijn aardwormen die meters lang kunnen worden. De langste South African Giant Earthworm
is 6,7 meter lang!
Het land met het hoogste IQ is Hong Kong (107). Belgie (100) staat op een elfde plaats.
Het ijs dat getoond wordt in reclamespotjes is meestal geen ijs maar purree omdat het ijs zou
smelten tijdens het filmen.
Een mens heeft gemiddeld 100.000 haren. Je verliest er ongeveer 60 per dag.
Tot in de 18e eeuw kreeg je in Groot Brittannië de doodstraf voor het ongeoorloofd kappen van
een boom.
De Marokaan Brahim Takioullah heeft de grootste voeten ter wereld. Zijn voeten zijn per stuk
meer dan 38 centimeter lang.
Een vrouw brengt gemiddeld 2,5 jaar van haar leven in de badkamer door.
‘U at’ is de kortste volledige Nederlandstalige zin.
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De Amerikaan Charles Osborne had 68 jaar lang de hik. Hij hikte eerst om de anderhalve
seconde, daarna om de drie seconden.
Kinderen hebben 350 botten wanneer ze worden geboren. Volwassenen hebben er 206.
We vergeten ongeveer 80% van wat we meemaken en leren op een dag.
Een mens ademt 5 miljoen keer per jaar.
Maanden die beginnen met een zondag hebben altijd een vrijdag de 13de.
De kans dat je sterft onderweg om een loterijticket te kopen is groter dan de kans dat je de lotto
ook daadwerkelijk wint.
Het is niet toegestaan om in IJsland een hond als huisdier te houden.
Kinderen die borstvoeding kregen, hebben gemiddeld een IQ van 7 punten meer dan kinderen
die geen borstvoeding hebben gehad.
De jongste moeder aller tijden was slecht 5 jaar.
Baby’s worden geboren zonder knieschijven. Ze ontstaan pas als een kind tussen de 2 en 6 jaar
oud is.
Het is WÉL mogelijk om met je ogen open te niezen. Je oog zit met 6 spieren en 1 zenuw vast in
je hoofd.
Als je kauwgom kauwt terwijl je uien snijdt, ga je niet huilen.
De gemiddelde levensduur van een paraplu is anderhalf jaar.
In de zin “the quick brown fox jumps over the lazy dog” worden alle letters van het alfabet
gebruikt.
De massa van de aarde is ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram.
Handtassen kunnen meer dan 20.000 bacteriën bevatten per cm². Daarvan is zo’n 30%
afkomstig van uitwerpselen!
Central Park in New York is groter dan het land Monaco.
Het woord “bed” heeft dezelfde vorm als een bed.
“God” is het enige personage in ‘the Simpsons’ dat ooit 5 vingers aan zijn handen kreeg.
Neurieën als je je neus dichtknijpt gaat niet.
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Sudoku: From
the challenge
Sudoku:
Easy to Evil
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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

