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op reis...
was ongetwijfeld fantastisch. Van de 
diepste zeeën tot de hoogste gebergtes, van 
#Leeuwfies tot de GR20, de wereld is terug 
een beetje kleiner geworden. 

Daarom verdienen ook jullie foto’s een plaats 
in de Ir.Reëel. Hou onze Facebookpagina in 
de gaten en wie weet staan jouw foto’s in de 
volgende editie.

Deze zomer...
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Beste lezer,

Zoals de anciens onder jullie 
zien, zit ons magazine in een 

nieuw kleedje. De transformatie 
is nog niet compleet, dus jullie 
bijdragen zijn altijd welkom. 
Feedback, een interessant 
onderwerp of iets dat je wil 

publiceren?  
Mail naar Communicatie@vtk.be

Onder het motto ‘Less is more or 
less more than a little less than 
what to expect’ houden we het 
bij dit kort voorwoordje. Veel 

leesplezier!

De redactie
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Interview

Praeses vernieuwt en vice versa
Een maand voor het begin van het academiejaar 
zitten we even samen met de nieuwe praeses, Lucas 
Vanlaer, en vice, Eline Vanermen, op Lucas’ oude kot 
in het Pauscollege. 
Een interview over sokken, Duitse cultuur en iPads.

Goed, om te beginnen. Hoe was de 
vakantie?

Eline: Ik ben begonnen met een stage bij 
AE, die echt super goed is meegevallen. Ik 
ben daar echt heel goed begeleid geweest. 
En dan daarna herexamens, maar eerst 
heb ik nog zo wat toffe dingen gedaan. 
Onder andere naar Sfinks Mixed Festival, 
beste feestje van heel de vakantie! (Lucas 
lacht.) Maar gij denkt altijd dat dat zo 
geitenwollen sokken is, maar ge hebt mijn 
snaps toch gekregen?

Lucas: Ja, maar ge hebt geen foto’s van 
sokken getrokken, dus ik kon niet zeggen  
of  het zo was of  niet. 

(Gelach.)

L: En euh ja, ik heb eigenlijk niet zo’n 
interessante vakantie gehad. Naar 
Werchter geweest, dan heb ik wat 
praesesdingen moeten doen, dan naar 
Lyon geweest, teruggekomen en een beetje 
niks gedaan. Mijn werk wat uitgesteld. 
Dan wat praesesdingen, herexamens en 
dan naar de Efteling. 

E: (Lacht.) Dat was het hoogtepunt van 
uw vakantie.

L: Neen! Het hoogtepunt was toch Gestapo 
Knallmuzik. (Gelach.)

Alberick (interviewer): Ja, ik ben het nu 
op Facebook aan het volgen, maar het is 
nog niet helemaal mijn ding...

L: Ja, maar het is een groeier. Het derde 
album is ook wel ietsje moeilijker, het 
tweede album is makkelijker om in te 
komen. Dus als ge een instap in Gestapo 
Knallmuzik wilt-

E: Maar de vraag is óf  ge dat wilt 
natuurlijk. (Lacht.)

Kunnen jullie misschien ook 
vertellen hoe jullie bij VTK 
betrokken zijn geraakt?

L: Ik ben pas echt in contact gekomen 
met VTK in mijn derde jaar. Twee 
vrienden van mij overhaalden me om bij 
Halftime, de jaarwerking, te komen en we 
hadden het geluk dat dat een heel toffe 
groep was. Dat heeft toen DJ Jeff in tha 
Mix gelanceerd, daar mogen we toch ook 
trots op zijn. En als hoogtepunt natuurlijk 
hebben wij toen de Sportzak dichtgemetst, 
dat was ook een zeer leuke activiteit. Zeer 
goede team building. (Gelach.)

Praesesdingen, 
herexamens en dan 

naar de Efteling 
Lucas
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En 3/4 van die groep ging toen naar 
praesidium. Eerst dacht ik toen dat het 
niks voor mij was, maar uiteindelijk kreeg 
ik toch goesting toen ik hen bezig zag op de 
kiesweek en ben er dan nog bijgekomen.

E: Bij mij was het de iets meer klassieke 
ingang tot het praesidium... In mijn eerste 
jaar zag ik in het Bakske een oproep voor 
Kanweek in mijn eerste jaar en ik ben daar 
dan met een vriendin naartoe geweest. En 
ik vond dat wel tof. En doopmeesters ook. 
Daar vond ik het dan ook heel leuk om 
met die schachten bezig te zijn en toen 
wou ik graag schachtenmeester worden, 
maar ja... (Gelach.) Dat is toen de auteur 
van dit artikel geworden... Maar dan heb 
ik hem wel goed geholpen-

A: Als mijn bevallige assistente. En 
inderdaad zeer bevallig en zeer assisterend.

Naar wat kijken jullie eigenlijk het 
komende jaar het meeste uit?

E: Euhm... Ah! Onze lustrumweek 
natuurlijk. (Lucas vloekt binnensmonds, 
Eline lacht.) Want VTK is dit jaar 95 
jaar en dat gaan we natuurlijk vieren in 
een speciale lustrumweek met allemaal 
grootse en leuke activiteiten.

L: Tja, ik ging lustrumweek zeggen, maar 
één of  andere trut... (Gelach.) Ja, ik zal 
maar niet terug hetzelfde zeggen. Dus 
euhm, wat ik denk dat wat ik vooral leuk 
ga vinden-

E: De skivakantie!

L: Ja just! Skivakantie gaat echt fucking 
nice worden! Want het is in Avoriaz, één 
van de grootste skigebieden ter wereld. En 
daar kijk ik echt heel hard naar uit.   
En uiteraard alle dingen die ik als praeses 
ga mogen doen. Ah ja, en wat ik denk 
dat ik ook heel leuk ga vinden is aan alle 
activiteiten van VTK Bedrijvenrelaties 
mogen meedoen, in plaats van ze zelf  
te moeten organiseren en champagne 
uit te schenken enzo.   
Ik ga ook wat vakken opnemen over 
ondernemerschap bij de Faculteit 
Economie en Bedrijfswetenschappen en 
daar kijk ik tock ook wel naar uit, omdat 
ik daar ook vorig jaar een heel jaar mee 
bezig ben geweest bij VTK Development 

en dat sluit ook aan bij mijn thesis en nu 
kan de volgende vraag komen: wat is uw 
thesis? 

(Alberick lacht en stelt slaafs de volgende 
vraag.)

Waarover gaat je thesis?

L: Goede vraag, Alberick! Ik doe 
Master Energie en we moesten ons 
thesisonderwerp kiezen, maar ik vond 
alle onderwerpen niet meteen relevant 
genoeg. Maar ik kende een bedrijf  van de 
Startup Fair die we zelf  organiseerden in 
december. 

Ze hadden een nieuw soort turbine 
ontwikkeld, een ‘run-of-the-river turbine’, 
om electriciteit te halen uit de stroom van 
een rivier. Toen ik hen belde, waren ze 
meteen enthousiast om samen te werken 
voor een thesis.

E: Ik mag een applicatie maken om te 
leren verven met olieverf.

A en L: Wat?

E: Ja, euh... de focus ligt dus op 
‘gamification’, het tof  maken om te leren. 
Het gaat wel in iOS moeten zijn, waar ik 
totaal geen ervaring mee heb, maar het 
goede nieuws is dat ik het hele jaar een 
iPad krijg. Woehoew! (Lacht.)  
Voorlopig heb ik er echt zin in. Dus ik 
hoop dat ik dat op het einde van het jaar 
ook nog altijd denk.

Het goede nieuws is 
ik krijg een iPad!

 Eline

Als hoogtepunt 
hebben we toen de 

Zak dichtgemetst 
Lucas
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Er is ook nog de 24 urenloop, die 
hebben we vorig jaar gewonnen. 
Hebben jullie daar dit jaar ook nog 
ambities voor?

L: Het all-time rondjesrecord breken. Dat 
is twee jaar geleden gezet op 1019 rondjes 
door Apolloon. Maar ik verwacht ook 
dat zij dit jaar gaan terugkomen ‘with a 
vengeance’. Dus dat gaat sowieso moeilijk 
worden. Maar ik loop enorm graag., 
helaas ben ik niet zo’n sprinter. Vorig jaar 
was de sfeer geweldig, alle kringen zaten 
ons vooruit te roepen en iedereen werd 
gek toen de voorsprong uur na uur groter 
werd. Dat wil ik dit jaar sowieso opnieuw 
doen en ik ben nu aan het trainen om 
daar te staan.

En Eline?

E: Ik heb in mijn leven nog maar één 
toertje gelopen op de 24 urenloop.  Dat 
was vorig jaar voor de KH Leuven om 5 
uur ‘s ochtends in het VTK leeuwenpak 
en dat was echt het slechtste idee van 
mijn leven, amai! Want dat is met zo 
een masker-hoofd en ge ziet echt niets. 

Dat hoofd beweegt ook de 
hele tijd als ge aan het lopen 
zijt en het is kei warm en 
ik kan sowieso helemaal 
niet lopen. (Lacht.)   

En sindsdien... ja ik ben niet meer van 
plan nog toertjes te lopen, maar ik ga wel 
super hard komen supporteren natuurlijk.

En tot slot, waarvoor willen jullie 
herinnerd worden als praeses en 
vice?

L: Voor mijn goddelijke lichaam. (Gelach.)

E: Idem.   

Neen... Ik ben nu zo allemaal documenten 
aan het maken om alles wat duidelijker 
te maken voor de werkgroepen en 
jaarwerkingen. Zodat zij weten wat VTK 
allemaal voor hen kan doen. En ik wil hen 
zich ook meer betrokken laten voelen, 
want zij zijn uiteindelijk ook deel van 
VTK.

L: Euhm.. ja, waar ik voor herinnerd wil 
worden... Op een aantal vlakken:   
Ik wil in de eerste plaats VTK terug dichter 
bij de studenten brengen. Hen tonen waar 
wij voor staan en dat de vooroordelen die 
er wat heersen niet altijd terecht zijn. Ik 
wil er graag zijn voor al mijn studenten, 
ze mogen mij altijd komen lastig vallen. 
Zo hoop ik dan ook om een jaar lang een 
spreekbuis voor hen te zijn. De laatste 
jaren had ik vaak wat de indruk dat er 
een verschil heerste tussen wat VTK  
dacht dat ze deden en  wat de leden soms 
dachten dat VTK deed. Dat we soms wat 
te ver stonden van de studenten, niet meer 
wisten wat er daar heerste en vice versa. 
Dat wil ik graag weg werken.   
Daarnaast wil ik intern de 
professionalisering die we de laatste 
jaren zijn gestart verder zetten.   
Tenslotte wil ik naar de rest van 
Leuven tonen dat onze titel van ‘meest 
sympathieke kring’ meer dan verdiend is. 
Daarom gaan wij ook hard ons best doen 
om andere kringen te steunen bij hun 
werking.

Op zich rest mij enkel nog jullie te 
bedanken voor het interview tenzij 
jullie nog ‘closing words’ hebben?

(Lucas neuriet Semisonics - Closing time.) 
(Gelach.) AL

Het slechtste idee van 
mijn leven. Amai!

   Eline

Ze mogen mij altijd 
lastig komen vallen 

Lucas
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Ze mogen mij altijd 
lastig komen vallen 

Lucas

Ook
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Deze zomer...

VTK@work
Er werd er vlijtig gewerkt om alles in orde 
te krijgen voor het nieuwe jaar. 

Ons vertrouwde hoofdkwartier blok 6 werd 
gerenoveerd door de KU Leuven en moest 
dus volledig leeg gehaald worden.

Ook onze fakbar werd grondig onder 
handen genomen. Wekenlang is er vlijtig 
getimmerd en geschilderd om ‘t ElixIr 
een nieuw leven te geven voor de vele (on)
vergetelijke nachten die moeten komen.

En de rest van het praesidium heeft ook 
niet stil gezeten! (Of  net wel.)
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Wat is Existenz

Sinds 1994 vormen de studenten in 
hun eerste master burgerlijk ingenieur-
architect de werkgroep Existenz. 
Hun hoofdactiviteit is de zoektocht 
naar wat architectuur - in de ruimste 
zin van het woord - kan bieden. Dit 
jaar staat alweer een kersverse kudde 
enthousiastelingen klaar om een waslijst 
aan evenementen op poten te zetten! 
Gezellige café’s, architectuurlezingen, een 
ontwerpwedstrijd, alternatieve feestjes… 
Telkens trachten we maximale kwaliteit te 
bieden met minimale middelen; de naam 
‘Existenz’ verwijst dan ook niet voor niets 
naar de Existenz-minimumwoningen van 
het modernisme. 

Het hoogtepunt van het Existenzjaar is 
de Existenzweek : een projectweek in een 
leegstaand pand ingevuld met lezingen, 
debatten, workshops en een heus 
cocktailfeest ! 

Existenz

Café Cultivé

Als je eerstejaars bent, dan is dit je 
kans om kennis maken met je archie-
lotgenoten waarmee je de wonderlijke 
wereld van architectuurdeadlines gaat 
ontdekken. Voor de officiële lancering 
van het Existenzjaar gaan we ons vestigen 
in het Arenbergpark, vlakbij ons geliefde 
atelier/kasteel. Op 29 september vanaf  
18 uur kweken we daar gezellige sfeer 
dankzij live muziek, lekkere drank en 
hapjes, toffe babbels en dit allemaal in een 
originele setting. Be there, or be square!

Met open armen ontvangen we jullie op 
29 september op het Arenbergdomein. 

Tot dan! 

Existenz

wwww.existenz.be  
wwww.facebook.com/existenz.fanpage

foto: café in’t park, Existenz 2014-15

Ook

existenz
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Onderwijs

         Onderwijzer

VTK Wonderwijs: onze weldoeners, 
onze messias, onze helden, maar 
wat doen ze eigenlijk?

Wij zorgen voor de vertegenwoordiging 
van elke burgie en archie. 
Hieronder vallen problemen met proffen, 
assistenten, ... maar ook de mening van de 
studenten verkondigen aan de faculteit en 
universiteit

VTK heeft als faculteitskring 
het recht en de plicht om aan 
onderwijsvertegenwoordiging te doen 
voor elke student aan de faculteit 
ingenieurswetenschappen. Dit is 
belangrijk omdat naast onderzoek de 
KU Leuven zich vooral bezig houdt 
met onderwijs en hierin staat de student 
centraal. Niet alleen kunnen we als 
studenten onze mening geven over alles 
wat er aan de KU Leuven gebeurt maar 
we hebben ook medezeggenschap in 
alle beslissingen die genomen worden 
aan onze universiteit. Er zitten namelijk 
studentenvertegenwoordigers in alle 
belangrijke vergaderingen op elk niveau

van de universiteit (zie schema hiernaast).

Vanaf heden besteedt de Ir.Rëel elke editie wat aandacht 
aan educatief verantwoorde zelfontplooiing. Op deze pagina 
maakt u voortaan kennis met de wonderbaarlijke wereld van het 
wonderwijs. In deze 1e editie een gestructureerde uitleg van de 
hierarchie binnen de faculteit en universiteit voor de studenten-
vertegenwoordigers. Denkt u dat u het aankan?

    Opleiding    
     Bv. Architectuur

POC

Studenten    

ZAP,AAP,ATP

Faculteit
       

    
  
FPOC

Faculteitsraad Faculteitsbestuur

Universiteit

StuRa

  Opleiding
 Bv. Elektrotechniek

POC

Studenten    Proffen

VTK Onderwijs 
+ Praeses, vice,...    

Proffen

ZAP, AAP/BAP, ATP VTK Onderwijs 
+ Praeses, vice,...    Decaan, vice-decaan

Secretaris

Vertegenwoordiger 
AAP/BAP, Studenten

Departementshoofd

VTK                               LBK

     STII                                   ...

VRG

rvbAR

GeBu
OWR

...
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Op elk niveau (opleiding, faculteit, uni-
versiteit) krijgt ‘studentenvertegenwoor-
diging’ een specifieke invulling:

• Opleiding: De POC-werking 
staat het dichtst bij de studenten, hier 
worden problemen met bijvoorbeeld een 
cursus of  een prof  besproken. 

Input: studenten uit de aula, oefenzitting, 
jaarverantwoordelijken (POC’ers), ...

• Faculteit: In het faculteitsbestu-
ur, de facultaire POC (FPOC) en de fac-
ulteitsraad zitten vertegenwoor-

digers die de mening van de studenten     
verkondigen.  Aan onze faculteit zit hier 
VTK onderwijs aangevuld met de prae-
ses, vice-praeses,... . 

Input: VTK bureau: tweewekelijkse ver-
gadering met POC-verantwoordelijken 
waar iedereen welkom is en een gratis
broodje en drankje krijgt. Hier worden 
zaken besproken zoals slaagpercentages, 
30% CSE-regel, besparingen in het hoger 
onderwijs, inschrijving derde examen 
periode,... . Zo komen we als studenten 
tot een welgevormd standpunt.

• Universiteit: In alle belangrijke 
raden en vergaderingen aan onze univer-
siteit zitten studentenvertegenwoordigers. 

Deze studenten worden verkozen op de 
algemene vergadering (AV) van Studen-
tenRaad KU Leuven (StuRa). Op deze 
tweewekelijkse vergadering op vrijdaga-
vond zit VTK samen met vertegenwoor-
digers uit elke andere faculteit. Over elk 
belangrijk onderwerp wordt hier een 
mening gevormd die de StuRa-man-
datarissen dan verkondigen aan de KU 
Leuven en bij VVS (zie hieronder).  In 
de Academische Raad (AR), het hoogste 
beslissingsorgaan aan de KU Leuven zit-
ten bijvoorbeeld vier studentenvertegen-
woordigers.
Input: Algemene Vergadering (AV)

• Vlaams niveau: Onderwijs speelt 
zich ook op Vlaams niveau af  en daarom 
zitten op de algemene vergadering (AV) 
van VVS (Vlaamse Vereniging van Stu-
denten) de studentenraden van elke uni-
versiteit en hogeschool uit Vlaanderen 
samen, de AV bepaalt de standpunten 
van de Vlaamse studenten en VVS verte-
genwoordigt ons dan. 
Input: Algemene Vergadering (AV)

                    Onderwijsweetjes

 - Je hebt het recht om je examen in te kijken en 
 feedback te krijgen. (in de eerste 5 kalenderda-
 gen na de bekendmaking van de resultaten)

 - Een student heeft recht op een kopie van zijn/  
 haar examen na het in te kijken.

 - Na je eerste jaar moet je CSE hoger zijn dan 30  
   procent als je je opleiding wilt verderzetten.

 - Getolereerde studiepunten krijg je niet terug,  
je CSE kan bijgevolg nooit nog 100 procent worden.

 - In Engeland zeg je beter ‘education’ 
   in plaats van ‘onderwijs’
                
               - Onderwijs is de post met de grootste
                   gemiddelde lengte

Uw weldoener

Uw messia
s

Uw held
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Wat doet LOKO dan?

De Leuvense Overkoepelende KringOr-
ganisatie (LOKO) behandelt alles wat 
met campus Leuven te maken heeft. Ze 
houden de Leuvense kringen samen en 
organiseren activiteiten zoals Lokomotion 
en de 24 urenloop. Daarnaast vertegen-
woordigen ze de Leuvense studenten ook 
op sociaal vlak. Studentenvoorzieningen 
zoals huisvesting, acco en alma vallen hi-
eronder. 

VTK Sociaal (deel van VTK onder-
wijs)houdt zich bezig met deze deelas-
pecten van studentenvertegenwoordiging.  
LOKO is ook belangrijk voor verschillen-
de andere posten binnen VTK zoals sport, 
cursusdienst, cultuur en activiteiten.

Naast de echte studentenvertegenwoor-
diging aan de faculteit en universiteit heeft 
VTK onderwijs ook nog andere taken: 

* POC-werking: wij zorgen voor 
de coördinatie van alle POC-verantwoor-
delijken aan onze faculteit.
* Docentenevaluatie: De mening 
van elke student over hun docenten wordt 
twee maal per jaar door de KU Leuven 
online bevraagd. Hiervoor maakt VTK 
onderwijs reclame en wij hopen op een 
hoge responsgraad!
* Vakwiki’s: De erg populaire vak-
wiki’s die ons allen toch dat beetje extra 
steun bezorgen tijdens de blok en examens 
worden beheerd door VTK onderwijs.
* Gouden krijtjes: Omdat en-
kel proffen bekritiseren nogal ééntonig 
is zetten wij onze professoren ook graag 
eens in de bloemetjes. Met de gouden kri-
jtjes bedanken wij als studenten de beste 
prof, de prof  met de beste cursus, de grap-
pigste prof  en de beste assistent binnen elk 
deel van onze opleiding.

* Ons amuseren: Naast ons cruciaal 
en levensbelangrijk werk als studen-
tenvertegenwoordiger (en andere 
praesidiumtaken) zijn wij ook net dat 
beetje te veel te vinden op cantussen, 
in de fak of  op andere locaties met 
een overvloed aan blond schuimend 
gerstenat. #omdathetkan

Overzicht: waar houdt VTK onderwijs 
zich mee bezig:
 » Onderwijs vertegenwoordiging: 

 - facultaire vertegenwoordiging  
 - coördinatie POC  
 - StuRa en LOKO AV’s
 » Sociale vertegenwoordiging:  

 - VTK Sociaal
 » Gouden krijtjes, docenteneval 

 uatie, wiki’s, proffen- en krin 
 grelaties...

Aarzel zeker niet om te mailen naar              
onderwijs@vtk.be voor extra vragen en/

of  info. ONDERWIJS

VTK Onderwijs    

    Rocks!
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Duurzaamheid

Voor wat hoort wat
China heeft met de Chinese muur al een 
gigantisch bouwsel met een grote humane 
kost binnen zijn grenzen staan. Vele 
dwangarbeiders lieten het leven bij het 
bouwen van de muur. In het hedendaagse 
Brazilië heeft de overheid in record 
tempo voetbalstadions rechtgetrokken, 
maar ook dat ging gepaard met menselijk 
leed. Het is geen verrassing dat voor het 
neerpoten van de Drieklovendam niet 
alleen met dollars en yuan maar ook met 
mensenlevens is betaald.

Beton, beton, beton.
Voor de leken onder de lezers volgt hier 
een korte speedcursus bouwmaterialen. 
Voor het maken van grote constructies 
heeft de ingenieur staal en beton nodig. 
Bij dat laatste wringt het schoentje. 5% 
van de globale CO2 uitstoot is afkomst 
van de cementproductie. Voor het maken 
van beton dient cement gebruikt te 
worden als bindmiddel tussen het zand 
en de aggregaten. Voor het maken van 
een ton cement komt ongeveer 570 kg 
CO2 vrij. De dam zelf  bestaat uit 2672 
miljoen kubieke meter beton waarbij voor 
elke kubieke meter beton ongeveer 350 
kg cement nodig is. Het bouwen van deze 
reus zadelde onze planeet dus met 533 
miljoen ton CO2 extra op. Deze snelle 
berekening zegt evenwel niets over de 
uitstoot tijdens het transport.

wat er schuilt achter de dam

Als het om een sterk staaltje techniek gaat, 
komt er altijd wel een ingenieur aan te pas. Dat 
geldt ook voor de Drieklovendam in China. Deze 
betonnen kolos geldt als één van de grootste 
verwezenlijkingen van de bouwkundige ingenieurs.   
Gebouwd uit noodzaak om de groeiende Chinese 
economie van hernieuwbare energie te voorzien, lijken 
de Chinese ingenieurs in hun opgezet geslaagd te 
zijn. Met een monsterlijk vermogen van meer dan 20 
gigawatt, tweemaal de Belgische energieproductie,  
staat het bekend als de grootste energiecentrale ter 
wereld. Met een kost van 25 miljard dollar mag dat 
natuurlijk wel. Maar is dat het héle kostenplaatje?
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Hoogtij
De Chinese muur is het enige object, 
gemaakt door de mens, dat te zien is vanuit 
de ruimte. Een mythe waarvan slechts een 
beperkt aantal mensen kan bevestigen 
dat dit niet waar is. De muur is dan wel 
ettelijke duizenden kilometers lang, het 
is ook maar een aantal meter breed en 
dus niet zichtbaar vanuit de ruimte. De 
dam, die significant dikker is, is nog altijd 
piepklein van uit de ruimte. Het stuwmeer 
erachter is met een oppervlakte zo groot 
als Waals-Brabant wel zichtbaar. De plek 
waar dit stuwmeer nu ligt, was tot aan de 
bouw van de dam een bewoonde vallei. 
Voor de bouw van het meer werden 1,2 
miljoen mensen onteigend. De getroffen 
families kregen een verhuispremie die 
echter ontoereikend was om elders 
opnieuw te beginnen. Protesten van de 
lokale bevolking om een herziening van 
de overeenkomst vielen in dovemansoren 
in Peking. Meerdere steden, districten 
en dorpen alsook mijnen, fabrieken, 
eeuwenoude tempels en gebouwen en 
archeologische sites verdwenen onder het 
water. De ark van Noah in de 21e eeuw. 
Een bijkomend probleem is dat het water 
van het stuwmeer verontreinigd  geraakt 
door de ondergelopen mijnen en door de 
industrie die rond het meer ontstaan is. Bij 
deze verontreiniging zitten ook toxische 
stoffen met een kankerverwekkende 
werking. De ecologische schade  en het 
risico voor de volksgezondheid op lange 
termijn is groot.

Een slippertje
Net zoals alle rivieren brengt ook de 
Blauwe Rivier, waarop de Drieklovendam 
staat, slib van de bron naar de monding. 
Dit slib kan echter niet voorbij de 
dam. Hierdoor vult het stuwmeer zich 
langzaam met zand. Het fenomeen is 
alomtegenwoordig bij dammen, maar 
aangezien het hier om een enorme rivier 
gaat, is de hoeveelheid slib die het meer 
neerslaat ook omvangrijk. Bij de bouw 
van de dam werd met deze dichtslibbing 
rekening gehouden, en bedachten de 
ingenieurs een systeem om het slib 
op geregelde tijdstippen af  te voeren. 
Experts menen echter dat deze methode 
onvoldoende is en dat binnen een half  
eeuw het meer dusdanig is dicht geslipt 
dat  de dam slechts de helft van zijn initiële 
vermogen kan leveren.

Minder fijn
De Blauw Rivier geldt ook als biotoop 
voor vele diersoorten. Voorbeelden 
hiervan zijn onder andere de Chinese 
Lepelsteur en de Chinese Vlagdolfijn. 
Deze soorten stonden al onder druk door 
de toenemende menselijke activiteiten 
op de stroom. De genadeslag kwam er 
toen de dam het onmogelijk maakte 
voor deze soorten om de hele rivier af  te 
zwemmen. Bovendien kunnen de scholen 
vissen die in de monding leven, maar 
wiens paaiplaatsen zich stroomopwaarts 
bevinden, zich niet voortplanten. 
Het doorbreken van die schakel in de 
voedselketen brengt het hele systeem uit 
evenwicht. Een moment stilte voor onze 
uitgestorven zwemmers.

Staal vs taal
Hoe een ambitieuze poging om een 
groene sprong voorwaarts te maken toch 
enorme invloed heeft op het leven van 
velen is een signaal dat er met aandacht 
moet worden omgegaan met natuurlijke 
rijkdommen. Dat wil niet zeggen dat 
grote projecten uit den boze zijn, maar 
wel dat gezond verstand elementair is 
om de zaken leefbaar te houden en dat er 
soms moet worden opgestaan om erger te 
vermijden. CH
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Ook

Wie of wat is BEST?
BEST staat voor Board of  European 
Students of  Technology. In het 
Nederlands: een organisatie voor en door 
ingenieursstudenten over heel Europa. 

BEST is sinds jaren aanwezig in Leuven. 
Gesteund door een nauwe samenwerking 
met VTK en LBK bestaat ons doel 
erin om jou, de ingenieurstudent, met 
de nodige zin voor avontuur, volledig 
te verfijnen op vlak van social skills, 
organisatietalent, leadership, creativiteit 
enzovoorts!  Door het organiseren van 
verschillende academische en niet-
academische evenementen brengen we 
studenten van over heel Europa bij elkaar. 
Zo maak je (internationale) vrienden, leer 
je Europese topbedrijven kennen en 
zal je Engels leren spreken alsof  het je 
moedertaal is. Zo zal je jezelf  niet alleen 
ontwikkelen op persoonlijk vlak, maar ook 
op professioneel vlak.

Dus…   
wat doen jullie precies?
Je kan een BESTie zijn for the fun, 
maar je kan ook makkelijk gaan voor 
een meer uitdagende positie en zo 
opklimmen in onze organisatie tot op 
internationaal niveau! Steeds geldt: 
Work hard, play hard(er)!!!  
Centraal staan meestal de 
evenementen die we organiseren voor 
studenten zoals jij!  

Zo zijn er onze seasonal courses, 
waarmee je zelf  op stap kan. De opties 
zijn eindeloos: wil je naar de bergen van 
Oekraïne om daar iets bij te leren over 
robots? Of  liever ergens in de Spaanse 
zon een sangria drinken? Deze courses 
zijn over heel het jaar verspreid en geven 
jou de kans om voor 1 à 2 weken iets bij te 
leren over interessante onderwerpen. En 
de andere helft van de tijd: students being 
students. Belangrijk om weten: je betaalt 
nooit meer dan 45 euro, alles inbegrepen.

 BEST organiseert ook elk jaar de European 
BEST Engineering Competition (EBEC), 
een wedstrijd waarbij je een case study 
uitwerkt of  praktisch aan de slag gaat met 
een design opdracht. Stoot door naar de 
BeNeLux ronde, of  waag je kans voor de 
finale op Europees niveau! 

Doorheen het jaar zijn onze leden 
voornamelijk bezig deze activiteiten op 
poten te zetten voor jou! Denk hierbij 
niet aan saaie werkgroepen en dictatoriale 
beslissingen, we zijn een hechte groep 
waar plezier altijd een vereiste is. 

Meer weten?
Contacteer ons of  kom naar onze eerste 
meeting en drink een pintje erna! 

leuven@best.eu.org  
www.bestleuven.eu  
facebook: bestleuven

Denk jij ook soms dat er meer kan zijn aan het 
studentenleven dan dat Leuven je kan bieden? Wil 
je de wereld zien, maar ook nog geld overhouden 
voor de terugreis? Wil je uitgedaagd worden en je 
talenten meten met andere ingenieurs uit Europa?

Verspreid over heel Europa zijn er talloze studenten 
die net zoals jij denken. En BEST brengt jullie samen!
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Deze zomer...

1010 rondjes, 24 lange uren, de overwinning! 
Dat is waar we dit jaar weer naar streven! 
Kom daarom zeker naar de looptrainingen,
doe mee met onze extra uitdagingen op de 24 urenloop 
of laat je inschrijven in het speedyteam. 
We did it last year, let’s do it again!

24 urenloop
 20-21 okt 2015

2005 
winnaar

2014 
winnaar

op kamp...
werden er weer 
onvergetelijke momenten 
beleefd, hoogtepunten 
bereikt en vriendschappen 
voor het leven gevormd.

En zo zie je maar dat een 
jeugdbeweging is voor het 
leven, zelfs al is dat het leven 
van een (hard?) studerende 
burgie.
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Sport

Start
De 24 urenloop begon voor mij vorig jaar al 
dagen op voorhand. Als verantwoordelijken 
voor de eetstand, waren we de weken voordien 
al druk in de weer met het bedenken van een 
layout voor ons kraam en lekkere recepten voor 
het eten. 

Na een week knutselen en koken, konden we 21 
oktober dan goed inzetten. Al ‘s morgens vroeg 
werd alles opgesteld om tegen de avond paraat te 
staan en onze lopers en andere sympathisanten 
van eten te voorzien.

Toen het startschot weerklonk, schoten alle 
lopers in gang en ik volgde de stand van dichtbij. 
Al vanaf  het begin zoefden onze lopers vooruit, 
op jacht naar de overwinning.

De helse nacht
Ondanks de koude en de storm die voorspeld 
was, bleef  ik samen met een vriendin de hele 
nacht aanwezig en tussen het shiften door gingen 
we steevast supporteren.

Op een gegeven moment ‘s nachts werd het 
duidelijk dat Apolloon ons nog moeilijk zou 
kunnen inhalen, en dit door ons supersnelle 
speedyteam Dat moedigde ons alleen maar 
meer aan om te blijven supporteren en zelfs 
verschillende vrienden op te bellen om mee te 
komen helpen om die overwinning te behalen.

De hele nacht verliep zo verder en zelfs wanneer 
andere kringen zonder lopers vielen, bleef  VTK 
gaan met de dappere lopers van het noodteam.

De koude en regen schrikten heel wat supporters 
af. Er waren slechts enkelen die de barre 
omstandigheden trotseerden, maar dat heeft 
onze lopers niet tegengehouden om te blijven 
volhouden.

1010 rondjes, 24 lange uren, de overwinning! 
Dat is waar we dit jaar weer naar streven! 
Kom daarom zeker naar de looptrainingen,
doe mee met onze extra uitdagingen op de 24 urenloop 
of laat je inschrijven in het speedyteam. 
We did it last year, let’s do it again!

24 urenloop
 20-21 okt 2015

2005 
winnaar

2014 
winnaar

24 urenlooP 2014: van start tot finish
Vorig jaar werd er op 21 en 22 oktober geschiedenis 
geschreven door VTK op de 24 urenloop. Na 8 
pijnlijke nederlagen op rij, werd onze eeuwige rivaal, 
Apolloon, eindelijk nog eens verslagen door ons. 
Het feest dat na deze overwinning losbarstte was 
ongezien, en zorgde bij menige VTK’er voor heel 
wat emoties! Deze overwinning werd door iedereen 
anders beleefd, maar de euforie was altijd even 
groot.

Looptrainingen
De looptrainingen worden in de weken voor 
de 24 urenloop gegeven, de specifieke regeling 
wordt via het Bakske meegedeeld.

Wat?

• Klaarstomen 24 urenloop

• Gevarieerde trainigsschema’s

• Opmeten looptijden

• Trainen stokwissel

• Sportdrank aanwezig

• Selectie speedyteam

Speedyteam
Wat?

• Snelle team van VTK

• Achterstand goedmaken/
voorsprong uitbouwen

• Onder vooraf  bepaalde tijd 
lopen

Wat krijg je?

• T-shirt + muts

• Spijs en drank na het lopen

• Tombolalotjes

Noodteam
Wat?

• Back-up als er geen lopers zijn 
(meestal ’s nachts)

Wat krijg je?

• Comfortabele slaapplaats, 
vlakbij de piste

• Kans op extra waardebonnen, 
gadgets…

Loopteams

Kom bij één van de twee loopteams voor de leukste ervaring. 
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Naam: Maene

Voornaam: Pieter

Leeftijd: 23 jaar

Diploma: Burgerlijk Ingenieur 
Elektrotechniek

Job: Doctoraatstudent

Historische Finish
Wanneer dan de laatste rondjes gelopen werden, 
het alweer donker werd en het aftellen begon; 
gierde de adrenaline door elke aanwezige 
VTK’er zijn/haar lijf. Er werd gezongen en 
gescandeerd, gejuicht en gesupporterd, geroepen 
en gegild: VTK had de 24 urenloop gewonnen!

Na een speech en overweldigend applaus, 
moesten we nog helpen om de loopstand af  te 
breken, maar daarna konden ook wij ons bij het 
feestgejoel voegen en trokken we samen met de 
rest van het gezelschap naar ‘t ElixIr. 

Na 24 lange uren in de kou doorgebracht 
te hebben, wat ik de vermoeiendste 24 uren 
van m’n leven durf  noemen, duurde het 
overwinningsfeest nog tot in de vroege uurtjes.

In totaal 48 uren zonder slaap, maar wel de 48 
uniekste uren die ik tot nu toe mocht ervaren. Ik 
zou ze zo weer overdoen en dat hoop ik dit jaar 
samen met jullie te kunnen bereiken! 

We did it last year, 
let’s do it again! 

Interne wedstrijden

Loop voor VTK en maak kans op tal van prijzen via deze competities.

Tombola
Wat?

• Hoe sneller = meer lotjes

• Meer rondjes = meer lotjes

• Interdepartementenstrijd, groepjes vrienden, individueel

Wat krijg je?

• Mooie prijzen

Groepje vrienden
Wat?

• 5 vrienden

• Onder bepaalde tijd = punten

• Hoe sneller = meer punten

• 2 uren kiezen, tijdens die 2 uren dubbele punten

• Punten buiten de 2 uren tellen ook mee

• Moeilijke momenten lopen = dubbele punten

• Meeste punten = mooiste prijs

Wat krijg je?

• Mooie prijzen (vat, flessen sterke drank, bonnetjes…)

Interdepartementenstrijd
Wat?

• Alle lotjes (punten) van elk departement opgeteld en 
gedeeld door aantal leden departement

Prijs?

• Departement met de meeste punten krijgt 3 vaten in ‘t 
Elixir, op een door hun bepaalde datum.

We challenge you
Wat?

• Uitdagingen uitgezet door ons

• Individueel/collectief

Wat krijg je?

• Per uitdaging 1 of  meerdere gratis vaten op het 
overwinningsfeestje
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Faculteit

Wat was jouw drijfveer om te kiezen 
voor een doctoraat? Wou je dit al sinds 

het begin van jouw studies doen?

Nee, ik had tot mijn laatste jaar eigenlijk 
altijd gezegd dat ik dat nooit zou doen. Ik was 

tijdens mijn master geïnteresseerd geraakt 
in cyber security en was zeker dat ik hier in 

verder wilde werken. Toen kreeg ik van mijn 
promotor (Prof. Ingrid Verbauwhede) de 

vraag of  ik wilde doctoreren. Het onderwerp 
sprak mij enorm aan en bovendien was het 

een praktisch doctoraat, wat ik ook belangrijk 
vond.  Het idee om je vier jaar lang ergens in 
te specialiseren, sprak mij enorm aan. Ik heb 

dan ook besloten om de kans te grijpen en heb 
er nog geen spijt van gehad.

Waar gaat jouw doctoraat juist over?

De volledige titel van mijn doctoraat is 
Lightweight Trusted Computing for Modern 

Systems-on-Chip, wat ook nog niet zoveel 
zegt. Ik doe onderzoek naar de beveiliging 

van kleine elektronische apparaatjes. Trusted 
Computing wil mensen namelijk meer 

vertrouwen geven in wat onze computers 
precies doen en dat ze zich gedragen zoals 

verwacht wordt.

Zo draait er bijvoorbeeld op een pacemaker 
heel wat software, die tegenwoordig 

bovendien vaak draadloos bijgewerkt kan 

worden. Het zou dan ook voor een aanvaller 
interessant kunnen zijn om die software 
te manipuleren zodat hij een shock kan 

geven wanneer het niet nodig is. Dat klinkt 
misschien als science-fiction, maar er is reeds 

onderzoek gepubliceerd dat dit mogelijk is. 
Zo werd bijvoorbeeld ook preventief  alle 

draadloze functionaliteit uitgeschakeld van 
de pacemaker van Dick Cheney, een oude 

vice-president van de VS. De oplossingen die 
wij ontwikkelen maakt het mogelijk om na 

te gaan of  de software die op de pacemaker 
draait, onveranderd is.

“Het idee om vier jaar 
lang ergens in te 

specialiseren, sprak mij 
enorm aan.”

Deze technologie zit vandaag al in je laptop 
of  desktop. De uitdaging is om dit mogelijk 

te maken op deze kleine apparaatjes, die 
een heel trage processor hebben en weinig 
geheugen. Bovendien beschikken ze vaak 

maar over een hele kleine batterij, zodat er 
weinig energie beschikbaar is. Omwille van 
deze beperkingen, passen we de hardware 

architectuur van de processor aan met extra 
functionaliteit. 

In deze Ir. Reëel kozen we voor een afterlife met 
doctoraatsstudent Pieter Maene. Hij studeerde in 2014 
af als Burgerlijk Ingenieur Elektrotechniek binnen de optie 
Ingebedde Systemen en Multimedia. Pieter koos er echter 
niet voor om hierna te starten in de bedrijfswereld, maar om 
een doctoraat te doen bij de onderzoeksgroep COSIC 
die werkt rond cyber security.

afterlife: 
Pieter maene, doctoraatsstudent

Naam: Maene

Voornaam: Pieter

Leeftijd: 23 jaar

Diploma: Burgerlijk Ingenieur 
Elektrotechniek

Job: Doctoraatstudent
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Is er een groot verschil tussen 
doctoreren en bijvoorbeeld een thesis 

maken?

Ja, absoluut! In het laatste jaar neem je naast je 
thesis ook nog vakken op. Dit zijn er uiteraard 

minder dan in de voorgaande jaren, maar 
je thesis knabbelt wel wat aan je vrije tijd. Je 
thesis zit ook op elk moment niet zo ver weg 

in je gedachten. Op dat vlak is een doctoraat 
echter hetzelfde als een gewone job. Je gaat 

’s ochtends naar je kantoor en je werkt aan je 
project. ’s Avonds en in het weekend ben je 

zoals iedereen gewoon vrij en kan je opnieuw 
doen waar je zin in hebt. Het kan natuurlijk 

altijd voorvallen dat je voor een deadline een 
avond of  weekend langer moet werken, maar 

in een bedrijf  gebeurt dat even goed.

 “Deze technologie zit 
vandaag al in je  

laptop of desktop.”

Hoewel de omgeving nog steeds dezelfde is, 
ervaar je ook een heel andere kant van de 

universiteit dan als student. Je hebt een eigen 
kantoor waar je elke dag ’s ochtends toekomt 
en tot ’s avonds blijft. Je leert ook de proffen 
en je vroegere assistenten van veel dichterbij 

kennen. Soms zit je ook letterlijk aan de 
andere kant: het is best gek om les te geven 

aan mensen waar je nog mee gecantust hebt 
of  om toezicht te houden bij een examen waar 

je nog geen jaar eerder zelf  op zat te vloeken.

Wat zijn je plannen na je doctoraat? 
Zou je verder onderzoek willen blijven 

doen aan de universiteit of  toch eerder 
in het bedrijfsleven stappen?

Ik zou na mijn doctoraat graag naar de 
industrie gaan. Ik vind het heel fijn om 

onderzoek te doen, maar ergens mis ik het 
ook om mee te werken aan een echt product. 

Omdat er in België niet zo veel werk is 
binnen het domein van mijn doctoraat, zou 
ik hiervoor misschien graag een tijdje naar 

het buitenland gaan. We kunnen tijdens ons 
doctoraat een korte pauze in te lassen voor een 
stage en ik ga dit zeker doen voor de ervaring.

Zou je het mensen aanraden om ook te 
gaan doctoreren?

Zeker! Je krijgt vier jaar lang de vrijheid om 
de gekste ideeën te bedenken en uit te werken. 

Je promotor begeleidt je hier uiteraard bij en 
zorgt ervoor dat je op het juiste pad blijft, maar 

zal je geen opdrachten geven. Dat vind ik ook 
het moeilijkste aan een doctoraat: je moet op 

ideeën komen die je kan publiceren. In het 
begin is dat moeilijk, maar na een tijdje komt 
dat meer en meer vanzelf. Samenwerken met 
andere mensen waarmee je kan discussiëren, 
maakt dat ook heel wat eenvoudiger. Zo leer 

je ook geweldig interessante mensen van over 
de hele wereld kennen, niet alleen binnen de 

KU Leuven maar ook erbuiten. Voor mij zijn 
het die vrijheid en de kans om ongelooflijk 
interessante mensen te ontmoeten wat een 

doctoraat zo boeiend maken. BB
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Sport

trans-siberian extreme
De Trans-Siberian Extreme is ongetwijfeld een van de zwaarste 
rittenkoersen ter wereld: met zijn 9195 km trekt hij dwars door 
Siberië. De eerste editie werd door de Belg Kristof Allegaert 
gewonnen.
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De Strijd
De Trans-Siberian Extreme is de zwaarste 
race ter wereld. Het parcours van de 
tocht loopt langs de 100 jaar oude Trans-
Siberian Railway. Deze treinlijn verbindt 
Moskou, in het westen van Rusland, met  
Vladivostok in het Oosten. De start van 
de rittenkoers is eveneens in Moskou en 
trekt naar de eindhalte van de treinroute. 
Afgezien van de immense afstand zijn ook 
de condities waarin de renners moeten 
rijden verre van ideaal te noemen: slechte 
wegen, subtropische tot arctische condities 
en gevaarlijk verkeer.

Net zoals de Tour de France is de koers 
onderverdeeld in verschillende etappes, 
vijftien om precies te zijn. Al is er wel een 
significant schaalverschil: de kortste rit 
telt 330 km, terwijl de langste maar liefst 
1382 km is! De eerste 1500 km gaan door 
het dichtst bevolkte gebied van Rusland, 
het Europese deel. Naarmate de tocht 
vordert, vanaf  het Uralgebergte, dunt de 
bevolking uit tot slechts enkele inwoners 
per vierkante kilometer. Dit komt doordat 

het klimaat en de vegetatie in dit deel van 
Rusland het leven er niet gemakkelijk 
maken.

Titanen
Dit is een uithoudingsrace die met 
de grens van het menselijke flirt. De 
deelnemers trainen maanden om hier te 
kunnen fietsen. De meesten proberen een 
gemiddelde snelheid van 30 km per uur 
aan te houden. Dit lijkt misschien niet 
veel, maar om dit 9195 km lang over bijna 
onherbergzaam gebied te doen is een 
ongelofelijke prestatie. Naast snelheid en 
uithouding is ook recuperatie van vitaal 
belang. Tussen de ritten door is maar één 
nacht voorzien en goed herstellen maakt 
dan het verschil.

Materiaal
In tegenstelling tot de Tour de France is 
dit een koers met minder media aandacht 
en professionaliteit. Er zijn dan ook slechts 
10 deelnemers. Er is geen grote teambus, 
geen dozijn volgwagens en geen tientallen 
mensen die alles in goede banen leiden. 
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De coureurs worden enkel vergezeld van 
een bestelwagen op hun helse tocht. Die 
bevat de meest noodzakelijke technische 
ondersteuning, maar daar houdt het ook 
op.

Grote aanpassingen aan het materiaal 
zijn ook niet gebeurd. Natuurlijk worden 
de beste racefietsen gebruikt, maar voor 
de zware condities van 4 klimaten worden 
enkel marginaal bredere banden opgelegd 
en een tijdrijders stuur gemonteerd. Het 
is dus echt een strijd van man tegen man 
(of  vrouw), zonder al te veel technische 
hulpmiddelen.

De Belg
De winnaar van de eerste Trans-Siberian 
Extreme is de 41-jarige Kortrijkzaan 
Kristof  Allegaert. In het dagelijkse leven 
is hij leraar mechanica, maar zijn grote 
hobby is lange afstanden fietsen. Voor de 
Trans-Siberian Extreme was zijn langste 

tocht een rit van Kortrijk naar de top van 
de Mont Ventoux, 982 km op iets minder 
dan 36 uur tijd.

In 2013 en 2014 won Kristof  de Trans 
Continental, een race van Londen 
naar Istanbul. Duidelijk nog niet aan 
zijn proefstuk toe, schrijft hij dit jaar de 
zwaarste rittenkoers ter wereld op zijn 
naam. Het geheim zit in de voorbereiding. 
Zo boekte Allegaert voor de Trans 
Continental race iedere avond een hotel, 
terwijl veel deelnemers gewoon in een 
slaapzak langs de weg sliepen. 

In de Trans-Siberian Extreme werd het 
verschil gemaakt in de langste etappe van 
de race. Voor deze uitputtingsslag stond 
Allegaar nog tweede op enkele minuten, 
maar door keihard te rijden en slechts één 
uur(!) te slapen bouwde hij een voorsprong  
op van drie uur. De runner-up maakte 
deze achterstand nooit meer goed en zo 
zette Kristof  Allegaert de zwaarste race 
ter wereld op zijn palmares.AA
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accenture

Publireportage

Overal kom je ze vandaag de 
dag tegen: consulting bedrijven. 
Eén daarvan is Accenture: een 
bedrijf  met wereldwijd meer 
dan 340.000 werknemers en in 
België alleen al meer dan 1000. 
Elk jaar opnieuw zijn er wel 
enkele burgies uit Leuven die 
kiezen voor dit bedrijf. Maar 
wie zijn ze, wat doen ze en wat 
drijft hen?

Wat is Accenture?
Accenture is een wereldwijd consulting 
bedrijf  in strategie, management, 
digitalisering, technologie en outsourcing. 
Het enorme netwerk van mensen binnen 
Accenture zorgt voor een combinatie van 
ongeëvenaarde expertise, kennis over 
alle industrieën heen en onderzoek naar 
‘s werelds meest succesvolle bedrijven. 
Zo biedt Accenture haar klanten de 
mogelijkheden om te transformeren tot 
hoogperformante ondernemingen.

Maar wat is consultancy nu juist? Stel 
dat een bedrijf  een bepaald probleem 
wil oplossen. Er kan dan gekozen worden 
om dit probleem intern op te lossen of  
om beroep te doen op externe steun, in 
de vorm van een consulting project.  
Typische redenen waarom bedrijven voor 
consulting kiezen zijn o.a. de afwezigheid 
van de juiste kennis, de mogelijkheid 
om goedkoper hulp buitenshuis aan 
te trekken, een tijdelijk tekort aan 
interne capaciteit snel opvangen of  om 
de interne focus op differentiërende 
activiteiten te behouden.   
Voorbeeldprojecten die typisch bij een 
consulting bedrijf  terechtkomen zijn 
o.a. een vijfjaarlijkse vernieuwing van de 
bedrijfsstrategie, het efficiënter maken 
van managementprocessen, bestuderen 
en simuleren van een verbetering van de 
klantervaring via een smartphone app, 
nieuwe supply chain software uitrollen 
in 52 landen of  het opzetten van support 
activiteiten in landen met een lagere 
loonkost.

Wat houdt een consulting 
project juist in?
Bij elk nieuw project wordt min of  
meer hetzelfde vaste stramien gevolgd, 
gebaseerd op de ‘best practices’ van 
project management. Gedurende de 
eerste fase gaan de mensen die op het 
project worden ingezet, zich inwerken in 
het onderwerp. Er dient in detail overlegd 
te worden wat de klant wil, wat hij zeker 
niet wil, wat er eventueel optioneel is, 
tegen wanneer, in welke volgorde... 

Vervolgens wordt aan de klant een 
projectuitvoering voorgesteld die 
optimaal overeenkomt met zijn 
verwachtingen: de juiste prijs, snelheid 
en kwaliteit. Er wordt ook besloten of  er, 
na dit advies, voor het verdere verloop 
van het project beroep wordt gedaan op 
een externe partner zoals Accenture of  
niet. Dit kan dan bijvoorbeeld gaan om 
grote aanpassingen aan de IT-systemen, 
de processen en/of  de organisatie.   
Accenture kan al deze projectfases van 
begin tot eind uitwerken en opvolgen. 
Nadat het project voltooid is, volgen 
eventuele ondersteuning en operationeel 
onderhoud. 
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Binnen deze projecten vervullen ingenieurs 
vaak een sleutelrol in de analyse of  
uitvoeringsfase. Hun rol bestaat dan 
bijvoorbeeld uit het nauwkeurig inschatten 
van hoeveel tijd en geld een nieuw 
inkoopproces kan besparen. Ingenieurs 
worden ook vaak ingezet voor het 
coördineren van complexe projecten met 
verschillende technologieën, uiteenlopende 
culturen, uitdagende tijdslijnen of  externe 
partners. 

Sommige werknemers ‘vertalen’ de 
technische kant van het verhaal voor het 
management van de klant. Anderen geven 
dan weer opleiding aan de klant om te 
leren werken met de nieuwe processen of  
software. Bijgevolg werken bij Accenture 
naast ingenieurs ook werknemers 
met uiteenlopende achtergronden in 
bijvoorbeeld psychologie, economie of  
pedagogie.

Waarom Accenture?
Door de focus op grote en internationale 
bedrijven, biedt Accenture heel wat 
opportuniteiten, zowel voor haar klanten 
als voor de persoonlijke ontwikkeling van 
haar werknemers. Accenture differentieert 
zich van andere consulting bedrijven 
door schaalvoordeel en het leveren van 
totaaloplossingen: niet alleen strategie en 
analysewerk, maar ook ondersteuning voor 
management, coördinatie en uitvoering 
van complexe projecten, en ook de 
ondersteuning nadien. 

Gemotiveerde mensen zijn Accenture’s  
meest waardevolle goed. Intens teamwork 
en een werkelijke mentaliteit van High 
Performance, Delivered creëren een 
stimulerende werkomgeving en is enkel 

mogelijk met de beste mensen. Daarom 
word je ook actief  gecoacht om te 
groeien in je carrière en zijn er talloze 
trainingsmogelijkheden, zowel in het 
binnenland (eventueel online) als in het 
buitenland, gegeven door experts uit het 
internationale netwerk van Accenture. 
Uiteindelijk streeft het bedrijf  er naar om 
een betere toekomst te creëren: voor haar 
klanten, voor haar mensen én voor de 
maatschappij in zijn geheel.

Jaar 1 bij Accenture
Ruwweg 80% van de starters bij 
Accenture in België zijn handels- of  
burgerlijk ingenieurs. Dit omwille van hun 
capaciteiten op het gebied van complexe 
informatieverwerking, analytisch denken 
en projectmatig werken (bijvoorbeeld 
overweg kunnen met deadlines).

Wanneer je bij Accenture begint te 
werken, begin je na een korte training 
meteen op project bij een klant, en word 
je opgenomen in een Accenture team dat 
je eerste stappen in de professionele wereld 
intensief  zal begeleiden. Door projecten 
bij verschillende klanten in verschillende 
industrieën bouw je een brede waaier aan 
ervaringen op met een sterke basis. In dit 
eerste jaar krijg je ook meteen de kans om 
op een intensieve 2-weken durende training 
te gaan in het buitenland op locaties zoals 
London, Chicago of  Bangalore. 

Initieel ligt de focus op het ontwikkelen van 
je eigen vaardigheden: het structureren 
en plannen van je eigen activiteiten, 
professioneel communiceren, efficiënte 
analyses uitvoeren en focussen op wat echt 
waarde toevoegt. Geleidelijk aan krijg je 
steeds meer verantwoordelijkheden en kan 

je je ook toespitsen op een industrie of  je juist 
specialiseren in een specifiek projecttype, 
over verschillende industrieën heen. Door 
de werknemer mee te laten beslissen in dit 
proces, geeft Accenture iedereen de kans 
om juist dat te doen waar hij of  zij goed 
in is én wat hij of  zij graag doet. In een 
latere stap krijg je dan ook de opdracht om 
werk voor anderen te structureren en te 
coördineren. Vanaf  een bepaald moment 
coach je ook jouw collega’s in hun verdere 
professionele ontwikkeling.

Dit alles zorgt voor een zeer boeiende en 
uitdagende job met elke dag opnieuw 
verrassingen. 

Nog twee tips aan 
laatstejaars
Zorg dat je begint te werken in het jaar dat 
je afstudeert, niet pas in januari van het 
volgende jaar. Hiervoor zijn twee redenen. 
Ten eerste, je krijgt pas vakantie in het 
jaar na je startjaar: dus indien je in januari 
begint zijn dit 12 lange maanden wachten, 
anders krijg je al na enkele maanden 
vakantiedagen. Ten tweede, krijg je ook 
veel meer van de belastingen terug als je al 
in september of  oktober begint te werken. 
Bijgevolg houd je dus meer van je eerste 
loon over.

Denk goed na over de richting die je uit wil, 
praat met zo veel mogelijk mensen, en durf  
de stap te wagen en een uitdaging aan te 
gaan!

Veel succes!
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Deze zomer...

op de campus...
was het vredig en stil. Hier en daar een 
zonneklopper of  familie op uitstap, 
maar de studenten, die bleven binnen 
om te studeren. 

En de technische dienst? Die maaide 
voort.
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Penne all’arrabiata
Eenvoudig, pittig en klaar in een handomdraai.

Dit heb je nodig
• 250 g penne (of  elke andere pasta)

• een ajuin

• een teentje look

• een blik tomatenblokjes (400 g)

• 1 rode chilipeper (of  poeder, maar een pepertje is beter)

• wat kruiden, bijvoorbeeld basilicum of  oregano

• olijfolie

• Parmezaanse kaas om af  te werken.

Zo maak je het
Snij de ajuin en de look in fijne blokjes.

Verhit een soeplepel of  twee olijfolie in een ruime kom. 

Stoof  de ajuin en de look samen met de kruiden aan tot ze beide glazig zijn. De ajuin 
mag wel niet bruin gekleurd zijn.

Snij de chilipeper in stukjes en haal er de zaadjes uit. Wie van pikant houdt, mag deze 
altijd er bij laten. Voeg de peper toe aan de stoofpot.

Voeg de tomaten toe en laat sudderen voor een dikke 10 minuten op een laag vuur.

Breng ondertussen een ruime hoeveelheid water met wat zout en olijfolie aan de kook.

Kook vervolgens de pasta tot deze net niet gaar is.

Giet de pasta af  en voeg ze samen met wat kookvocht toe aan de borrelende tomatensaus.

Nog een klein scheutje olijfolie, wat peper en zout en werk af  met wat parmezaanse 
kaas.

Buon appetito!

Lekker
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Ontspanning

De eerste weken van het academiejaar 
staan synoniem voor lekker niets doen, al 
die boeken van Acco naar je kot sleuren, 
je festivalbuikje wegwerken of  gewoon 
oude vrienden opzoeken en alles wat je niet 
deelde via WhatsApp vertellen aan je mede 
burgies en archies. Het ideale moment om 
samen de cinema in te trekken. Voor een 
actiefilm zoals “Mission Impossible: Rogue 
Nation” zijn de Heverleese studenten wel 
warm te maken. Voor de fans van “Ted” 
is er nu, u raadt het nooit, “Ted 2”. Als 
M.I.5 niet zou volstaan is er bovendien ook 
nog The Man from U.N.C.L.E. Een film 
in Bondstijl, vol glamour, fluitende kogels 
en vodka martini (shaken not stirred). 
Hollywood heeft de voorbije maanden 
niet stil gezeten, en het resultaat ervan 
vind je nu in de zalen. Voor de lezers 
die echter op zoek zijn naar een manier 
om te scoren bij hun geliefde of  gewoon 
een kinderlijk moment willen beleven, 
komt dé animatiefilm van het jaar uit de 
Pixarstudios: inside/out.

Kort en bondig
Inside/out is het verhaal van het tienermeisje 
Riley die verhuist naar San Francisco. 
Deze totale verandering van omgeving 
maakt het voor de gepersonifieerde 
emoties in haar hoofd (Vreugde, Verdriet, 
Afkeur, Angst en Woede) moeilijk om 
haar leven in goede banen te leiden. Als 
Riley’s emoties Vreugde en Verdriet door 
een ongeluk diep in het brein van Riley 
belanden, is het voor de andere emoties 
bijna onmogelijk om Riley te gidsen door 
grote en kleine problemen. Terwijl Verdriet 
en Vreugde hun weg terugzoeken naar het 
hoofdkwartier, dreigt Riley in een spiraal 
van negatieve gedachten weg te zinken. De 
tijd dringt…

Een streepje nostalgie
Weinigen onder ons zullen het willen 
of  durven oegeven maar de klassiekers 
van Disney dragen we allemaal wel een 
warm hart toe. Klinkende titels als “De 
leeuwenkoning”, “Hercules” en “Tarzan” 
doen bij de grote meerderheid wel een 
belletje rinkelen, en sommigen zullen 
zich met gemak de melodieën en teksten 
van de liedjes herinneren. Ondanks het 
feit dat Inside/Out een kind van Pixar 
Animation Studios is in plaats van Walt 
Disney Studios zelf, en dus eigenlijk niet 
geheel op het conto mag komen van 
Disney, geeft de film toch het idee dat we 
terugkeren naar de tijden van weleer. De 
film zit ook vol verwijzingen naar eerdere 
pareltjes van de Pixarstal. Zo draagt een 
meisje hetzelfde T-shirt als de pester in 
“Toy story” en is in de fantasiefabriek van 
Riley een groot billboard gewijd aan een 
clownvis. Dit laatste is een verwijzing naar 
de film “Finding Nemo”. Spoiler alert: er 
wordt helaas niet gezongen, geen catchy 
oorwormpjes deze keer.

in the Picture, 
outside the box.
Review: Inside/out,  
de nieuwe Pixar-film
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Een frisse wind
Ondanks het nostalgisch gevoel heeft 
het verhaal een unieke setting met veel 
originele impulsen. De filmmakers slagen 
erin om twee afzonderlijke en unieke 
verhaallijnen, de belevenissen in Riley’s 
hoofd en die erbuiten mooi op elkaar 
af  te stemmen en te laten interageren 
met elkaar. Handelingen van haar 
emoties in haar brein beïnvloeden Riley’s 
handelingen en gebeurtenissen in de 
leefwereld van de tiener en hebben een 
gevolg voor het hele brein. De prent maakt 
op die manier de complexe wisselwerking 
tussen de emoties van kinderen en hun 
omgeving vatbaar, ook voor kinderen. 
De filmmakers hadden ook veel aandacht 
voor kleine details. Zo zijn de vormen van 
de emotiefiguurtjes niet willekeurig, maar 
zijn deze gebaseerd op iets wat die emotie 
belichaamt. Verdriet is gebaseerd op een 
traan en het figuurtje Angst heeft de vorm 
van een zenuwcel

Hand in eigen boezem
Pete Docter, de regisseur van Inside/out, 
kwam op het idee om deze film te maken 
toen hij zich afvroeg wat er omging in het 
hoofd van zijn opgroeiende dochter. De 
verhuizing in de film staat in zijn visie niet 
zozeer voor een letterlijke verhuizing dan 
wel voor de overgang van de kinderjaren 
naar de puberteit. Op die manier kan de 
bioscoopganger zich zeker herkennen in 
de evoluties doorheen de film, zowel inside 
als outside. De kijkers krijgen antwoorden 
over hoe het brein lijkt te werken op een 
heel eenvoudige en vooral herkenbare 
manier. Het is dus zeker geen kinderfilm, 
en wel degelijk geschikt voor VTK’ers. 
Dus als je nog een poging wilt wagen om 
je crush te versieren, nog een nostalgisch 
moment wilt beleven of  gewoon eenmaal 
onderuit wilt zaken met een pak popcorn, 
hit the road naar de cinema en geniet 
ervan. CH
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Ontspanning

sPelletjes
Binairo

Kruiswoordraadsel
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Woordzoeker

Sudoku
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