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How do you make a
lithography system that
goes to the limit of what
is physically possible?
At ASML we bring together the most creative minds in science and technology to develop
lithography machines that are key to producing cheaper, faster, more energy-efficient
microchips. Our machines need to image billions of structures in a few seconds with an
accuracy of a few silicon atoms.
So if you’re a team player who enjoys the company of brilliant minds, who is passionate
about solving complex technological problems, you’ll find working at ASML a highly
rewarding experience. Per employee we’re one of Europe’s largest private investors
in R&D, giving you the freedom to experiment and a culture that will let you get
things done.
Join ASML’s expanding multidisciplinary teams and help us to continue
pushing the boundaries of what’s possible.
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Woordje van de Praeses
Het stof is al gaan liggen in het mooie Heverlee, de bladeren ondertussen ook. Maar de beker staat
nog steeds op onze kast. We did it, VTK op één!
Velen onder jullie hebben het live meegemaakt in het niet al te beste weer, zelfs van het decanaat zijn
er mensen langsgekomen. Om niet te spreken van alle fiere alumni die op hun werk zaten te volgen,
met al die afleiding kan de 24 urenloop wel eens een miniem effect op de Belgische economie gehad
hebben. Maar ’t is gebeurd, na een nek-aan-nekrace van enkele uren liep VTK een vol rondje uit. En
nog één. En nog één. 22 Werden het er in totaal. Als ik er niet bij was, zou ik het niet kunnen geloven.
Dat het op Wikipedia staat helpt ook wel, want dat is een superbetrouwbare bron zoals de proffen je
wel al verteld hebben.
Dat alles vroeg natuurlijk om een waardig overwinningsfeestje, dat nog in allerijl georganiseerd
moest worden. We anticipeerden namelijk iets minder sterk op winst dan Apolloon deed na al acht
keer op rij te winnen. Zij gaven uiteindelijk een ‘afterparty’, wij een heus overwinningsfeestje dat aan
de reacties de avond zelf - en de katers de volgende dag - toch duidelijk legendarisch was.
Fantastisch om zoveel euforie te zien bij de studenten. Al mogen we nu niet alles in de schaduw van
de 24 urenloop laten vallen. Ook onze Halloween TD met VRG en de Heverleese massacantus waren
een groot succes. Letterlijk en figuurlijk. Maar ook die zijn niet het allerbelangrijkst. Misschien wel
utilitaristisch bekeken, maar naar mijn mening zit het hem in de kleinere dingen.
Het valt bijvoorbeeld op dat er op de meerderheid van onze activiteiten tegenwoordig wel enkele
internationals opdagen. Hen wat meer in contact brengen met de lokale studenten en hen betrekken bij onze activiteiten is een belangrijk doel, dus we mogen tevreden zijn dat dit begint te werken en er niet zomaar een internationaalwerking is naast de gewone werking, maar deze beginnen
overlappen. Vergeet niet dat er alleen aan onze faculteit al honderden internationals studeren, een
beduidend deel van de studentenpopulatie voor wie in Leuven studeren veel minder evident is dan
we soms denken. Om maar iets te noemen: de politie communiceert steeds in het Nederlands. Je zou
denken dat je met Engels ver geraakt, maar als je een boete of dergelijke in ons vreemde taaltje ontvangt, zal daar wel wat ontcijferwerk aan te pas komen. Gelukkig zoekt LOKO al naar een oplossing
voor deze specifieke problematiek.
Zeker niet ongerelateerd en interessant om weten: dit magazine heeft vanaf nu een maandelijks
Engelstalig broertje, gericht op onze internationals, dat Aeroplane gedoopt is. Wie nieuwsgierig is
naar wat daar in staat, kan het net als het Bakske en de IrReëel terugvinden op de site onder “Media”.
Wel ongerelateerd maar om af te sluiten: het wordt koud, het is droevig snel donker en we beseffen
niet altijd hoe geweldig die burgies en archies* toch zijn omdat we wat kil zijn als goede Vlamingen,
dus geef elkaar maar eens een goede knuffel!
Groetjes van de Praeses,
Manu
*De rest ook he, maar ik richt mij tot het doelpubliek!
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Woordje van de Vice
Zo een weekje er tussenuit kan al wel eens deugd doen daarom is Athens de ideale vakantiebreak, oeps ik bedoel keuzevak uiteraard, tijdens het semester. Hoewel iedereen het steeds
aanraadt om dit te doen, zijn er blijkbaar nog steeds een aantal studenten die niet weten wat
Athens is. Voor de leken onder ons: het is een soort mini-erasmus waarin je in één week tijd één
vak volgt in het buitenland. Het is een keuzevak dat je één keer in elke fase van je master kan je
opnemen (twee keer dus in totaal).
Zo ben ik vorig jaar naar Milaan getrokken en heb ik dit jaar een weekje in Boedapest doorgebracht. Wist je dat ze in Hongarije nog steeds geen euro hebben maar dat er nog betaald wordt
de Hongaarse Forint? Wist je dat het zwaarste gebouw van Europa zich in Boedapest bevindt?
(het voormalig koninklijk paleis, ook wel de Burcht genoemd) Wist je dat Top Gear een keer
geracet heeft in de kelders van dit gebouw? Wist je dat er in Boedapest ruin pubs zijn waar er
gefeest wordt in ruïnes? Wist je dat de gemiddelde prijzen van alcohol in bars overeenkomt met
onze fakbarprijzen?
Ik stel voor dat we dit concept overbrengen naar Leuven:
teveel leegstaande gebouwen + kringen op zoek naar nieuwe fakbars = ruin pubs!
Kusjes van de Vice,
Emily
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Welke master heb je exact
gedaan?
Ik heb een master gedaan die
niet meer bestaat. Master in
de elektrotechniek: multimedia en signaalverwerking. Nu
is dat embedded systems. Ze
hebben telecommunicatie en
multimedia samen gegooid.
Je hebt nu dus ook alle vakken van Bart Nauwelaers en
alle oude vakken van Vandecapelle. Ik ben afgestudeerd
in 2011 want Revue 2012 heb
ik nog meegedaan een jaar
nadat ik afgestudeerd was.
Waarom koos je voor de studies burgerlijk ingenieur?
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Dat is een heel moeilijke
vraag. Omdat ik een goed diploma moest halen van de ouders en we hadden dan drie
keuzes: burgie, geneeskunde
of handelsingenieur. En van
de drie leek burgie mij het
interessantste.
Bovendien
werd er gezegd dat je daarmee veel geld kon verdienen,

Elke Ir.Reëel interviewen we één afgestudeerde ingenieur
over zijn of haar studententijd en de weg die hij of zij is ingeslagen na de studies. Dit keer trokken we naar Brussel, meer
bepaald naar de gebouwen van de RTBF waar Hadrien Baudot ons met veel plezier zijn werkervaringen uit de doeken
deed.
interesse niet echt :-)

ik ging naar de muziekvergaderingen, sgreivers,… Welke
Waar hield je je tijdens je stu- niet is misschien makkelijker:
dies zoal mee bezig naast het dans, IT en techniek.
studeren?
Is er zo iets specifieks, niet
Buiten Revue met niet echt Revue-gerelateerd dat je zal
veel. Maar Revue is wel veel- bijblijven (tijdens de lessen /
zijdig. Bij Revue ben ik gere- P&O / …)
kruteerd door Pieter Wuille.
Ik wist wel niet of ik iets kon Geen leuk anekdotisch verdoen door mijn Frans accent haal, maar ik vond het dramaar Pieter zei: “Dan kun je gon-project in mijn derde jaar
Creemers spelen”. Ik ben daar heel leuk. Wij waren het eerklein (letterlijk en figuurlijk) ste jaar dat dat gemaakt werd
begonnen als acteur die Bel- en we hebben daar ongeloofmans moest spelen. Het jaar lijk veel tijd in gestoken. Ik
daarna, in 2008, heb ik Lau- vind dat een heel goed proriks gespeeld, die heb je waarschijnlijk niet meer gekend.
Toen heb ik ook wat meer
gedaan: promo en sgreivers.
In 2009 heb dan ik Lutgarde
Beernaert vertolkt. Toen was
ik mijn stem kwijt op woensdag en ben ik vervangen door
Ben Verhaegen. 2009 is ook
het jaar waarin ik voor het
eerst een promofilmpje in elkaar gestoken heb, Ben had
dat toen gefilmd. Ook de jaren nadien heb ik het promofilmpje gemaakt, tot in 2012.
Daarna ben ik op Revue-pensioen gegaan.
Dat was het voornaamste,
maar doordat Revue dus heel
veelzijdig is, was ik daar elke Hadrien tijdens de Revue van 2012
avond mee bezig. De groe- (The Good, The Bad and the Burgie)
pen waarbij ik betrokken was, aan het werk als prof. dr. ir. Claude
Creemers
waren: acteurs, decor, textiel,

ject want je hebt daarin van
alles en nog wat: PD’s, controllers,… En we zaten in een
team van 15 man, dus samenwerking in grote groep kwam
ook aan bod.
Dat is het project waar ik
het meest aan gehad heb.
Dat is ook wat elke middelbaar-afgestudeerde
student aantrekt bij burgie. Op
demo-dagen hadden ze mij
bijvoorbeeld het treintje getoond. Ik dacht: “Ja, dat is nog
wel tof om te doen”. Ze hadden niet gezegd dat je daarvoor eerst drie jaar moest
studeren! Ook van alle vakken die je niet interesseren
om het uiteindelijk interessant te maken.

gië is het heel moeilijk iets
te vinden in de audio-sector.
Dat is ook de reden dat het bij
mij zo lang duurde. Als je als
burgie wilt werken in je vakgebied, kan je lang zoeken.
Meestal gebruiken ze je als
IT-consultant.
Ik heb dan dus een beetje
overal gesolliciteerd. Ik ben
9 keer bij Altran terecht gekomen. Ik was eigenlijk bijna
aan mijn negende afspraak
bij Altran toen ik bij de RTBF
ging. Daar hebben ze echt
geen onderlinge communicatie. De managers sturen
elkaar gewoon: “dat is een interessant profiel.” Ok zeggen
ze dan, ik ga hem zien. Na dat
gesprek bedenken ze zich dan
dat ze geen project hebben
Heb je na je studies snel werk en verwijzen ze je door naar
gevonden en heb je tips voor een collega want misschien
de laatstejaars die binnen- heeft mijn die nog een project
kort beginnen te solliciteren? en dan moet je weer door de
screening en zo,…
Ik heb 8 maanden moeten
zoeken omdat ik niet in het En hoe ben je dan toch bij de
jaar heb zitten zoeken. Ik wist RTBF gekomen?
niet wat ik ging doen na mijn
studies. Bijgevolg had ik mij Heel eenvoudig: google, job
niet gefocust op werk te zoe- in audio en het eerste zoekreken en dan begin je te zoeken sultaat. En ik dacht, ok, dat is
in augustus. Wat bleek, alle nog wel tof, zo van alles wat!
consulting-bedrijven zijn dan Het was wel heel analoog en
niet meer geïnteresseerd. Die ik had vooral digitale signaalwerken in grote groepen die verwerking gedaan. Maar we
ze afhandelen in het jaar. Dus zijn dat stilaan aan het veranik kan als tip meegeven dat als deren de laatste twee jaar. Ieje werk wilt hebben het jaar dereen van het labo is nieuw.
erna, begin daar best mee tij- Dat zijn mensen van 25 tot
dens het academiejaar.
28 jaar en wij zijn redelijk
veel bezig met nieuwe, digiHoe heb je dan uiteindelijk tale technologieën. We doen
toch werk gevonden?
eigenlijk een beetje wat we
willen wat het heel interssant
Het was heel moeilijk iets te maakt. Ik kan mijn job een
vinden. Ik wilde graag verder beetje sturen zodat hij voor
werken in mijn vak en in Bel- mij nog interessanter wordt.

Wat houdt je job eigenlijk in?
We zitten in het labo. We
kunnen doen wat we willen
zolang we onze verplichtingen nakomen: radiostudio’s
ontwerpen. Wij zorgen daarbij echt voor alles: van microfoon tot het signaal dat
gestuurd wordt naar de antennes. Zelfs het bouwen van
de radiostudio’s is van ons! En
we zijn met drie ingenieurs
voor alle radio’s van de RTBF.
Hoeveel werk je gemiddeld
per dag?
8 à 9 uur. Er zijn normaal wel
deadlines, maar die worden
opgeschoven met de tijd.
Wat is het meest spectaculaire dat je al hebt meegemaakt als werkende mens?
Ik heb al alle radio’s van de
RTBF uit de lucht gehaald
voor 10 minuten. Dat was
niet de bedoeling, maar één
van onze leveranciers had
een update gedaan. Hij had
gezegd dat alles gecontroleerd was, geen enkel gevaar.
We wisten dat het heel lakse
leveranciers zijn. We hadden
dus geen zin om die update
te doen, maar toch, op een
dag gingenn we die doen. Die
update was voor ons systeem
van ons communicatiecentrum. Dat is een grote zaal
met allemaal kaarten: analoge of digitale audiokaarten
en kaarten die crosspoints
maken tussen ingang en uitgang. Dus je stuurt een signaal aan je ingang naar een
bepaalde uitgang. Dat is basicly wat het doet met DSP en
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signaalbewerking natuurlijk.
Wij moesten een interventie
doen op de DSP’s. De dingen
die je signaal een beetje kleuren. Je hebt dus een centrale
CPI unit. Je hebt een redundant systeem met een A-systeem en een B-systeem en
als de ene faalt, kan je overschakelen op de andere. Dus
we hebben voorzichtig op
het A-systeem iets geïnstalleerd en achteraf bleek dat
het niet compatibel was met
de DSP-kaarten en je ontving
dus geen enkel signaal meer.
Omdat ze gezegd hadden dat
dat compatibel was, bel ik dus
alleen voor de zekerheid naar
ons connotatiecentrum en ik
vraag of alles nog in orde is.
“Nee, nee”, zeggen ze daar,
“alle antennes zijn uit de lucht
gehaald.” Toen is er dus overgeschakeld naar het B-systeem. Alles samen heeft dat
toch een 10-tal minuten geduurd. Toen ben ik wel bijna
ontslagen geweest. Hoe kon
ik bewijzen dat dat dat bedrijf
was? Uiteindelijk is dat gelukkig toch gelukt.
Wat mis je het meest aan student-zijn, wat is het grootste
verschil, is werken leuker?
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Na lang nadenken Niet veel,
echt niet veel. Dat was een
leuke tijd, maar nu is het iets
nieuws. Ik ben nu eigenlijk gewoon een student met geld.
Ik heb alle voordelen van een
student te zijn, enkel moet
ik een 40-tal uren per week
werken. Maar ja, dat is drie
keer niets hè. Als je student
was, moest je veel meer werken denk ik. In het weekend
bijvoorbeeld. Nu heb ik mijn

weekends vrij en mijn avon- Wat zijn je toekomstplanden vrij. En geld!
nen?
Als je terugkijkt op je stu- Ik heb altijd graag klassieke
dies, hoe relevant zijn deze muziek gehad en ben tegendan gebleken?
woordig veel bezig met pianolessen en zanglessen bij een
Totaal niet, maar voor alle laureate van de koningin Elijobs waarvoor je kan sollici- sabeth wedstrijd. Dat is ongeteren word je gebruikt voor 5 looflijk leuk en ik heb enorm
à 10 % van je capaciteiten die veel bijgeleerd de laatste drie
je hebt opgedaan in je burgie- jaar. Piano ben ik begonnen
jaren, tenzij je gaat doctoren tijdens mijn studies omdat ik
of in heel specifieke bedrijven thuis geen piano had. Ik heb
werken.
vorig jaar een jaar muziekIk vind het wel goed dat je school gedaan, maar dat was
een goede achtergrond hebt niet mijn ding, dus ik volg nu
op alle vlakken, maar dat het privéles. Dat is wat ik nodig
dan zou moeten dienen voor heb want je moet dat ook wel
je werk, vind ik niet perse. Ik kunnen combineren met je
vind vooral dat mensen die werk en bij muziekschool zit
rekruteren veel minder veel- je met vaste uren en zo. Voor
eisend zouden moeten zijn de rest hebben we even gelevoor een diploma. Je hebt den besloten een vzw op te
geen burgerlijk ingenieur di- starten voor toneel. We gaan
ploma nodig om websites te volgend jaar, waarschijnlijk
maken of IT-consultant te rond april-mei waarschijnzijn. Wij hebben verdorie zes lijk een toneelstuk van Oscar
maanden Java (nu Python) White opvoeren. Wondergehad, meer niet! Wij hebben baarlijk genoeg initieel zongeen ervaring met program- der Oud-Revuers al heb ik er
meren, neem daarvoor toch wel enkele bij gevraagd voor
gewoon een programmeur of techniek en textiel.
informaticus en mensen die Het werkleven is echt tof, de
CW hebben gestudeerd zijn laatste twee jaar ben ik nooit
toch veel meer waard dan opgestaan met tegenzin om
programmeur of IT-consul- naar het werk te gaan. Ik zit in
tant! Wat ze wel zeggen is het labo, kan doen wat ik wil,
dat je een manier van denken heb toffe collega’s en zit op
leert die belangrijk is, en dat dezelfde gang als de klassieke
klopt wel. Je leert redeneren muziek. Dus tijdens de Koninop een manier die de meeste gin Elisabethwedstrijd kon ik
andere mensen niet kunnen. elke opvoering meemaken,
Je leert een probleem te be- gewoon vanuit de coulissen
kijken en te bedenken hoe je of zo.
dat kan oplossen, wat moet
je oplossen,… Hoe je je vak- Foto’s: copyright Zeger Knaeken zoals fysica concreet kan pen
gebruiken bijvoorbeeld. Zo’n
dingen zijn ook belangrijk.

Ingenieur op stage: Karen in Thailand
Karen De Leener zit in haar laatste jaar Biomedical Engineering
en trok deze zomer samen met Jolien Schoofs, Sanne Vancleef
en Pia Caenepeel op stage naar Thailand. Na zes leerrijke weken
in dit prachtige Aziatische land keerden ze voldaan huiswaarts.
Karen doet hier voor ons haar verhaal.
De voorbereiding
Het begon allemaal op een avond
in november in de universiteitshallen. Daar vond een infobeurs plaats
over internationale mogelijkheden.
Prof. Vander Sloten lichtte ons in
over de buitenlandse stages voor
1e Masterstudenten biomedische
ingenieurstechnieken. Er waren
stageplaatsen in Congo, Vietnam en
Thailand. We kregen wat bedenktijd
en spraken met prof Vander Sloten
af om in het begin van het tweede
semester eens samen te zitten om
de stage concreter te bespreken.
Na wat googlen was ik helemaal
verkocht voor de optie Thailand: interessant bedrijf om stage te doen,
ideale gelegenheid om de Thaise
cultuur te leren kennen en vooral
de prachtige stranden deden me
al watertanden. Uiteindelijk bleek
dat ook Sanne, Pia en Jolien hierin
geïnteresseerd waren. Dus spraken
we zoals beloofd midden februari af
met prof Vander Sloten. Vanaf dan
kwam alles in een stroomversnelling: contactpersonen ter plaatse
inlichten, overnachting zoeken,
vliegtuigtickets boeken, internationaal paspoort laten maken,…
Vermits we langer dan 30 dagen in
Thailand zouden zijn, moesten we
naar de Thaise ambassade in Brussel om een visum aan te vragen.
Hier kregen we al een voorsmaakje
van wat we later nog veel zouden
zien: Thaise dames met hun –ietwat
rijpere- Europese man.
En wijle weg!
Onmiddellijk na de juni examens
trokken we richting Bangkok.
Na wat zoeken konden we onze
contactpersoon
Passakorn
onderscheiden van de andere
Aziaten op de luchthaven. Hij
bracht ons naar de campus in
Pathum Thani, 30 km ten noorden

van Bankok. Op de campus bevond
zich een universiteit, een zwembad,
meerdere restaurantjes, een soort
hotel waar wij sliepen en meerdere
bedrijven, waaronder MTEC. Hier
zouden we vier weken verblijven
voor onze stage. Daarna stonden
nog twee weken vakantie op het
programma.

Het echte werk
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beste materiaal selecteren, tot type
fixatie in de tibia (scheenbeen) en
femur (bovenbeen), tot keuze van
het design. Daarna berekenden
we de nodige parameters van de
verschillende componenten op
basis van de krachten die aangrijpen
op de knie tijdens alledaagse
activiteiten.
Dan konden we beginnen aan het
ontwerpen van de knieprothese op
de computer. We hadden een 3D
model gekregen van de femur en
tibia van de 38 jarige Thaise patiënt.
Met MAGICS en GEOMAGICS
ontwierpen we achtereenvolgens
de tibiale component, de femur
component en het polyethyleen
tussenstuk.

Onze stage ging door in het ‘medical
prototyping lab’ in MTEC (=National
Metal and Materials Technology
Center). Vermits er niet zoveel
projecten waren om aan te werken
en er maar één computer was met
de nodige software, zouden we per
twee aan een project werken. Jolien
en Pia ontwierpen een fixatieplaatje
om een breuk in de humerus
(opperarm) te fixeren. Sanne en
ik zouden een gepersonaliseerde
knieprothese
ontwerpen.
Vrij
ambitieus voor een stage van vier
weken!
We begonnen eraan zoals bij
de meeste projecten, met een
grondige literatuurstudie. Van

Uiteindelijk mochten we ons
ontwerp ook echt 3D printen met
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een rapid prototyping machine.
Gelukkig is het gelukt om dit pareltje
door de Thaise douane mee te
smokkelen, en kan ik dus nog steeds
nagenieten van de knieprothese op
mijn bureau.
Moraal van het verhaal
Het was een onvergetelijke ervaring
waarin ik aan een interessant
project heb kunnen werken, een
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resultaat heb bereikt om trots
op te zijn, ideeën heb kunnen
uitwisselen met anderen (al dan
niet in gebarentaal) en vooral heel
hard genoten van elk moment! Ik
ben weer 3 studiepunten, maar
vooral een prachtige ervaring rijker.
Ik raad dan ook elke ingenieur in spe
aan om je zomervakantie nuttig te
gebruiken en een stage te doen!

Bangkok
Het eerste weekend trokken we naar Bangkok om
er de sfeer op te snuiven. Op twee dagen konden
we toch de belangrijkste bezienswaardigheden
van de stad ontdekken: veel tempels en
Boeddhabeelden, een floating market, ladyboys
op elke hoek, heerlijk eten (alleen al voor de
Massaman zou ik terug willen) en gezellige
straatjes waar souvenirwinkeltjes, tattooshops,
massagesalons
en
eetkraampjes
elkaar
afwisselen. Wat me toch het meest zal bijblijven
van Bangkok is het helse verkeer! Van drie
rijstroken die er vijf worden tijdens de spits, tot
de kleine Tuk Tuk’s die zich overal tussenwurmen
aan een veel te hoge snelheid, tot zebrapaden die
absoluut géén betekenis hebben…

Chiang Mai
De eerste stop na onze vier weken stage: Chiang
Mai. Deze stad in het Noorden ligt tussen de
ongerepte natuur. Na vier weken Thailand hadden
we alle kanten van Boeddha al gezien en besloten
we de tempelbezoeken in te ruilen voor een
jungletrektocht. We trokken met een open busje via
kronkelende wegen de bergen in, waar we een aantal
uren wandelden door de jungle. Daarna kwamen we
aan bij een berggezin, waar we de olifanten mochten
wassen, eten geven en de omgeving verkenden
vanop hun rug. De dag sloten we af met spelletjes
en gezang rond het kampvuur, waarna we de nacht
doorbrachten in een bamboehutje. De volgende dag
zetten we onze trektocht verder en sloten we af met
een rafting. Een avontuur om nooit te vergeten!

Koh Samui
Na de prachtige jungle in het Noorden, trokken
we naar Koh Samui, een eiland aan de oostkust
van Thailand. Hier heb ik dagenlang met “dat is
hier op aarde, de hemel voor mij” in mijn hoofd
gezeten. Het was werkelijk een paradijs! Hier
zaten we zowat 24/24 op het water: zwemmen,
snorkelen, speedboat, longtail boat, jetski,
kajak,… Helaas waren we niet op Koh Samui
tijdens volle maan, want dan worden er op Koh
Phangan (het eiland ernaast) de legendarisch
Full moon parties gehouden. Ik zal dus nog eens
moeten teruggaan!
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Bezige Burgies: Breakdance
Voor elke Ir.Reëel zijn we op zoek naar een medestudent die een interessante hobby
beoefent. Winnie Himpe houdt zich naast haar ingenieursstudies bezig met Breakdance. Tijd
om hier meer over te weten te komen!
Waarom heb je gekozen voor
breakdance als hobby?
Om te beginnen ben ik altijd
al een beetje een acrobaat geweest. Toen ik heel klein was,in
de kleuterklas, ging ik al turnen. Dan ben ik blijven doen,
ook toen ik naar de middelbare
school ging. Op de turnles spraken twee meisjes erover om te
gaan breakdansen. Breakdance
interesseerde me altijd al maar
als het verlegen meisje dat ik
toen was, durfde ik het nooit alleen te gaan doen. Dit was dus

mijn kans om het eens te proberen en deze kans heb ik dan
ook gegrepen. Op die manier
ben ik erin terecht gekomen.
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De reden dat ik breakdance
ben blijven doen is, denk ik, de
volledig vrije combinatie van
acrobatie en dans. Bij turnen
en sommige dansvormen zoals ballet zijn er voorgeschreven regels. Voor elke beweging
weet je precies hoe het eruit
moet zien en welk spiertje je
moet gebruiken. Allemaal heel
strak, zeg maar. Dat heb je niet
in breakdance. Er is natuurlijk
wel een zekere basis maar je
bent volledig vrij om te doen
wat je zelf wil.

Het maakt dan ook niet uit als
je eens ergens wat slechter in
bent. Er zijn sterke, lenige stijlvolle of creatieve mensen. Ieder
doet zijn ding. Zo zijn er ook
veel fysisch gehandicapten die
kunnen breakdansen door die
totale vrijheid. Dat is nu juist
wat me zo aanspreekt.

ging telkens veel moeizamer
dan al de andere dingen die ik
deed, zoals wiskunde op het
middelbaar, wat een fluitje
van een cent was. Door mijn
luie winnaarsmentaliteit had
ik het hier erg moeilijk mee.
Uiteindelijk leidt dit enkel nog
tot frustraties. Ondertussen
gaat het me enkel nog om het
Hoeveel uren per week spen- plezier. ‘Dat is het allerbelangdeer je aan breakdance?
rijkste’, hoor je mensen wel
eens zeggen, maar ze vergeOp mijn hoogtepunt ging ik
ten het al snel. En ik ook, maar
elke dag dansen met een vrien- nu dus niet meer.
dengroep waar ik achteraf dan
ook mee rondhing. Dat waren Valt het dansen goed te comleuke tijden, maar die zijn voor- bineren met studeren?
bij. Nu wil ik ook goede punten.
Zelf train ik gemiddeld twee
Ten eerste dans ik helemaal
keer per week een tweetal uur. niet op zulk hoog niveau. Als
Daarbuiten heb je dan ook een ik wil, kan ik wel eens een
hele hoop evenementen/wed- week zonder te gaan dansen.
strijden.
Ten tweede ben ik van nature
lui, dus ik zal me wel niet snel
overwerken. Moest ik door
mijn studies geen tijd meer
hebben voor iets anders, dan
zou ik stoppen met de studies
burgerlijk ingenieur. Daar
wordt ik persoonlijk toch
maar ongelukkig van en het is
ook maar een studie.
Wat zou je graag willen bereiken?
Ikzelf heb helemaal niet
zoveel problemen met stuIn het begin had ik grootse
deren. De examenperioden
plannen. In het ideale geval
zijn zwaar maar dat is dan
zou ik veel wedstrijden winook maar twee keer per jaar.
nen, uitgenodigd worden op
Voor de rest kan je eigenlijk
evenementen en naar het
zo goed als alles doen wat
buitenland gaan. Dat zat er
je zelf wil. Ik steek wel meer
echter nooit in. Ik heb eitijd dan nodig om gewoon te
genlijk helemaal niet zoveel
slagen in mijn studies want ik
talent voor breakdance. Het

mik hoger dan een 10. Maar
ik studeer, ik slaag en heb nog
meer als tijd genoeg voor andere dingen. Natuurlijk lever
ik wel wat tijd in, maar dat doe
ik met plezier want ik studeer
graag.
Hoe gaan de wedstrijden in
zijn werk?
Er zijn verschillende soorten
wedstrijden; alleen, per twee,
in groep en ook zijn er nog een
heel aantal concepten. Het basisidee is altijd hetzelfde. Je
staat tegenover je tegenstander, je doet elk één of meerdere set met de nodige show
en stoerdoenerij en dan kiest
de jury democratisch een winnaar. Dit gebeurt meestal met
eerst een kwalificatie en nadien
een ‘knock out systeem’, zoals

bij het WK voetbal. Als je kans
maakt op winnen, kan je jezelf
voorbereidendoor‘sets’of‘runs’
te maken, je tegenstanders te
bestuderen of door te kijken
naar de voorkeuren van de juryleden -aangezien die meestal
nogal subjectief stemmen-.
Ikzelf bereid me nooit voor. Dat
heeft geen zin want ik lig er na
de eerste paar rondes toch uit.
Zeker tegenover dansers van
wereldniveau, maak ik het gewoon zo leuk mogelijk.
Wat waren de mooiste momenten tot nu toe?

goed vinden met die kinderen.
Om te beginnen zijn er in breakdance geen niveau’s. Bij je eerste wedstrijd kan je zo uitkomen
tegen de wereldkampioen. Dat
is ook wel een van de redenen
dat je het niet snel hoog in je
bol krijgt. Je wint pas wanneer
je echt al landelijk bij de besten zit. Wanneer een meisje opkomt, hebben mensen al snel
lage verwachtingen.

De lessen op sportdagen van
middelbare scholen vallen tegen. Die kinderen zitten daar
vaak tegen hun zin en dat is
weinig motiverend om hen
dan wat aan te leren. Natuurlijk
is het extra zakgeld wel mooi
meegenomen. Al bij al is het de
beste job die ik me kan wensen.

Hoe zie je breakdance na
En zo ook eens mijn tegenstan- jouw studies?
der. Hij dacht zijn moeilijkere
dingen te bewaren voor later Tot lang na je studies dansen
en gebruikte tegen mij een be- houden weinig mensen vol. Dit
ledigend gemakkelijke set. Ik heeft verschillende redenen en
wist dan ook gelijk dat ik zou niet de minste door blessures
winnen als het mijn beurt was. en ouder worden. Ikzelf heb
Iedereen schrok van mijn set en een lenige stijl en per blessure
ik kreeg de stemmen van alle 5 verdwijnt er een beetje lenigde juryleden. Altijd leuk als je in- heid. Die blessures gaan bij mij
druk kan maken. De beste mo- dus nooit helemaal weg. Zomenten blijven echter wel wan- lang het dansen me fysiek niet
neer je jezelf totaal laat gaan op te sterk tegenzit, zal ik het wel
een training of eindelijk iets lukt blijven doen. Hopelijk is tijd
maken geen probleem maar ik
waar je al lang op oefent.
ben toch niet van plan om veel
carrière te maken. Dat kan nog
Geef je ook zelf lessen?
veranderennatuurlijkmaarmoJa, ik geef ook zelf les in een menteel ben ik niet van plan
dansschool en doe dit enorm m’n hele leven te geven voor
graag. Het leukste is vooruit- mijn werk later.
gang bij de kinderen zien. Ze
“jacowbski photography”
leren een hele nieuwe wereld https://www.facebook.com/JacowbskiPhotography92?fref=ts
kennen en dat allemaal dankzij
jou. Geweldig! Ik kan het ook
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Die tijd van het jaar: Examentips

De favoriete tijd van het jaar van menig student breekt weer aan: nog 3 weken
tot de blok begint. Voor sommigen zal het de eerste keer zijn, voor anderen is
het al een routine geworden. Om iedereen een duwtje in de rug te geven, hier
wat broodnodige examentips!
Veel studenten vinden het ergste aan de blok en de examens het feit dat ze sociaal geïsoleerd worden. Heel de
tijd alleen jij en je boeken, je kan er gek van worden. Maar
dit hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Samen studeren in één van de vele bibliotheken in Leuven (of in de
Agora) wordt steeds populairder. Op die manier kan je
ook samen pauzeren, maar laat je niet verleiden tot meer
pauze dan studeren natuurlijk!
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Het is een cliché, maar daarom niet minder waar! Slaap
voldoende en eet gezond. Als je graag laat in de avond/
nacht leert, slaap dan in de ochtend zeker lang genoeg
uit. Koffie kan je misschien even een boost geven bij het
leren, maar de echte vermoeidheid raak je toch alleen
kwijt door veel te rusten. Wat het eten betreft: laat je
mama maar lekker koken voor jou. Dat bespaart jou tijd
en je mama vindt het waarschijnlijk zelfs geweldig dat ze
je kan helpen!

Wanneer je het even niet ziet goedkomen met een bepaald examen, panikeer dan niet. Zelfs je allerslimste collega’s hebben het al eens niet zien zitten. Bovendien: een
kleine hoeveelheid stress doet je zelfs beter presteren.
Hou het gewoon gezond: wanneer je buikpijn of hoofdpijn krijgt van de stress, neem dan even pauze. Als het in
je hoofd een chaos is, kom je toch niets verder met voor
je boeken blijven zitten.

VTK heeft een heel handig iets: de vakwiki’s. Veel studenten ontdekken pas veel te laat in hun studentencarrière
hoe vreselijk handig die zijn. Je vindt er een evaluatie van
elk vak en -dit is het belangrijkste- je vindt er een uitgebreide database aan oud-examenvragen. Deze vakwiki’s
zijn een heel goede manier om op voorhand al een beeld
te vormen van hoe je examen er zal uitzien. Al wat je ervoor moet doen is inloggen op de website van VTK!
https://wiki.vtk.be/

Seks is misschien niet goed voor sportprestaties, bij een
examen is het net wél aan te raden. Vlak voor je examen
nog even onder de lakens duikt, zorgt ervoor dat je ontspannen aan je examen kan beginnen. Minder kans op
een black-out dus! Zoek je daarom nog snel een lief voor
de examenperiode als je single bent, want blijkbaar zorgt
seks ervoor dat je beter presteert!

Om af te sluiten ook nog een cliché: plan je dagen goed
in en probeer je aan die planning zo goed mogelijk te
houden. Stel jezelf elke dag een doel om te bereiken, op
die manier blijf je gemotiveerd. Laat je langs de andere
kant ook niet ontmoedigen als je je planning eens moet
aanpassen: bijna niemand kan zijn originele planning aanhouden. Plan ook ontspanning in: ga eens sporten, of rek
eens een avondje uit om samen met vrienden te koken of
een gezelschapsspel te spelen.
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Publireportage:
De concurrentiepositie van de Europese raffinage- en chemiesector staat onder druk, door
overcapaciteit, toenemende wereldwijde concurrentie en strenge Europese wet- en regelgeving. Maar ExxonMobil blijft investeren en vergroot daarmee zijn concurrentiekracht.
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Delayed coker unit
Begin juli kondigde ExxonMobil de bouw aan van een nieuwe Delayed Coker Unit (DCU)
op de raffinaderij in Antwerpen. De nieuwe unit zal zware,
hoogzwavelige olie omzetten
in schonere olieproducten en
transportbrandstoffen, zoals
gasolie voor de scheepvaart
en diesel. Volgens ExxonMobil’s ‘Outlook for Energy’
blijft de vraag naar diesel
voor vrachtwagens en ander
commercieel transport in Europa in de komende decennia
hoog. Met deze investering,
van meer dan 1 miljard dollar,
helpt de Antwerpse raffinaderij om tegemoet te komen aan
de energiebehoefte in Europa.
De investering beantwoordt
daarbij aan het tekort aan industriële capaciteit om zware
stookolie om te zetten in producten als diesel.
Logische stap
Na de warmtekrachtcentrale
(2008) en de ontzwavelingsinstallatie voor diesel (2011), is
de DCU opnieuw een enorme
investering in de Antwerpse
raffinaderij. Samen zijn ze
goed voor meer dan 2 miljard
dollar. In een tijd waarin de Europese raffinagesector onder
druk staat is deze investering
toch een logische stap, benadrukt Joost Van Roost, president-directeur van ExxonMobil in de Benelux. ‘Er is sprake
van overcapaciteit in Europa,
maar dan gaat het vooral om

benzine. Deze investering
heeft betrekking op diesel, en
in dat segment is geen sprake van een overschot. Sterker nog: veel diesel wordt nu
nog geïmporteerd.’ Todd Sepulveda, raffinaderijdirecteur:
‘Deze investering draagt positief bij aan het productaanbod
van de Antwerpse raffinaderij
en zorgt ervoor dat we de benodigde diesel en andere distillaten aan de Europese markt
kunnen leveren.’
De werking
In tegenstelling tot bijna alle
processen in onze raffinaderij
werkt de Delayed Coker Unit
als een batch proces. Cokers
bestaan uit paren drums. Deze
eenheid heeft 2 drum paren.
Bij elk paar is 1 drum in service waar de zware olie omgezet wordt in lichtere moleculen met als bijproduct cokes.
Deze cokes vullen de drum
langzaam op terwijl de lichtere producten de drum langs
de top verlaten en gescheiden

worden in een fractionatietoren. Ondertussen wordt een
volle coke drum leeggemaakt
met stoom, water en een zeer
grote boor boven op de drum.
De cokes kunnen verkocht
worden als brandstof aan de
cement- en staalindustrie,
aangezien dit voor hen een geprefereerde brandstof is. De
lichtere fracties zullen na ontzwaveling onder andere in diesel en stookolie terechtkomen,
een meer hoogwaardige en
milieuvriendelijke brandstof
dan de oorspronkelijke zware
stookolie.
De bouw
De Delayed Coker Unit wordt
net als de HPHT modulair gebouwd. De onderdelen worden over heel de wereld gemaakt, op een bepaalde plaats
in modules ingepast en daarna
worden de volledige modules
naar Antwerpen getransporteerd. Het project is nu in detailed engineering fase, waarna de bouw volgt vanaf 2015.

Interview met Peter Smolders, manager van
het start-up team van de Delayed Coker unit
Peter, kan je een korte uitleg
geven over je huidige functie
binnen ExxonMobil?
‘Mijn huidige functie is manager
van het start-up team van de
Coker-unit. Kijkende naar het
totale project, kan je het opdelen in twee belangrijke groepen.
Enerzijds heb je project execution. Zij zorgen voor de detailed engineering, de aankoop
van de materialen en de bouw
van het project. Daarnaast heb
je het start-up team. Hier ben
ik de verantwoordelijke. Mijn
team zal de unit in dienst nemen zodra de bouw af is. Belangrijk is echter dat we tijdens
de bouw reeds meekijken over
de schouders en ondersteuning
geven aan het execution team.
Daarnaast dienen we te zorgen
dat tegen startup alle operationele- en onderhoudsprocedures klaar zijn. We zijn ook
op zoek naar de juiste mensen
om de unit te opereren. Zij zullen dan de nodige training krijgen en zelfs opleiding volgen in
Amerika. Dit alles moet tijdig
geregeld worden. Momenteel
ben ik daarom bezig met deze
zaken uit te werken samen met
mijn team. Mijn team zal op zijn
hoogtepunt bestaan uit een 85tal mensen.’
Wat heb je vroeger gestudeerd
en hoe ben je bij ExxonMobil
terechtgekomen?
‘Burgelijk ingenieur aan de
UGent met afstudeerrichting
chemische technologie. Dit is
al weer 23 jaar geleden (1991).
Ik ben tijdens mijn laatste jaar
op bedrijfsbezoek geweest bij
ExxonMobil en had hier onmiddellijk een goed gevoel bij.
Ik ben dan gaan solliciteren en
mocht in September 1991 be-

ginnen.‘
Wat was je eerste job op de raffinaderij?
‘Mijn eerste twee jobs waren op
de technische afdeling als proces–ingenieur voor een ontzwavelingseenheid en nadien voor
naphtha-splitters en powerformer, een unit die het octaangetal van benzine boost door conversie van molecules.’
Hoe heb je deze eerste job ervaren?
‘Op dag één beland je direct met
je voeten in de realiteit. Je krijgt
de verantwoordelijkheid voor
jouw units en je kan direct een
bijdrage leveren. Dit is echter
geen probleem omdat we een
open-door-policy hebben, je
kan bij iedereen terecht als je
vragen hebt, ook bij mensen een
stuk hogerop in de organisatie.’
Kan je een overzicht geven van
het traject dat je hebt afgelegd
binnen ExxonMobil?
‘Na mijn twee eerste posities
werd ik project engineer in de
project groep. Dit komt goed
van pas voor mijn huidge functie. Na project-ingenieur werd
ik project planner, hier had ik
mijn eerste aanraking met een
groot project. Vervolgens volgde er weer een totale ommezwaai en kwam ik in de supply
groep terecht als crude scheduler. Deze job is logistiek gericht. Daarna volgden functies
als project engineering section
head en maintenance manager.
Ook heb ik een bijdrage kunnen
leveren aan het HPHT-project
(nieuwe ontzwavelingseenheid
van 2011). Daarna volgden nog
de positie van organizational
development manager en een
assignment in de USA, wat aansloot op mijn huidige positie.’

Kijkende naar je volledige carriere, wat zijn je beste herinnering?
‘Als crude scheduler bepaal je
welke crudes verwerkt worden
in de raffinaderij. Dit heeft een
grote impact op de rest van de
organisatie. Hier heb je het gevoel aan het stuur te staan van
de raffinaderij. Daarnaast is ook
mijn bijdrage aan het HPHTproject een mooie herinnering.
Hier was ik verantwoordelijk
voor de modules waaruit de
HPHT is opgebouwd. Modules werden op een voormalige
scheepswerf door een gespecialiseerde firma gebouwd en
vervolgens werd alles samengevoegd in de raffinaderij in Antwerpen. Een module kon wel
1000 ton wegen en 30 meter
hoog zijn. Deze modules werden via de Schelde geleverd en
het aan land brengen van de
modules was een grote uitdaging.’
Waarom werk je graag voor
ExxonMobil?
‘Je krijgt vele uitdagingen en een
grote verantwoordelijkheid. Dit
zorgt dat je elke dag opnieuw
graag naar je werk komt. Het
is bovendien een dynamische
omgeving waar je continue een
andere jobinvulling krijgt. Dit
zorgt dat je na al die jaren nog
steeds nieuwe dingen kan doen.’
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Existenzreis Rotterdam
In het weekend van 31 oktober tot 2 november organiseerde Existenz naar goede gewoonte
een cultureel gekleurde reis. Dit jaar was de bestemming Rotterdam met tussenstops in Breda,
Delft en Eindhoven. Het was een actief weekend met heel wat architectuur, al was er ook tijd
voor een feestje – we zijn en blijven archies. Zet je schrap om deze mooie reis te (her)beleven.
De eerste stop op de reis was
Breda. Op een steenworp van
de oude markt, op de site
van een voormalige kazerne,
werd een nieuwe woonwijk
gebouwd naar het masterplan
van XDGA en OMA. De verschillende woonvolumes liggen
verstrooid volgens het campusmodel. Op dezelfde site ontwierp Herman Hertzberger het
Chassé Theater, dat zich monumentaal opwerpt voor een
overmaats plein. Het theater
is speels en heeft een golvend
silhouet. Deze rondingen zijn
geïnspireerd door het beeld ‘De
slapende vrouw’ van de Italiaanse kunstenaar Giacometti.
Het theater huist 2 filmzalen
en 3 theaterzalen, waarvan
het grootste – de Jupiler Zaal –
plaats biedt aan 1430 mensen.
Al deze zalen worden aaneengeregen door een ruime centrale foyer. De foyer alludeert
een straat met terrasjes, waar
je na een voorstelling andere
mensen tegen het lijf kunt lopen en gezellig kunt napraten.
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Op weg van Breda naar Rotterdam bezochten we onze
collega’s van de TU Delft. We
brachten er een bezoekje aan
de faculteit bouwkunde. Het
contrast met onze eigen campus was fascinerend. In het
voormalige scheikundegebouw

werden alle voorzieningen gebundeld: auditoria, leslokalen,
secretariaat, groepswerkruimtes, cafetaria… Bijkomende
ruimte werd voorzien in glazen
volumes die tussen de gebouwen in geschoven werden.
Daar beschikten de studenten
over atelierruimte en een eigen
fablab.
Heel het gebouw baadde in
sfeer van ‘work in progress’
dankzij de immer onafgewerkte look. Je kreeg er spontaan goesting van om aan het
ontwerpen te gaan. Ook de
sculpturale bibliotheek was een
eyecatcher. Deze kan omschreven worden als een grote lap
gras die rond een kegel wordt
gedrapeerd. Ook van binnen is

de kegel even zinnenstrelend,
al kan je in vraag stellen of het
ook een geschikte werkruimte
is.

gebouw heeft de vorm van een
hoefijzer en bestaat uit winkels
en horecazaken aan de basis
en 228 woningen van divers
formaat daarboven. De binnenNa deze twee korte tussenstops zijde is bekleed met een kunstreden we door naar Rotterdam. werk ter grootte van 2 voetbalDoor de ravage van WO II, heeft velden. In de grote markthal
de stad een heel jong en vergonst het elke dag van leven.
nieuwend gebouwenbestand. De overdekte markt doet denWe werden er gegidst door de ken aan de sfeervolle Mercado
markthal van MVRDV archide San Miguel in Madrid. Op
tecten. De dikke schil van het
de kopse gevels verhindert de

grootste kabelnetgevel van
Europa dat de koopwaar van
de markkramers wordt meegesleurd door de wind. Deze
gevel is een waar bouwtechnisch hoogstandje: met zijn
geringe dikte kan de glasgevel
enkel door te vervormen weerstand bieden aan windvlagen,
wat verplaatsingen tot 70 cm
teweegbrengt. Onder de markt
werd de grootste parking van
Rotterdam voorzien. Eén straat
verder vind je de lekkerste
hamburgers van de stad in ‘de
Burgertrut’.
Het meest opvallend straatgezicht in Rotterdam is de kubuswoningen van Piet Blom, gebouwd in 1974. Iedere woning
bestaat uit 3 lagen met telkens
een wat aparte naam. Onderaan vind je het straathuis waar
de leefruimtes zich bevinden.
Vervolgens heb je het hemelhuis met studeer- en slaapruimtes om uiteindelijk in het puntje
van de kubus de loofhut te vin-
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den, waar je serre of kleine buitenruimte hebt. De woningen
zijn een leuk experiment maar
kunnen niet overtuigen om alle
onpraktische neveneffecten
van de merkwaardige kantelvorm te vergeven. De grootste
kwaliteit van het project is in
feite de ruimte onder de woningen. Het idee om gekantelde
kubussen op kolommen te
plaatsen, kwam van de pilotis
van Le Corbusier. Zo blijft het
maaiveld gevrijwaard, hetgeen
een aangename verblijfsplek
creëert. Een Amerikaans tijdschrift omschreef het project
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als “resembling huge dice”.
Verder bezochten we in Rotterdam het kersverse ‘De Rotterdam’ ontworpen door OMA. De
opbouw is simpel: een glazen
plint met daarop 3 verbonden
torens. Die torens verspringen,
wat de windweerstand verbetert en het uitzicht van het geheel kenmerkt. Geen twee zichten op het volume zijn identiek.
Met een totaal vloeroppervlakte van 160 000m² behoort het
tot de grootste gebouwen van
Nederland, en zonder twijfel
ook de dichtst bebouwde. Het
gebouw is een verticale stad
waar verschillende gebruikers
elkaar op uiteenlopende plaatsen ontmoeten.
Het herbergt zowel kantoren,
appartementen als een hotel
en telt 44 verdiepingen – wat
resulteert in een hoogte van
149m en een prijskaartje van
340 miljoen euro. OMA breekt
een lans voor hoogbouw in het
stedelijk landschap, met een
doordacht programma.

De laatste stop in Rotterdam
was aan de Van Nellefabriek
door Brinkman en van der
Vlugt. In 1920 wou de industrieel Johannes Van Nelle met
een nieuw gebouw tonen hoe
innovatief zijn bedrijf was. Nu
is de fabriek een toonbeeld van
ontluikend modernisme, het
belangrijkste industriële monument in Nederland. In de doordachte manier waarmee alles
is vormgegeven en uitgedacht
herken je de Nieuwe Zakelijkheid. Momenteel bevinden zich

mige toegangen leiden naar
een fietsenstalling onder het
plein die het plein vrijwaart
van fietsen. In de avond was er
een mooi lichtspel te zien. Het
plein leent zich bijzonder goed
voor een macarena dansende
flashmob.

er vooral bedrijven die werkzaam zijn
in sector van media en design,
maar er is ook ruimte voor evenementen en vergaderingen.
Op de terugweg naar Leuven
maakten we nog een stop in
Eindhoven. Daar bezochten we
Strijp S, een bruisend nieuw
stadsdeel gevestigd in de vroegere Philipssite. In het centrum

van Eindhoven ligt het 18
septemberplein door Fuksas &
Tarra. Het is één van de grootste en belangrijkste pleinen in
Eindhoven en vormt de verbinding tussen het winkelcentrum
en station.
Op het plein staat een organische stalen constructie met
glas waar je niet over kunt
kijken, de Blob. Twee conusvor-

De Existenzreis was verrijkend
en inspirerend. Rotterdam is
een heel jonge en vooruitstrevende stad. De manier waarmee wordt omgegaan met
hoogbouw zet aan tot nadenken over onze eigen steden;
Breda gooit stedenbouw dan
weer over een andere boeg. In
Delft zagen we een andere kijk
op het organiseren van faculteitsgebouwen en Eindhoven
toont hoe industrieel erfgoed
herstemd kan worden.

Willem & Delphine
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Vetcool: leuke gadgets
A-solar AB308P
Een tas met zonnepaneel, die de meegeleverde accu kan opladen. Erg handig als
je een (of meerdere) dagje(s) weg bent
onderweg bent. Overdag laadt de accu
op en ‘s avonds haal je de powerbank
uit de tas en kun je bijvoorbeeld je GSM,
GPS of MP3 opladen!
Prijs: € 116
http://www.gadgethouse.be

USB Cup Warmer
Wat is er nou lekkerder dan een kopje koffie of thee drinken tijdens het computeren?
Helaas worden deze kopjes nogal eens vergeten waardoor de thee of koffie afkoelt.
Hier is nu gelukkig een geweldige oplossing
voor, genaamd de USB Cup Warmer!
Prijs: € 9,95
http://www.gadgethouse.be
Ergonomic Laptop Table
Dit lichte aluminium frame zorgt ervoor
dat je al liggend en zittend op je laptop
kunt werken in een houding die je rugproblemen vermijdt.
De Laptop Stand is de beste manier om
je houding te optimaliseren terwijl u
werkt, speelt of op het web surft. Met
een paar draaibewegingen zijn er eindeloze configuraties mogelijk, hierdoor
kan u altijd een ergonomische werkplek
creëren.
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Prijs: € 44,95
http://igadgets.be

Magnetische zandloper
De magnetische zandloper is een leuke
bureau gadget waar je van kunt genieten
wanneer je deze omdraait.
De metalen korrels vallen langzaam naar
onderen en creëren dan een stekelige ondergrond door de magnetische basis. Een
mooie decoratieve zandloper die niet misstaat op uw bureau of gewoon op een
mooie plaats.
Prijs: € 14,50
http://www.ultragadgets.nl

Weglopende wekker
Last met opstaan ‘s ochtends? Druk je altijd net iets
te vaak de ‘snooze’ knop van de wekker in zodat je
iedere keer weer te laat komt? Wil je er zeker van zijn
dat je wakker wordt van de wekker? Dan is de weglopende wekkker iets voor jou. Wanneer deze wekker ‘s
ochtends afgaat begint hij tegelijkertijd ook te rollen.
Hij rolt van je nachtkastje af, en probeer ‘m dan nog
maar eens te pakken!
Prijs: € 29,95
http://www.crazy-cow.nl

Keyfinder
De kleine helpende hand voor iedereen die
vergeetachtig is!
Deze slimme eenvoudige keyfinder gadget
sleutelhanger reageert op je fluittoon en
begint direct te piepen en het ingebouwde
lampje begint te knipperen.
Prijs: € 3,50
http://www.kadogadgets.be
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Wetenschappelijk artikel: Ebola
De huidige Ebola-uitbraak die momenteel aan de gang is in West-Afrika houdt
ons allemaal bezig. Geen dag gaat voorbij zonder dat er in de media berichten
komen over landen die hun grenzen sluiten, nieuwe besmettingen en ontwikkelingen in de zoektocht naar een remedie. Maar wat is ebola nu juist?
GESCHIEDENIS
Ebola of ebola hemorragische
koorts is een virale ziekte die
vooral mensen en andere primaten ernstig treft. Het virus ontleent zijn naam aan de
Ebola rivier, waar in 1976 de
eerste uitbraak plaatsvond.
Een Belgische dokter die was
tewerk gesteld in Zaïre, nu
de Democratische Republiek
Congo stuurde een thermosfles gevuld met ijs en enkele
stalen bloed naar het Instituut
voor Tropische Geneeskunde
in Antwerpen, met een handgeschreven notitie dat een
non ziek geworden was door
een niet identificeerbare ziekte. Toen ze het bloed onder
de microscoop bekeken zagen ze een groot, wormachtig
molecule, dat een uitzonderlijke vorm had voor een virus.
Het enige toen bekende virus
waarmee het overeenkomsten toonde was het Marburg
virus. Omdat de onderzoekende arts, Peter Piot, wist hoe
gevaarlijk dit virus was ging
hij zelf naar Zaïre om de uitbraak aan te pakken, waar hij
in slaagde.
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verspreider van het virus. De
ziekte wordt veroorzaakt door
een van de 5 soorten ebolavirussen, waarvan er 4 schadelijk zijn voor mensen. Het virus verspreidt zich door direct
contact met het lichaam of via
lichaamssappen. Doordat de
meeste symptomen pas optreden na een week kan het virus
zich gedurende een bepaalde
tijd ongezien verspreiden, wat
VERSPREIDING
epidemieën veroorzaakt zoals
Vele dieren kunnen drager zijn degene die nu aan de gang is in
van het virus, maar enkel bij West-Afrika.
mensen en andere primaten
veroorzaakt het de hemorragi- SYMPTOMEN EN DIAGNOSE
sche koorts. Afrikaanse vleer- Symptomen van de ziekte zijn
honden zijn de meest bekende in de eerste plaats griepachtige

symptomen zoals keelpijn en
koorts. Deze verergeren echter
snel tot gewrichtspijn, uitslag
op de romp, buikpijn, overgeven en diarree. In een late fase
van de ziekte treden inwendige
bloedingen en orgaan falen op.
Wanneer een patiënt overlijdt
dan is dit gedurende de periode dat deze complicaties optreden, wat meestal tijdens de
tweede week na infectie is. Omdat vergevorderde ebola ook
het immuunsysteem afzwakt, is
het herstel traag en is de patiënt
vatbaar voor andere infecties.
Door grondig bloedonderzoek
kan ebola gediagnosticeerd
worden. In de eerste plaats ge-

beurt dit door rechtstreeks te
zoeken naar viruscellen in het
bloed, in de tweede plaats door
te zoeken naar antilichamen
tegen het virus, en in de derde
plaats door te zoeken naar virale RNA, waarin het virus zijn
erfelijk materiaal opslaat.
PREVENTIE
In de eerste plaats moet alle
contact met potentieel geinfecteerde dieren vermeden
worden. Vooral vleerhonden
en apen zijn mogelijke dragen
van het virus. In de tweede
plaats moet transmissie van
het virus tussen mensen verminderd worden. Dit doet men
door personen die geïnfecteerd
zijn steeds in quarantaine af te
zonderen en het contact met
lichaamssappen te vermijden
indien iemand symptomen vertoond. Tot slotte moet de snelle
verspreiding gestopt worden
door lijken van geïnfecteerde
zo snel mogelijk te begraven,

van vleerhonden. Omdat de
streek getroffen werd door veel
andere ziekten kon het virus
enkele maanden spreiden voor
men het ebola virus herkende.
Nadat het virus grote delen van
Guinea besmette, spreidde het
ook naar buurlanden Sierra Leone en Liberia, waar het virus
tot nu toe het meeste slachtoffers maakte. Later werden ook
Nigeria en Senegal getroffen.
Het virus kwam naar West-Europa via een Spaanse priester
en non, die naar Spanje werden
over gebracht om behandeld te
worden. Een van hun verpleegsters werd ook besmet, maar is
ondertussen hersteld. Ook in
de verenigde staten werd reeds
HUIDIGE EPIDEMIE
De huidige uitbraak is de groot- een geval ontdekt.
ste sinds de ontdekking van het
virus. Het is een van de eerste
waarbij ook westerse landen
getroffen werden. De eerste
besmette persoon was een 2
jarige jongen uit Guinea. OnWikipedia
derzoekers denken dat hij be- Bronnen:
http://www.bbc.com/news/magazine-28262541
smet is geraakt door het eten http://www.itg.be
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/
BEHANDELING
Momenteel is er geen enkel
goedgekeurde
behandeling
tegen ebola. Behandeling bestaan nu vooral uit het drukken
van de pijn, het rehydrateren
van het lichaam, bloedvolume
en elektrolyten(zouten) op
peil houden en het behandelen van andere infecties wanneer ze optreden. Geneesmiddelen voor het ebolavirus zijn
in volle ontwikkeling, zeker na
de recente uitbraak. Momenteel zijn enkel experimentele
vaccins voorhanden die goede
resultaten vertonen op muizen en apen.
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Babes with Brains
Modellen: Lauren Vochten, Laura Vranken & Amber Pauwels. Fotograaf: Tom Jacobs. Assistentie: Dieter Boeyaert.

.

Ontwikkelingshulp: Humasol
Velen onder ons kennen Humasol wel van de presentaties die in het begin van het
academiejaar gegeven worden om ingenieursstudenten warm te maken een project
bij hen te doen. Met Humasol werk je een heel jaar aan een project rond ontwikkelingshulp. In de zomer trek je er dan met je team op uit om dat project ook werkelijk
te realiseren op locatie. Zonder twijfel een unieke ervaring, maar hoe gaat dat nu allemaal werkelijk in zijn werk? Wij vroegen het aan Wout Poncelet. Hij werkte het
afgelopen academiejaar aan een project rond windmolens in Oeganda.
Waarom heb je voor Humasol gekozen?
Tijdens het 2de jaar had ik
al zaken in verband met Humasol opgevangen en opzoekingswerk gedaan naar de
organisatie, maar in het begin
van het 3de jaar was mijn interesse pas echt gewekt na een
voorstelling in de aula.
Ik had afgelopen zomervakantie al ontwikkelingswerk
gedaan en dat was me goed
bevallen. Je leert zelf veel bij,
leeft tussen de plaatselijke
mensen (iets wat je op vakantie niet kan doen) en al is het
niet veel, hopelijk kan je de
mensen een beetje helpen.
Met Humasol kreeg ik de kans
om opnieuw ontwikkelingswerk te doen, maar dan gekoppeld aan mijn studies. Vervolgens heb ik een presentatie
van alle mogelijke projecten
bijgewoond en gepraat met
mensen die reeds een Humasol project hebben uitgevoerd.
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Wat houdt de applicatieprocedure in en op welke manier
beslis je wat je project exact
zal inhouden?
Wanneer je overtuigd bent om
in het Humasol avontuur te
stappen, moet je een motivatiebrief, schoolresultaten en

CV indienen. Op basis van
deze documenten gebeurt er
een eerste selectie.
Nadien mogen de geselecteerden op interview bij enkele
Humasol leden waar gepolst
wordt naar je motivatie en
waarbij je enkele technische
problemen krijgt waar je een
oplossing voor moet zoeken.
Na enkele weken krijg je te
horen of je al dan niet geselecteerd bent, in welke groep je
wordt ingedeeld en welk project je toegewezen krijgt.
Je project en groep zijn niet
volledig zelf te kiezen. Zelf heb
ik in mijn motivatiebrief en tijdens mijn interview duidelijk
aangegeven in welk project ik
geïnteresseerd was.
Ook had ik gevraagd om het
project samen met een goede

vriend uit te voeren. Uiteindelijk beslist Humasol welke
groepen er worden samengesteld (ze proberen zo complementair mogelijke teams
samen te stellen) en aan welk
project je wordt toegekend.

“Je project en groep
zijn niet volledig zelf
te kiezen. Zelf heb ik
in mijn motivatiebrief
en tijdens mijn interview duidelijk aangegeven in welk project ik geïnteresseerd
was.”

Natuurlijk houden ze rekening
met jouw interesse van project.
Wat hield jouw project in?
Ons project hield de bouw
van een windmolen in die op
een zuiver mechanische manier water op moest pompen.
Deze windmolen zouden we
gaan plaatsen in Mulanda, een
dorpje in het zuid-oosten van
Oeganda.
Het team waarmee ik dit project moest uitvoeren, bestond
uit drie studenten. Nog een
student burgerlijk ingenieur
van Leuven, een student ontwerp en productietechnieken
uit KAHO Sint Lieven Gent en
mezelf.

“Ons project hield
de bouw van een
windmolen in die
op een zuiver mechanische manier
water op moest
pompen. “
Vraagt de voorbereiding veel
tijd tijdens het jaar en werden jullie daar goed in begeleid?
Voor de januari examens worden de teams gevraagd om een
literatuurstudie uit te voeren.
In deze studie worden de verschillende technische mogelijkheden om het project in het
zuiden te verwezenlijken met
elkaar vergeleken. Er wordt
tevens ook een ruwe budgetschatting en een jaarplanning
opgesteld.

Op deze manier kan er na de
examens onmiddellijk verder gewerkt worden met het
meest haalbare technische
concept van het project. Van
deze literatuurstudie dient
een verslag gemaakt te worden dat vervolgens nagekeken
en besproken wordt binnen
Humasol. Zij stellen zoals gedurende het hele jaar kritische
vragen en gaan na of de projectstudenten daadwerkelijk
ook zelf overtuigd zijn van hun
oplossingen.
Na de januari examens wordt
het gekozen concept uit de
literatuurstudie verder uitgewerkt. Alle aspecten van
het project, de windmolen
dus, worden in detail uitgewerkt. Zo worden de technische aspecten uitgerekend
en gedimensioneerd (bv toren, wieken, pomp, transmissiesysteem…), er wordt een
planning opgesteld voor de
lokale tijdsverdeling tijdens
de realisatie van het project
en wordt een gedetailleerde
budgetschatting opgemaakt.
Verder wordt er ook de nodige aandacht besteed aan

veiligheid en communicatie.
Deze finale uitwerking wordt
afgesloten in de paasvakantie
tijdens een samenkomst van
alle Humasol leden en projectstudenten. Hier wordt het
finale verslag gepresenteerd
waarna een toestemming van
de Humasol bestuursraad
volgt voor het al dan niet mogen uitvoeren van het project.
Deze dag dient ook om met
andere personen te praten
over verdere technische pro
problemen of om ervaringen
uit te wisselen.
Heel de Humasol bestuursraad is immers aanwezig. Ook
Sikiliza Leo, de lokale partner
van ons project was aanwezig
op deze dag.
Heel het Humasol project
vraagt dus toch wel wat tijd
tijdens het jaar. Op vrije momenten ben je bezig aan het
project en om de twee weken
kom je toch samen met jouw
coaches. Die coaches zijn de
begeleiders van jouw project. Zij hebben zelf vorig jaar
een project gedaan en weten
dus wat belangrijk is, waar je

29

voldoende aandacht aan moet
besteden,enz… Je hebt daar
veel hulp aan.
Hoe gaat de planning van de
reis tijdens de zomer in zijn
werk?
Alle zaken die te maken hebben met de technische realisatie van het project moeten
zelf geregeld worden. Dus het
zoeken en contacteren van
firma’s waar je onderdelen van
de windmolen kan bestellen,
moet je zelf uitzoeken. Vorig
jaar was er reeds een project
geweest in Oeganda, dus we
hadden gelukkig wel al enkele
adressen.
Dat de communicatie niet altijd vlot te noemen is met de
Oegandese firma’s blijkt zeker uit het feit dat we uiteindelijk geen windmolen, maar
een zonnepomp installatie
gebouwd hebben in Oeganda.
Net voor afreis heeft een belangrijke leverancier uit Oeganda plots afgehaakt, waardoor we genoodzaakt waren
om iets anders te doen.
Zaken zoals verblijf worden
wel op voorhand vastgelegd.
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Maar beeld je hier geen grootse dingen in ;) Water moest in
de boorput gehaald worden
en elektriciteit was er niet (we
hadden een generator voor
enkele uurtjes elektriciteit ’s
avonds).
Wat gebeurt er precies eenmaal jullie op locatie zijn?
We waren ongeveer 6 dagen
per week aan het project bezig.
We hielden ons bezig met drie
zaken: boorputten herstellen,
het project van vorig jaar herstellen (een zonnepompinstallatie) en een nieuwe zonnepomp installatie bouwen (=een
elektrische pomp om water op
te pomen aangedreven door
zonnepanelen). Het werken
verloopt natuurlijk niet zo vlot.
Er zijn altijd wel zaken die
veranderen of mislopen en
vele onderdelen komen pas
veel later aan dan besteld. De
optimistische planning die je
in Belgie hebt opgesteld, is
al snel niet meer geldig. Dit
gaat vaak samen met frustraties, maar als er weer een volgende etappe voltooid is, heb
je weer moed om verder te

“Op het einde zijn
we dan ook er een
weekendje op uitgetrokken
om
‘luxueus’ te overnachten en watervallen te gaan bezoeken.“
gaan. Zeer traag zie je het project gevormd worden.
De 7de dag van de week rustten we uit of maakten we eens
een kleine uitstap. Op het
einde zijn we dan ook er een
weekendje op uitgetrokken
om ‘luxueus’ (na het elementaire leven) te overnachten en
watervallen te gaan bezoeken.
Vind je dat jullie project geslaagd is als je het eindresultaat bekijkt?
Zelf ben ik vertrokken wanneer
het project nog niet volledig
af was. Er bleven immers nog

enkele teamleden ter plaatse
om het project af te ronden.
Ik ben blij met het bekomen
resultaat en fier dat ik mijn
steentje heb kunnen bijdragen.
Het belangrijkste is nu dat
de
zonnepompinstallatie
goed onderhouden wordt
(we hebben daarom de

“Je leert je plan
trekken met de
middelen die je
hebt en dat is
een unieke ervaring”
Afrikaanse bevolking hiervoor
opgeleid), want bij eventueel
defect, is er weinig kans dat de
installatie nog door de plaatselijke bevolking hersteld wordt.
Daarom is het belangrijk dat
er volgende jaren nog studenten naar daar afreizen om het
project op te volgen en nodige
herstellingen uit te voeren.

Ik hoop ook dat we de lokale
bevolking, al is het maar een
klein beetje, toch wat hebben
kunnen helpen in de vooriening van levensnoodzakelijk
water.
Was de hele ervaring wat je
er in het begin van verwacht
had?
Het was alles samen een onvergetelijke ervaring. Tijdens het jaar hebben we hard
moeten werken en op locatie
hebben we vele problemen
gekend, maar persoonlijk
heb ik heel veel bijgeleerd.

Wat begint met een P&O project, stopt niet met een presentatie voor een jury, maar
loopt door met de uiteindelijke
verwezenlijking van iets dat je
zelf ontworpen hebt.
Je leert met mensen samenwerken, aankopen doen, jouw
financieën beheren, de planning bijhouden. Kortom je
leert je plan trekken met de
middelen die je hebt en dat is
een unieke ervaring waar ik
niet alleen zelf veel van opgestoken hebt, maar hopelijk ook
een heel klein beetje de lokale
mensen mee geholpen heb.
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Onthaalweekend editie 2014
Een nieuw academiejaar staat gelijk aan een nieuwe lading eerstejaars. Om het begin van
het studentenleven voor hen een beetje makkelijker te maken en al meteen te beginnen met
nieuwe vriendjes organiseren we elk jaar een onthaalweekend in de laatste week van hun
zomervakantie.
Het onthaalweekend begon
op dinsdagmiddag waar een
delegatie van het praesidium
samen met onze VTK Leeuw
de toekomstige eerstejaars
opwachtte aan het station van
Genk. We vertrokken van daar
samen met de bus richting
Opoeteren waar een glaasje
cava klaar stond voor iedereen.
De groepjes werden ingedeeld
en daarna leerden we elkaar
nog beter kennen door wat
kennismakingsspelletjes. Het
zou het begin worden van vele
nieuwe vriendschappen.
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Na al die intensieve en minder
intensieve spelletjes was het
tijd om te profiteren van het
goede weer en de BBQ aan te
steken. Gelukkig was er wel
meegegeven door de Colruyt,
in tegenstelling tot de spaghetti een dag later (maar dat
werd toen opgelost door chips
als voorgerecht te eten!). Toen
de duisternis over Opoeteren
viel was het tijd om alle tafels
naar binnen te sleuren en om
die hersenen eens te gebruiken na meer dan 2 maanden
stil te hebben gelegen in de
zomervakantie tijdens een
quiz. Het was voor de eerstejaars daarenboven ook nog
eens een leerrijke quiz want er
waren enkele vragen over Leuven en VTK. Ook kwamen we te
weten hoeveel kledingstukken
Ska geërfd had van VTK tijdens
zijnstudentenleven(hetwaren
er 38 trouwens). De eerste dag

werd afgesloten met een spetterend Superheroes en – villains party die tot in de vroege
uurtjes duurde.

sussen in het rond en zo waren
er nog veel meer zaken! Maar
tijdens de spelletjes kwamen
denieuweeerstejaarsteweten
waar elke post en jaarwerking
Enkele uurtjes later was het van VTK voor stond en wat zij
alweer tijd om op te staan, de deden.
ene al frisser dan de andere.
Maar er stond veel op het pro- Om het weekend af te sluiten
gramma, na het ontbijt was stond er nog een cantus geer een looptraining gepland pland, die voor heel veel menwaar de basis werd gelegd sen de eerste cantus was, maar
voor onze historische over- zeker niet de laatste. Er werd
winning op de 24 urenloop. nog een schachtenkoningin
En jawel, de looptraining was en –koning gezocht, de kelen
een onverwacht succes, het werden schor gezongen en het
was namelijk niet verplicht om bier vloeide rijkelijk. Rond 3u ’s
met de mensen van sport mee nachts werd de cantus afgeslote gaan, maar toch gingen er ten met de Oude Roldersklacht
slechts een twintigtal mensen en daarna werd er nog een afniet mee lopen. Daarna kreeg terparty gehouden die tot in
iedereen tijd om zich op te de vroege uurtjes duurde.
frissen en zo toch een goede
eerste indruk te maken op de Op de laatste dag waren de
proffen die langskwamen om oogjes heel klein, maar iederwat uitleg te geven.
een had er een geweldig weekend opzitten en kon aan zijn of
In de namiddag was het tijd haar studentenleven beginom VTK en de verschillende nen met al een hoop nieuwe
posten en werkgroepen wat vrienden!Velevriendschappen
beter te leren kennen. Overal hebben zich al verder ontwikwaren er lachende gezichten keld, getuige de groepjes van
te zien, bij de mensen van Be- eerstejaars die regelmatig te
drijvenrelatiesenCommunica- vinden zijn in onze geliefde
tie werd er gulzig omgegaan fakbar.
met enkele flessen cava, Existenz liet de eerstejaars al wat
bouwen, Activiteiten en Cultuur zorgde dat het kringlied,
onder muzikale begeleiding, al
gekend was voor de cantus later die dag, bij de mensen van
Cursusdienst vlogen de cur-
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Leuk om te weten: deel 2
Een manier hebben om indruk te maken op iemand kan altijd handig zijn. Is het niet om die
jongen / dat meisje voor jou te winnen, dan kan het handig zijn om je (toekomstige) werkgever te overtuigen van je capaciteiten, ... Om jullie hierbij een handje te helpen, vind je in deze
rubriek enkele interessante weetjes die in zo’n situatie misschien handig zijn.
De langste plaatsnaam
Taumataw hakatangihanga
koauauot amateat urip ukakapikimaungahoronukupoka-i •
whenuakitanatahu is de naam
die Māori geven aan een heuvel van 305 meter hoog in
Nieuw Zeeland. De naam be- •
tekent “De berg waar Tamatea,
de man met de grote knieën,
de bergbeklimmer, de landverslinder die over de wereld •
reist, speelde met zijn neus
fluit voor zijn geliefde”.
•
•

2.0 : Zorgt ervoor dat
CD’s niet meer in uw
computer
ingebracht
kunnen worden
Watergate virus : Verwijdert de laatste 18 minuten van het geheugen van
je computers
Ollie North virus v 2.0 :
Speelt patriotische liedjes
af terwijl het bestanden
vernietigt
X-Files virus : Zorgt ervoor
dat alle iconen op uw computer voortdurend van
vorm veranderen
Teenager virus : Stopt uw
PC elke 30 seconden om u
geld te vragen
Slacker virus : Gebruikt
80% van alle beschikbare

Meest bizarre en extreme
computervirussen ter wereld
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• Alzheimer virus : Doet je
PC vergeten waar het de
bestanden heeft opgeslagen
• Bill Gates virus : Zoekt
naar de meest bizarre en
extreme eigenschappen
van de andere virussen op
het Internet
• Birthday virus : Zet de klok
van uw computer telkens
met een jaar vooruit
• Dolly Parton virus : Doet
het scherm van uw computer groter lijken
• Ellen Degeneres virus v

ruimte op uw harde schijf
Er is een historisch verklaarbare reden waarom fietspaden vaak rood zijn
Het valt je misschien weleens
op dat fietspaden soms bestaan uit rood asfalt. Waarom is
dit gedaan en wanneer is hier
mee begonnen?
Het eerste rode fietspad werd
rond 1980 in Tilburg aangelegd. Toen was het vrij gebruikelijk dat er gele betontegels

of zwart asfalt werd gebruikt.
Echter, het bleek dat de fabrikanten niet veel meer rekenden voor de kleur rood. Aangezien rood door de Ruimtelijke
Ordening niet als minder veilig
werd beoordeeld is hiervoor
gekozen. Ondertussen is men
eraan gewend dat fietspaden
en fietsstroken rood zijn.
Minder kans op sterfte bij
een operatie op maandag
Engelse onderzoekers hebben aangetoond dat operaties minder vaak fout gaan op
de maandag. Ze onderzochten gegevens van meer dan 4
miljoen geopereerde patienten, van wie er 27.582 binnen
30 dagen stierven. Wat bleek,
mensen die geopereerd werden op een maandag hadden
het minste kans om te overlijden. Elke volgende dag nam
de kans op overlijden toe met
een factor 1.09.
Ook het welbekende ‘weekend-effect’ vonden ze terug in
electieve operaties op zaterdag en zondag: op die dagen
was er maar liefst een 88 procent hogere kans op overlijden
ten opzichte van maandag. Dit
komt doordat er minder artsen
paraat zijn in het weekend en
hebben assistenten met minder ervaring dienst.
Toch zijn de sterftecijfers erg
laag. Gemiddeld overleed
0,67% van de geopereerde patienten binnen 30 dagen. Voor

low-risk procedures bijvoorbeeld, stijgt de werkelijke mortaliteit van 0,18% op maandag
tot 0,24% op vrijdag

Het plafond is hier ook mee bedekt. Over de vloer is een net
van gaas gespannen zodat de
wiggen niet beschadigen.

Je kan papier niet meer dan
7x dubbelvouwen
Wist je dat je papier niet meer
dan zeven keer kunt dubbelvouwen? Probeer het zelf maar
met een A4’tje. Waarschijnlijk
krijg je al moeite bij de vijfde
keer. Afhankelijk van de dikte
van het papier zal je bij de zevende keer niet meer kunnen
vouwen.
Theoretisch gezien is dit natuurlijk niet logisch, want als
je nou een HEEL groot en dun
stuk papier neemt, dan zou je
langer door moeten kunnen
vouwen. Het Mythbuster team
heeft dit eens geprobeerd en
inderdaad, ze wisten het stuk
papier 8x dubbel te vouwen.
Echter, was dit papier zo groot
als een voetbalveld...

De stilste plek op aarde
De stilste plek ter wereld is de
geluiddichte kamer van het
OrfieldLaboratoriuminMinneapolis (VS), tenminste volgens
het Guinness Book of World
Records. Deze kamer heeft
dubbele muren van beton en
staal en wanden die bekleed
zijn met wiggen van glaswol.

meters, waardoor je in de ochtend dus wel twee centimeter
langer kan zijn dan in de avond.
Naarmate je ouder wordt drogen de tussenwervelschijven
meer uit en krimp je totaal zo’n
vier tot zes centimeter.
De rijkste man aller tijden is
John D. Rockefeller

Het idee hiervan? Het geluid
verdwaalt tussen de wiggen
en dooft uit, waardoor je helemaal geen echo hoort. Je stem
klinkt dus heel dof en je kunt
alle kleine geluidjes horen. Zoals je maag knorren en je hart
kloppen.
De kamer wordt vaak gebruikt
door fabrikanten, voor het testen hoeveel geluid hun product produceert.
Je bent in de ochtend langer
dan in de avond
Je tussenwervelschijven in
je rug bevatten tamelijk veel
vocht en dit wordt in de loop
van de dag uit je wervels geperst. Hierdoor zullen de tussenwervelschijven aan hoogte
verliezen en zul je ‘s avonds dus
kleiner zijn. Als je veel staat en
rondloopt zal dit meer zijn dan
als je veel zit of ligt. Tijdens je
slaap wordt het vocht op peil
gebracht.
Het effect op je totale lengte
kan oplopen tot enkele centi-

John D. Rockefeller had bij zijn
dood in 1937 ongeveer 1,4
miljard dollar: dit geld vertegenwoordigde ongeveer 2,54
% van het Bruto binnenlands
product van de Verenigde Staten in dat jaar. Ter vergelijking:
de 82 miljard dollar die Bill
Gates in 2006 bezat vertegenwoordigde 0,66% van het BBP.
De aansteker werd eerder
uitgevonden dan de lucifer
De aansteker werd uitgevonden in 1823 terwijl de eerste
lucifer pas in 1827 werd uitgevonden. De eerste lucifers waren heel erg gevaarlijk. Er zat
genoeg fosfor in een doosje lucifers om een mens te doden.
Bronnen
www.alletop10lijstjes.nl
www.virtueletour.be
www.meesterbrein.com
www.knups.nl
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Bicky Burgie: Witloofrolletjes
Een echte Belgische winterklassieker nu de dagen korter worden en het weer kouder:
witloofrolletjes met kaassaus in de oven!

Ingrediënten
8 stronkjes witloof
8 sneetjes gekookte ham
boter
muskaatnoot
suiker
peper en zout
vaste aardappelen
peterselie
voor de kaassaus
40gr bloem
40gr boter
7 dl melk
parmezaanschilfers
250gr gemalen kaas

Bereiding
1.
Verwarm de oven voor op 215°C. Breng enkele aardappelen aan de kook.
2.
Laat een klontje boter smelten in een pan en voeg er water aan toe, tot ongeveer 3 cm hoogte.
Leg het witloof erin en kruid aan met peper, zout en geraspte muskaatnoot. Laat met het deksel
op aanstoven. Als ze gaar zijn – en dit kan je voelen door er met een vork in te prikken – haal je ze
uit de pot en laat je ze uitlekken op een vel keukenpapier.
3.
Voor de kaassaus, laat de boter smelten in een pan en roer er de bloem onder. Als het pruttelt,
voeg je er al roerend de melk aan toe. Zorg ervoor dat er geen klonters meer inzitten. Kruid aan
met peper, zout en muskaatnoot en laat +/- 1 minuut opkoken. Voeg er vervolgens de Parmezaanse en gemalen kaas aan toe en roer goed door. Hou nog wat kaas over voor de afwerking.
4.
Rol de stronkjes witloof één voor één in een sneetje gekookte ham, leg ze in een ovenschotel en
giet de kaassaus erover tot ze net onder staan. Strooi er de rest van de Parmezaanse en gemalen
kaas over.
5.
Laat 15 minuten aankorsten in een voorverwarmde oven van 215°. Giet intussen de aardappelen af. Hak enkele takjes peterselie fijn en strooi ze over de aardappelen.
38

Tip: Je kan met de aardappelen ook een lekkere peterseliepurree maken!
Bron: VTM koken

Recensie: Huis der Bur-

Huis der Burgers
Tiensestraat 26
3000 Leuven
Britt
Ook wie geen zin heeft in een ‘vettige hamburger’ kan in het Huis der
Burgers terecht. Ikzelf koos voor een Potato Salad met brood, waar ik
13 euro voor betaalde. Het Huis der Burgers is naar mijn mening een
restaurant met zowel enkele voor- als nadelen. Allereest moet je goed
het uithangbord lezen, hier schrijven ze blijkbaar niet consequent hetzelfde op langs beide kanten. Wat soms wel eens tot verrassingen kan
leiden! Ondanks de verrassingsmosterdsaus, heeft de salade wel erg
gesmaakt! Ook zeer aangenaam en gezellig vond ik de open keuken,
dat zorgt toch voor een kleine extra. Bovendien is ook de bediening
er zeer aangenaam, wat ik persoonlijk toch wel belangrijk vind. Het
restaurant is veel meer dan een gewone ‘hamburgertent’. Kortom, een
aanrader om eens naartoe te gaan!

Margo
Het Huis der Burgers is een vrij nieuw restaurantje in Leuven. Ik was er
nog nooit geweest, maar had er al wel een paar keer over gehoord. Voor
9 euro kan je een gewone hamburger krijgen en voor 11 euro heb je een
speciale burger. Als je er frieten en een slaatje bij wil, wordt het al wel
wat duurder. Ik heb zelf een Hola Guapa hamburger gegeten met daar
de garnituren bij. Dit kostte 16 euro. Dat is zeker geen extreem goekope maaltijd (toch als je vergelijkt met een hamburger uit bijvoorbeeld
de Quick of de McDonald’s) maar je krijgt natuurlijk ook wel kwaliteit.
De burger die ik heb gegeten was puur rundsvlees en dat proef je er
ook wel aan. De frietjes die erbij geserveerd worden zijn lekkere dikke
huisgemaakte frieten. Hoewel het dus vrij prijzig was, vond ik dit zeker
en vast zijn geld waard!
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Goed fout
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Spelletjes
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.

SUDOKO:
• Elke rij en elke kolom bevat één
keer ieder cijfer van 1 t.e.m. 9
• Elke blok van 3 bij 3 vakjes bevat
ook slechts één maal elk cijfer
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