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MIEKE 
•	Geboren	in	1979	in	Leuven
•	Woont	in	Leuven
•	Werkt	voor	de	Spoorwegen	sinds	2007
•	Hobby:	tennis
•	Diploma:	industrieel	ingenieur	elektromechanica

“We krijgen er steeds  
meer jonge collega’s bij.”

Mieke is verantwoordelijk voor de afdeling ‘Procurement & Investments’ in het centraal magazijn in Mechelen. Ze leidt 
het voorraadbeheer, de aankopen, de kwaliteitskeuring en het beheer van de master data van de artikelen in goede banen. 
Dit voor de onderhoudswerkplaats in Mechelen zelf en voor alle tractiewerkplaatsen of onderhoudsposten die deze 
artikelen nodig hebben. Mieke vertelt ons over haar dagelijkse werk en over haar carrière bij de Belgische Spoorwegen.

Mieke, je bent verantwoordelijk voor het centrale  
magazijn van NMBS in Mechelen. Kan je ons  
uitleggen wat dat werk precies inhoudt?
Het centrale magazijn Mechelen heeft een stock van 80.000 wisselstukken, 
hiervan beheren wij de master data. Samen met mijn team, ben ik verant- 
woordelijk voor de supply chain van de wisselstukken voor de treinen. We 
verzekeren dat de voorraad onderdelen op peil blijft voor de onderhouds- 
werkplaatsen en we zorgen ook voor de stukken die onze eigen revisie en 
moderniseringskettingen nodig hebben. We moeten goed communiceren 
met onze verschillende klanten om hun planning te kennen en om de juiste 
conforme onderdelen te kunnen leveren op de juiste plaats en op het juiste 
moment. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de aankopen van investeringen 
voor onze werkplaats.

Welke kwaliteiten moet je hebben voor deze job?
Als industrieel ingenieur heb je vaak een leidinggevende functie en moet je 
dus een ploeg kunnen leiden. Je moet ook goed kunnen organiseren, flexibel 
zijn en soms stressbestendig. 

Hoe zit het met de werksfeer?
De sfeer is hier uitstekend en er komen meer en meer jonge mensen  
bij ons werken. Er is een dynamiek op de werkvloer, ook al denkt de 
buitenwereld daar soms anders over. Het is nog altijd een mannenwereld, 
maar het is ook mijn wereld en ik voel me er thuis. Het is een interessante 
job voor een vrouw: je kan je talenten ten volle inzetten en een carrière 
uitbouwen bij de Spoorwegen.

Wat zijn de voordelen van werken voor  
de Spoorwegen?
Naast de werkzekerheid is het grootste voordeel dat je kan evolueren 
binnen je carrière en je kandidaat kan stellen voor andere functies binnen 
het bedrijf. Dat is in de privésector niet altijd het geval. Het salaris is 
natuurlijk ook aantrekkelijk. We genieten van verschillende voordelen, 
zoals een vrijkaart om binnen de Benelux gratis met de trein te reizen, 
eventueel samen met familie. We hebben ook een eigen hospitalisatie-
verzekering bij de Spoorwegen. Voor elke jongere die aan z’n loopbaan 
begint, zijn deze voordelen echt wel interessant.

Ontdek	al	onze	vacatures	op	

www.de spoorwegen werven aan.be

www.de spoorwegen 
Ontdek al onze vacatures op
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Woordje van de Praeses
Beste VTK’ers,

Ingenieurs blijven mij verbazen. Deze editie van de IrReeël zal een tijd na de lesvrije week verschijnen, maar 
bij het schrijven is dat voor mij het meest actuele waar ik over praten kan. Ik heb een ontspannende vakantie 
achter de rug in Praag en Berlijn en wat mij opviel was hoe vlot we Vlamingen tegen kwamen. Op de luchthaven 
een trui van VTK Gent gezien, in Praag stonden in een club geneeskundestudenten van de KUL achter ons en 
kwamen er andere burgies binnen, herkenbaar aan een oude felgroene pull zelfs, uiteraard omdat niemand dat 
ooit zou stelen.

Het toppunt waren toch wel enkele dertigers, die serieus aan het feesten waren en waar we mee aan de praat 
raakten. En plots sta je daar dan, in Praag, pratend met een op het eerste zicht willekeurig iemand, die blijk-
baar aan ESAT is afgestudeerd, in VTK heeft gezeten en voor de spoorwegen werkt. Klein wereldje. Vooral ook 
geruststellend dat afstuderen niet betekent dat alles moet veranderen.
Voor zover mijn vakantie. Ik probeer hier toch steeds ook een nuttige boodschap mee te geven, en dit keer viel 
mijn oog op de bewering dat je je voor een derde moet omringen met gelijken (of peers), maar best ook voor 
een derde met mentors en voor een derde met mensen die jou als mentor kunnen zien (ofwel mentees). Mentors 
zoeken spreekt voor zich, van hen kan je veel leren en bij voorkeur zijn deze mentors dus een heel stuk op jou 
vooruit. Mentees hebben en dus zelf mentor zijn, is echter ook relevant, niet om je waardevol te voelen of uit 
wederkerigheid, maar omdat ze klaar staan om er aan te beginnen en bij te leren en dus meestal nog barstend vol 
enthousiasme zijn en dat op je overstraalt en je meesleurt. 

Hoe heeft dit nu invloed op ons? Het probleem is dat je al snel zult beseffen dat in onze opleiding deze regel moe-
ilijk terug te vinden is. De kloof tussen proffen en studenten is zeer groot, zelfs die met de assistenten is groot, 
ook al zijn zij maar enkele jaren ouder. Ze zijn slechts uitzonderlijk echt mentors, bv. bij de masterproef. Iedereen 
spendeert voornamelijk tijd met zijn jaargenoten, groepswerken en P&O’s zijn steeds met peers. Er is natuurlijk 
nog het monitoraat en  daarnaast doet Peer assisted learning zijn intrede, maar daar stopt het toch. 
Gelukkig wordt er in Leuven niet enkel in de aula’s bijgeleerd. In het uitgaans- en verenigingsleven vind je steeds 
een mix van leeftijden en ervaring, waardoor daar wel sprake kan zijn van een evenwicht tussen mentors, peers 
en mentees in je omgeving. Als je er op let, zie je inderdaad genoeg voorbeelden: peters en meters voor de eerste-
jaars, schachten, doopmeesters en kopers, medewerkers, praesidium en ‘ouwzakken’ zoals we ze algauw noemen. 
De mogelijkheden om mentors en mentees te vinden, om door mensen geïnspireerd en gemotiveerd te worden, 
zijn minder beperkt dan je waarschijnlijk denkt, dus onderschat de waarde hiervan niet en ga op zoek.
Veel succes met je verdere zoektocht naar wat Leuven je nog te leren heeft!

Manu

Woordje van de Vice
Het is eindelijk weer tijd om die zomerkleren vanonder het stof te halen. Ik schuif de linkerdeur van mijn kleer-
kast open en word opslag gelukkig. Felle kleuren overmeesteren mijn gezichtsveld, dat is al een heel ander beeld 
dan de rechterkant van mijn kast waar mijn winterkleren hangen. (Ja, mijn kast is opgedeeld in 2 delen: zomer en 
winter.) Wat hou ik er van om een vrouw te zijn: die overvloedige keuze uit rokjes, shorten, kleedjes en topjes in 
allerlei kleuren en modellen. 

En dan is het tijd om de zomerschoenen uit de berging te halen! (Ja, er is een duidelijk onderscheid tussen 
zomer- en winterschoenen. Aangezien de schoenkast te klein is, worden de zomerschoenen tijdens de winter 
opgeborgen in de berging en vice versa.) Ik voel me als een kind die net wat centjes heeft gekregen om snoep te 
gaan kopen, zo enthousiast ben ik. Al snel merk ik dat ik weer de helft van mijn schoenencollectie was vergeten, 
oeps. En toch kan een vrouw nooit genoeg schoenen hebben. 

Tijd om die zomerouftits weer te showen. Het is 28°C en de zon schijnt op mijn gezicht, het geluid van de gol-
vende zee zorgt voor een rustgevende sfeer. Al kan die cocktail in mijn hand daar ook wel een beetje voor zorgen.

De lesvrije week zit er weer op, met de vlieger terug naar het kille België. Gelukkig kunnen we die boeken nog 
een tijdje dicht laten en zijn de fakbars weer elke avond open. De feestperiode, het allerlaatste semester voor mij, 
is weer begonnen. Laat ik er voor de laatste keer nog eens goed van profiteren!

Emily
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Proffenwoordje: Bart De Moor
Hoe kijkt u terug op uw 
studententijd?
Mijn studententijd was een zeer 
memorabele tijd. Gedurende 
de eerste twee jaar, zeker in 
mijn eerste jaar, was ik een 
goed georganiseerd student. 
We hadden toen trouwens, op 
het einde van de humanoria, 
nog een streng ingangsexamen 
vooraleer we werden toege-
laten tot de ingenieursstudies.  
In mijn derde bachelor ben 
ik dan bij de revue gegaan 
als figurant, en later ook als 
muzikant. Later heb ik ook 
mee de revue geschreven en 
uiteindelijk zelfs geregisseerd. 
Buiten regie bleef ik ook 
steeds meespelen: een van de 
meest memorabele rollen was 
die van professor Piessens, 
die analyse gaf, een zwaar 
buisvak toen. Hij was de re-
chtstreekse voorganger van 
professor Dierckx, die onder-
tussen ook al emeritus is.
Na de revue, die toen nog 
in het eerste semester in de 
stadsschouwburg doorging en 
zeer ‘professioneel’ opgevat 
was, besloten we om met 
dezelfde ploeg de praeses 
verkiezingen van de VTK in 
te gaan, met mijzelf als kan-
didaat praeses. We haalden 
het toen overtuigend van de 
andere ploegen en in sep-
tember van het daaropvol-
gende academiejaar huisden 
we in in blok 6. Dat was 
in het academiejaar ’82-’83.
Het praesesschap van VTK was, 
en is, natuurlijk een uitstekende 
leerschool voor mijn carriere. 
We hebben heel wat even-
ementen georganiseerd, maar 
natuurlijk waren er ook heel 
veel anekdotes en ‘situaties’. 
Gedurende de tijd dat ik 
studeerde groeide de 24-uren-
loop uit tot een zeer groot 
evenement. Destijds werd dat 
nog helemaal door VTK geor-
ganiseerd. Naast de 24-uren-
loop was er toen een even-

ement op het hogeschoolplein 
dat de kwistaks-race genoemd 
werd (naar het Franse ‘cui-
sses-taxi’). Dit was een race 
met gocarts, zoals je ziet aan 
zee, waarin kringen het te-
gen elkaar opnamen op een 
parcour met hindernissen. 
Naarmate de race vorderde 
en het alcoholverbruik steeg, 
nam steevast ook het show-
gehalte toe. Na verloop van 
jaren wou geen enkele eige-
naar van gocarts deze nog 
verhuren omdat ze altijd in 
slechte staat terugkwamen. 
Rond die tijd organiseerde 
VTK ook echt grote TD’s.  Zo 
herinner ik mij een gigantische 
fuif in de oude zaal van 
de Stella, die nu niet meer 
bestaat, waarbij meer dan 3000 
studenten een van de eerste 
optredens van de nog pie-
pjonge Kreuners bijwoonden. 
De tijd waarin ik studeerde, 
het begin van de jaren 80, 
was ook een zeer boeiende 
tijd voor ingenieurs. Rond die 
tijd kwam immers de Derde 
Industrieele Revolutie in Vlaan-
deren, bijgenaamd de DIRV, 
op gang, onder impuls van de 
eerste Vlaamse regering onder 
leiding van minister-president 
Gaston Geens, die van Leu-
ven was. Er waren heel veel 
ontwikkelingen op het vlak 
van IT.  Ikzelf kreeg les van 
professoren die mee aan de 
basis lagen van de oprichting 
van het Imec, dat nu is uit-
gegroeid tot een wereldinstituut 
op het gebied van nanotech-
nologie. Zo was de stich-
ter-directeur van toen, prof. 
Van Overstraeten, een van 
onze prominente professoren. 
In mijn laatste jaar kocht de 
KU Leuven zijn eerste pc’s 
aan. Daarvoor hadden we al-
leen maar grote ‘mainframes’ 
aan de universiteit en in ons 
departement ESAT. Studenten 
kunnen zich dat nu nog moeili-
jk voorstellen. In mijn praeses-

jaar kocht de VTK zijn eerste 
elektrische typmachines aan. 
Hierop kon iedereen zijn thesis 
uittypen. Het onderwerp van 
mijn thesis was heel wiskundig 
van aard, en om de wiskundi-
ge tekens in te voegen moet 
de kop van het typmachine 
verwisseld worden met een 
speciale kop voor de  wiskun-
dige symbolen. Hiervoor moest 
je eerst het volledige klavier 
afgaan om zo te acherhalen 
met welke letter welk wiskun-
dig symbool overeen kwam.
De eerste pc’s van onze 
onderzoeksgroep stonden in 
een lokaal op ESAT, hier vlak 
bij mijn bureau. Omdat ze zo 
druk bezet waren, moest je 
de pc’s reserveren en mo-
cht je ze maximaal voor 2 
uur aan een stuk gebruiken.
Kent u nog een grappige 
anekdote uit uw studen-
tentijd?
Mijn collega’s van het praesid-
ium in 1982-1983 hebben mij 
ooit een fameuze poets ge-
bakken. In het jaar dat de vzw 
VTK 25 jaar bestond, hield-
en we een feestjaar. In dat 
jaar werd ook Imec opgericht. 
Voor de officiële opening hi-
ervan kwam de Koning langs. 
Toen we op een avond met 
het praesidium op café zat
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en, daagden zij mij uit:  “Gij 
durft het niet aan om aan de 
Koning het erevoorzitterschap 
van VTK aan te bieden in het 
kader van het 25-jarig bestaan 
ervan”. Natuurlijk nam ik deze 
uitdaging aan. Ik schreef een 
formele brief aan het paleis, 
die begon met ‘Sire’. Enkele 
weken later vond ik in mijn 
postvakje op blok 6 een of-
ficiële brief van het kabinet 
van de Koning. Hij meldde 
daarin het erevoorzitterschap 
te aanvaarden, en zei zelfs 
dat hij aan het protocol had 
gevraagd, bij zijn bezoek aan 
imec, 5 minuten te reserveren 
om met mij kennis te maken. 
Vanzelfsprekend was ik heel 
opgetogen – zelfs triomfanteli-
jk – met deze brief. Later die 
week was er een receptie van 
KBC, die hoofdsponsor was 
van de 24-urenloop. De brief 
van de Koning was daar het 
onderwerp van gesprek. Maar, 
enkele dagen nadien al vroeg 
iemand van mijn vrienden aan 
mijn vriendin Hilde, die nu mijn 
echtgenote is: ‘Weet Bart het 
al?’ Al vlug bleek dat de brief 
van de Koning een grote grap 
was: Mijn vrienden hadden het 
antwoord van de Koning, dat 

trouwens negatief was, onder-
schept. Ze hadden een ‘fake-
brief’ gemaakt met daarin een 
zogezegd positief antwoord. 
Nog een geluk dus dat ie-
mand zijn mond voorbijpraatte, 
anders had ik ongetwijfeld 
mijn opwachting gemaakt bij 
het bezoek van de Koning ! 
Waarom heeft u ervoor 
gekozen om professor te 
worden?
Mijn vader was ook ingenieur, 
dus ik kwam al zeer vroeg in 
contact met wetenschappen en 
technologie. In die tijd was het 
minder makkelijk om in contact 
te komen met wetenschap. Nu 
is er het internet en veel an-
dere manieren om informatie 
te vinden, maar toen lag dat 
wel anders. Ik was meer ge-
interesseerd in de toepassin-
gen van de wetenschap, dan 
in de zuivere wetenschap an 
sich. Daarom koos ik voor de 
opleiding burgerlijk ingenieur. 
Na mijn studies ging ik doc-
toreren, met professor Joos 
Vandewalle als promotor,  in 
een vrij wiskundig onderwerp 
dat nu trouwens zeer actueel 
is: Hoe kan je wiskundige 
modellen maken van dynamis-
che systemen, wanneer je heel 

veel meting en observaties 
hebt over de performantie van 
zo’n systeem. Denk aan grote 
industriele processen, of alle 
klantengegevens en –verrichtin-
gen van een bank. Door mijn 
doctoraat werd ik echt gebeten 
door de onderzoeks-microbe. 
Na mijn doctoraat bracht ik 
2 jaar door aan de befaamde 
Stanford University, in het hart 
van Silicon Valley, het biotoop 
van bekende bedrijven zoals 
HP, Apple en later Google. Er 
waren ook heel wat start-ups en 
spin-offs die werden opgericht, 
en toen maakte ik bij mezelf 
de bedenking: ‘Dat moeten we 
in Leuven ook kunnen !’ En 
toen kreeg ik een telefoon van 
de toenmalige rector Dillemans 
– internet bestond toen nog 
maar net – of ik professor wou 
worden in mijn Alma Mater ! 
Ik heb dan ook niet geaarzeld 
en deze uitdaging met twee 
handen aangenomen. Ter-
ug in Leuven heb ik mij in 
het onderzoek gegooid, toch 
met succes mag ik verhopen, 
en heb ik intussen ook 6 
spin-off bedrijven opgericht. 
De mix van onderzoek op het 
gebied van data-mining en het 
modelleren van dynamische 
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systemen, het samenwerken 
met bedrijven en de creatie 
van spin-offs zorgde voor 
veel variatie en wederzijdse 
bevruchting. Maar dezelfde 
rector Dillemans loodste mij 
ook binnen in de politiek. Op 
mijn dertigste – ik was nog 
maar pas benoemd als do-
cent – werd ik de kabinetschef 
van de federale minister van 
Wetenschapsbeleid, Wivina 
Demeester. Ik ben naderhand 
ook adviseur en kabinetschef 
geweest van de Vlaamse 
minister-presidenten Van den 
Brande en Leterme. Politiek is 
een hele andere wereld dan 
onderzoek. Het eerste wat je 
leert in de politiek is dat de 
kortste weg tussen twee punt-
en geen rechte is. Als inge-
nieur, die steeds de meest 
efficiente oplossing zoekt, is 
dit een heel moeilijke manier 
van werken. Maar toch heb 
ik er mijn draai in gevonden, 
en heel veel goede initiatieven 
genomen zoals de creatie van 
het Vlaams Instituut voor Bi-
otechnologie, Technopolis, de 
Herculesstichting voor onder-
zoeksinfrastructuur, Vlaander-
en-in-Actie, de departementen 
bij iMinds, en nieuwe finan-
cieringskanalen voor onderzo-
ek bij FWO en IWT. Vijf jaar 
geleden ben ik ook vice-rec-
tor geworden van Internation-
aal Beleid onder rector Waer. 
Een zeer boeiende tijd ! 
Maar toch ben ik blij dat 
ik om de zoveel tijd terug-
keer naar mijn veilige bak-
ermat, de wereld van het 
wetenschappelijk onderzoek ! 
Welke student is u altijd bij 
gebleven?
Dat is, zonder aarzelen, Frank 
Verstraete, die nu professor is 
aan de U Gent. Normaal gez-
ien ben ik in de master een 
vrij tolerant professor, dat wil 
zeggen dat ik zelden ‘buis’. 
Er zijn echter studenten die 
zich enkel hard focussen op 
bepaalde vakken die ze in-
teressant vinden, en niet zo 
veel tijd spenderen aan de 

Ik vind, net zoals veel van 
mijn collega’s, de ijkingstest 
een zeer goed idee. Vroeger 
was er al het bindend in-
gangsexamen waarop ik al-
ludeerde. Misschien was de 
bevraagde materie niet altijd 
even relevant voor toekoms-
tige ingenieurs, er werd al-
leen wiskunde ondervraagd, 
maar voordeel was wel dat 
het ingangsexamen normer-
end werkte, het legde een 
standaard op aan studenten 
en de middelbare scholen. Het 
was, en is nog steeds,  een 
soort van prestigezaak om te 
kunnen zeggen dat een school 
x aantal studenten burgerlijk 
ingenieur heeft afgeleverd. Ik 
ben zeker niet tegen het terug 
invoeren van een verplichte 
ingangsproef, zelfs integend-
eel. Dat doet trouwens ook 
geen afbreuk aan de democ-
ratisering van het onderwi-
js. Net door het verplicht te 
maken komen er meer gem-
otiveerde studenten terecht in 
de richting. Het ingangsexa-
men geneeskunde toont trou-
wens aan dat toelatingsproev-
en ook een aantrekkingskracht 
uitoefenen.  Ingenieurs dragen 
immers een steeds grotere 
verantwoordelijkheid in onze 
technologische samenleving. 
Wat doet u in uw vrije tijd?
Ik heb heel veel plezier aan 
mijn job, en eigenlijk lopen 
‘werk’ en ‘vrije tijd’ door me-
kaar. In de ‘echte’ vrije tijd 
die me dan nog rest, lees 
ik veel (vooral non-fictie maar 
toch ook romans (vooral his-
torische)) en componeer ik 
ook muziek. Ik heb diploma’s 
in slagwerk, piano en compos-
itie. Vroeger speelde ik in een 
rockgroep, maar daar ben ik 
mee gestopt door tijdsgebrek. 
Als ik nu muziek maak is het 
op mijn pc, waarop ik een 
synthesiser aansluit. Vandaag 
de dag heb je prachtige soft-
ware, zoals Sibelius, om hele 
symphonieën te componeren! 

andere vakken. Frank was zo 
een student, en hierdoor is hij 
een van de enige die ik ooit 
gebuisd heb, om de eenvou-
dige reden dat hij het vertikte 
om de practica van mijn vak 
te maken. Een paar jaar na 
zijn studies kwam hij bij mij 
aankloppen met een uitstekend 
onderzoeksvoorstel, namelijk 
om onze geavanceerde tech-
nieken uit de lineaire alge-
bra toe te passen op enkele 
openstaande problemen in de 
quantuminformatietheorie. Uit 
het project dat daarop volgde 
zijn 4 van de 5 doctorandi 
uiteindelijk professor geworden 
aan een  Europese univer-
siteit, m.i.v. hemzelf aan de 
U Gent. Het onderzoek dat 
we toen hebben geinitieerd, 
heeft trouwens een grote im-
pact. Voor mij is hij de meest 
memorabele student: ik heb 
hem gebuisd als student, toch 
kwam hij mij als piepjong 
onderzoeker in spe overtuigen 
om hem een kans te geven, 
en ‘the rest is history’ ! 
(Ik hoop dat Frank dit niet 
erg vindt als hij dit leest !) 
Heeft u nog tips voor de 
studenten? 
In de eerste plaats zou ik 
zeggen: doe je best en neem 
je studies au serieux. Als ik 
kandidaat doctoraatstudenten 
over de vloer krijg, uit Indië 
of China, dan valt het me 
steeds op hoe gemotiveerd 
deze zijn, en hoe fier om aan 
onze universiteit te mogen 
studeren. Graag zou ik ook bij 
onze studenten iets meer fier-
heid en ambitie willen zien ! 
Een goede planning mak-
en van je examens en je 
studeertijd, is primordiaal. 
‘In mijn tijd’ hadden wij en-
kel examens op het einde 
van het jaar, alle examens, 
wat een echte uitputtingss-
lag was: De examenperiode 
was langer dan een maand, 
met meer dan 15 vakken ! 
Wat vindt u van de ijkingst-
est als alternatief van een 
bindend ingangsexamen.
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Publireportage: Altran
Altran is marktleider op het gebied van hightech- en innovatieconsultancy en is 
gespecialiseerd in uiteenlopende sectoren zoals gezondheidszorg, energie, auto-industrie, 
spoorwegen, transport, lucht- en ruimtevaart, financiën, overheid, media en telecom. Ze 
bieden consultancydiensten aan voor elke fase van projectontwikkeling, van strategische 
planning tot productie. Wij hebben de kans gehad om twee directors en een consultant te 
interviewen.

Christelle Roux en Johan van Oeffelen
Division Directors

Hoe zijn jullie in jullie huidige positie terecht-
gekomen?
Christelle: Ik ben afgestudeerd als Health and 
Safety Engineer aan de polytech in Grenoble. 
Daarna ben ik meteen bij Altran begonnen. 
Sindsdien heb ik veel korte projecten gedaan, 
wat typisch is voor de Risk Assessment 
Branche. Op een vijftal jaar heb ik met meer 
dan 60 bedrijven samengewerkt. Uiteinde-
lijk ben ik manager geworden in Frankrijk. Via 
die rol ben ik in 2008 gestart in het Solution 
Center in Brussel, waar ik na enkele jaren ben 
doorgegroeid tot Director. Daar ben ik geble-
ven tot vorig jaar, vlak voor mijn overschake-
ling naar de Life Sciences divisie.
Johan: Ikzelf ben helemaal anders begon-
nen.  Na mijn studies Handelsingenieur ben ik  
gestart in de petrochemie. Ik kwam er echter 
al snel achter dat ik het globale beeld op de 
sector miste. Op een bepaald moment ben ik 
ingegaan op een uitnodiging van Altran voor 
een interview waar ze mij enorm veel konden 
vertellen over de sector in het algemeen: Wie 
zijn de grootste concurrenten, wie is er sterk 
op welke vlakken, wat zijn de grote trends 
voor de komende jaren… Mijn keuze was toen 
duidelijk.

Hoe zou u uw typische werkdag omschrijven?
Christelle: Mijn eerste taak is om mijn team 
zoveel mogelijk te ondersteunen. De mana-
gers moeten gecoacht worden, zowel op het 
gebied van business als management. Het 
tweede deel draait rond anticiperen. Sommige 
zouden dit  eerder strategie noemen, maar ik 
gebruik liever anticipatie. Het woord strategie 
wordt vaak te vaag gebruikt.

Wat is voor u het meest interessante of 
spectaculaire project waaraan Altran heeft 
bijgedragen?
Johan: Op een bepaald moment kwam er een 
bedrijf uit de auto-industrie met een probleem 
naar ons. Een van hun concurrenten had net 
een voertuigonderdeel gelanceerd dat op een 
bepaald vlak veel beter was dan hun nieuw 
model. Altran kreeg de opdracht om hiervoor 
een oplossing te zoeken, zonder patenten te 
schenden. We zijn er meteen met een team 
ingevlogen en na enkele maanden hadden we 
een prototype klaar dat de eerste testronde 
met glans voltooide. Ik heb het altijd een eer 
gevonden om in dit project betrokken te zijn.

Laatstejaarsstudenten worden vaak gecon-
fronteerd met de keuze: consulting of een 
industrie? Wat zijn de verschillen en waarom 
heeft u voor consulting gekozen?
Christelle: Ik zou zeggen dat dat eerder een 
gevoelsvraag is. Je moet voor consultancy kie-
zen als je graag afwisseling hebt en houdt van 
verandering. Nieuwe klanten, je aanpassen 
aan nieuwe situaties, iedere drie tot zes maan-
den een nieuw project, dat zijn de typische uit-
dagingen van een consultant. 
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Tenslotte nog een laatste vraag. Wat is jullie 
advies naar de laatstejaarsstudenten toe?
Christelle: Euhm (denkt), dat zijn altijd 
de moeilijke vragen (lacht). Voor mij is 
consultancy een unieke mogelijkheid om 
snel verschillende sectoren, bedrijven en 
domeinen te verkennen. Via consultancy kan 
je je eigen weg en expertise vinden. Je kan er 
engineering met mensenkennis combineren. 
Automotive met Pharma. Grote bedrijven met 
kleine. Je hebt heel veel vrijheid en houdt alle 
opties open. Dat is de beste manier om ervan 
te genieten in mijn ogen.
Johan: Ik kan dat enkel maar bevestigen. 
Explore zou ik zeggen. Je komt van de school en 
je hebt je mandje met basiskennis in de hand. 
Op dat moment kijk je best heel goed rond om 
te ontdekken wat je zelf eigenlijk echt graag 
wilt. Ik ben zelf door louter toeval terechtge-
komen waar ik nu ben. Ik heb telkens keuzes 
gemaakt die mij hier brachten, maar telkens 
was een brede visie een gigantisch voordeel.

Het helpt ook vaak in discussies. Die zware 
technische achtergrond geeft je een zeker 
respect waardoor mensen sneller naar je zul-
len luisteren. Het is misschien een cliché, maar 
ingenieurs kunnen goed met data overweg  en 
dat is een gave die zeldzaam is. Het is die ana-
lytische kant die ik nog het vaakst gebruik.

Wat heb je gekocht van je eerste loon?
Mijn schulden afbetaald (lacht). Na mijn laatste 
jaar heb ik gedurende vier maanden een stage 
gedaan in Spanje. Daar heb ik  meer geld op-
gedaan dan dat ik binnenkreeg. Dus van mijn 
eerste maand heb ik alles terugbetaald. Van 
mijn tweede maandloon heb ik een computer 
gekocht. Hoe kan het ook anders.

Wat vindt jij plezant aan je huidige job?
Je leert op je strepen staan en  jezelf verkopen. 
Als je je mond opentrekt, zijn er veel moge-
lijkheden. Ook de dynamiek bij Altran spreekt 
mij aan. In de meeste bedrijven wordt je aan-
genomen voor een specifieke positie. Als een 
jaar later blijkt dat je interesses elders liggen, 
zal het moeilijk zijn om nog te veranderen. 
Die mogelijkheid om te wisselen heb je wel bij 
Altran. Alles is bespreekbaar.
Ten slotte leer je als consultant veel 
industrieën kennen. Als laatstejaarsstudent 
burgerlijk ingenieur lijkt het alsof de wereld 
aan je voeten ligt. Langs alle kanten wor-
den er contracten aangeboden. Echter, door 
de juiste werkervaring kan je je leren on-
der-scheiden door te weten hoe de industrie in 
elkaar zit. Je moet die verschillende bedrijven en 
industrieën kennen en je erin leren bewegen. 

Wat zou jij adviseren aan laatstejaars-
studenten?
Kijk vooral heel goed rond. Er zijn maar weinig 
studenten die daar effectief in slagen, maar 
probeer toch een goed beeld te krijgen van 
de industrie. Vraag jezelf af wat je graag zou 
doen in de komende drie of vier jaar. Langer 
hoeft nog niet. Veel studenten missen echter 
dat globale beeld. Dat is normaal, er is immers 
zoveel keuze. Tot je een uitdagend consultan-
cy bedrijf vindt, waardoor je van verschillende 
industrieën kan proeven. 

Daan Bohnen 
Consultant in de Energy division

geleden ben ik afgestudeerd waarna ik meteen 
voor Altran ben gaan werken.

Waarom heb je voor Altran gekozen?
Ik vond iedereen heel sympathiek (lacht). Nee, 
ik wist niet exact wat ik wou. Altran staat erom 
bekend een heel breed bedrijf te zijn, dat veel 
flexibiliteit biedt om intern te wisselen. Ik wou 
wat van de markt proeven en Altran was daar-
voor ideaal.

Wat heb je overgehouden aan je studies?
Ik gebruik de opgedane kennis zeker nog, maar 
niet voor het dagelijkse werk. Momenteel werk 
ik breder dan enkel op ingenieursvlak, dus de 
typische vakken gebruik ik niet. De algemene 
kennis is echter heel handig in gesprekken.

Wat heb je gestu-
deerd en hoe ben je 
in je huidige positie 
terechtgekomen?
Ik heb burgerlijk in-
genieur in de energie 
gestudeerd aan de 
KU Leuven. Twee jaar
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De biovergister uit geomembraan waar de effectieve vergisting 
gebeurt. Hier wordt hij door een aantal van de studenten van de 
hogeschool naar de put gedragen. Om hem makkelijk te kunnen 
plaatsen en op lekken te controleren is hij opgeblazen met een 
compressor in het dorp.

Buitenlandse stage: Humasol 
Velen onder ons kennen Humasol wel van de presentaties die in het begin van het aca-
demiejaar 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? Voor de vorige editie van de Ir. Reëel spraken we met Wout Poncelet. Nu doet Zoe 
Westelinck haar verhaal. Zij werkte het afgelopen academiejaar aan een project rond af-
valverwerking in Peru.
Hoe ging alles in zijn werk?
Afgelopen zomer kreeg ik via 
Humasol vzw de kans om sa-
men met 11 andere studenten 
een lange tocht naar Jaén in 
het noorden van Peru te ma-
ken. 
De voorbereidingen voor mijn 
10 weken durende trip begon-
nen toen mijn partner Dami-
aan en ik in november de op-
dracht kregen. In Jaén wemelt 
het van de koffieboeren die elk 
jaar tijdens het oogstseizoen 
in juli-augustus in de bergen 
duizenden koffiebessen pluk-
ken. Vervolgens worden de 
bessen ontpulpt waardoor 
de bonen vrijkomen. Hierna 
volgt er nog een heel droog, 
ontvliezings- en brandings-
proces voordat wij de Peruvi-
aanse koffie kunnen nuttigen. 
Zo worden er elk jaar tonnen 
koffiepulp gedumpt in de na-
tuur. Uiteraard is de pulp een 
natuurlijk product maar over-
daad schaadt en dus moet er 
iets gedaan worden om deze 
afvalhoop te verkleinen. 

Hoe wordt deze afvalhoop 
dan verkleind?
Dit wordt gedaan door onze 
biovergister! Het principe is 
eenvoudig, verzamel dieren-
mest, koffiepulp en water en 
laat dit 50 dagen gisten ter-

De afgewerkte biovergister in het Peruviaans zonnetje, met  een 
zeil over om een serre-effect te creeren.
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wijl je het geproduceerde gas 
opvangt. De vergister levert 
betere mest, omdat de voe-
dingsstoffen vrijkomen door 
het gistingsproces, en het bio-
gas kan gebruikt worden om te 
koken of te verwarmen.

Hoe gingen jullie ter plaatse 
te werk?
In theorie was het bouwen van 
zo’n vergister niet al te moei-
lijk maar de grote uitdaging 
bleek al snel de taal. De eerste 
weken moest er veel geregeld 
worden in Peru, en dat is niet 
echt eenvoudig in gebrekkig 
Spaans. Gelukkig ging mijn ken-
nis Spaans er snel op vooruit. 
Na drie bezoeken aan het zie-
kenhuis met een door een hond 
gebeten mede-humasoler en 
meerdere rare gesprekken met 
onze gids Fransisco, lukte het 
eindelijk om te begrijpen wat 
iedereen zei.

De vergister werd gebouwd 
in Chirinos, op 2 uur van Jaén, 
waar er een Hogeschool voor 
ingenieurs of ‘El Institutio Su-
perior Technologico Publico 
Chirinos’ is. Het instituut bleek 
een typisch Peruviaans gebouw 
met twee klaslokalen, een golf-
platen dak én een wc zonder 
deur, waar we zoals altijd har-
telijk ontvangen werden.

Ik tijdens het koffieplukken in Mael haar prachtige tuin. Mael 
woont sinds 2003 in La Cascarilla, een klein dorpje in de buurt 
van Jaén.

A room with a view, het uitzicht vanuit Mael haar huis tijdens een 
winterse regenbui.

 De Humasolers met Francisco en de oud-directeur van het insti-
tuut, Victor Ronal, in onze put. Hierin wordt later een zeil gelegd 
en de biovergister zelf.
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De pompcentrale van Coo. Bij een teveel aan stroom wordt het 
water naar boven gepompt om bij een tekort naar beneden te 

stromen en een turbine aan te drijven. 

De getijdencentrale van Rance

De toekomst van onze energie

Eerst en vooral is het belang-
rijk te weten hoe de elektri-
sche energie vandaag de dag 
wordt geproduceerd in België 
zoals te zien is op onderstaan-
de grafiek.

opgenomen en deze strikt ge-
zien alleen energie stockeren 
en niet produceren.

Op de “productiegrafiek” is 
ook te zien dat België gebruik 
maakt van twee mogelijke al-
ternatieven voor de vervui-
lende fossiele brandstoffen: 
nucleaire centrales en her-
nieuwbare energie. Dit zijn de 
beide alternatieven die mo-
menteel onderzocht worden.

Omdat nucleaire energie niet 
altijd algemeen aanvaard is, 
kan men zich afvragen of men 
alleen kan werken met her-
nieuwbare energie. De belang-
rijkste soorten hernieuwbare 
energie zijn: zonne-energie 
(zowel photovoltaïsche als 
thermische systemen), water-
kracht, windenergie, biomas-

sa en geothermische energie. 
Daarnaast zijn er ook nog 
andere mechanismes zoals 
golf- en getijde-energie die 
onderzocht worden, maar 
deze zijn grotendeels nog on-
der ontwikkeling (met uitzon-
dering van de getijdecentrale 
aan de monding van de Rance 
in Frankrijk die al sinds 1967 
operationeel is, maar ook een 
negatieve invloed op het mili-
eu blijkt te hebben).

Er zijn al veel studies uitge-
voerd over al deze verschil-
lende technieken en Jacobson 
en Delucchi (2010) hebben 
onderzocht of het mogelijk is 
met alleen waterkracht, wind-
energie, geothermische ener-
gie, getijdecentrales, golfe-
nergie en zonne-energie (de 
zogenaamde “WWS-sources”) 
een energievoorziening zon-
der CO2-uitstoot te creëren. 
Hun onderzoek spitst zich toe 
op Californië, maar kan overal 
toegepast worden.

Eén van de belangrijkste pro-
blemen bij zo’n systeem is 

Nu het einde van de oliereserves in zicht komt en de klimaatproblematiek een steeds breder draagvlak 
vindt, stellen veel mensen zich de vraag wat de “ideale” manier is om in de toekomst op een duurza-
me manier in onze energiebehoeften te voorzien. Er zijn veel “propere” energiebronnen: zonnepane-
len, windenergie, nucleaire energie,… Maar wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen van al deze 
technologieën? En kunnen ze werkelijk voorzien in onze energieproductie zonder gebruik van fossiele 
brandstoffen?

Hieruit blijkt dat België nog 
veel gebruik maakt van fos-
siele brandstoffen. Bovendien 
is het aandeel van fossiele 
brandstoffen nog iets groter 
dan weergegeven op boven-
staande grafiek aangezien bij 
de energieopwekking met wa-
ter ook de pompcentrales zijn 
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Via de website van Elia kan gemakkelijk het energieverbruik 
op elk moment opgevraagd worden.

De algemene werking van een fusiecentrale gebaseerd op de 
Deuterium - Tritium reactie.

de variabele output van de 
“WWS-sources”. Alleen voor 
waterkracht en geothermi-
sche energie is een constante 
output mogelijk. Bovendien is 
ook de vraag niet constant en 
varieert van dag tot dag zoals 
te zien voor een willekeurige 
dag in België op bovenstaan-
de grafiek.

Daarom is er een nieuwe in-
frastructuur nodig die het be-
houd van het huidige “energie 
op vraag”-systeem mogelijk 
maakt / een goed alterna-
tief biedt. Volgens Jacobson 
en Delucchi (2010) zijn hier 
verschillende opties voor: 
grote transmissielijnen opzet-
ten, een combinatie maken 
van de variabele en continue 
hernieuwbare bronnen en de 
kennis van de onderlinge rela-
tie tussen hernieuwbare vari-
abele bronnen (bv. als er geen 
wind is, schijnt de zon meest-
al), slimme energieverbruikers, 
opslag van energie en tot slot 
te veel produceren en zo flexi-
beler kunnen zijn.

Hoewel het lijkt dat hier-
mee een oplossing voor de 
toekomstige energieproduc-
tie met alleen hernieuwbare 

energie mogelijk is, zijn niet 
alle wetenschappers het hier-
mee eens. Zo wordt door bv. 
Trainer (2011) in vraag gesteld 
of er altijd wel genoeg kan 
geproduceerd worden en of 
een model voor Californië wel 
representatief is voor de rest 
van de wereld.

Dit ontaardt vaak in een 
welles-niets tussen voor- 
en tegenstanders van een 
“WWS-systeem” en bijgevolg 
kan het nuttig zijn ook mo-
gelijke alternatieven onder 
de loep te nemen. Deze al-
ternatieven maken (meestal) 
gebruik van nucleaire energie. 
Momenteel bestaat nucleaire 
energie alleen uit fisie-energie 
waarbij zwaardere kernen uit-
eenvallen in lichtere kernen. 

Hierbij worden vooral Urani-
um en Plutonium als “brand-
stof” gebruikt. Een groot na-
deel van deze techniek is het 
radioactief afval dat miljoenen 
jaren achterblijft. Om dit af-
val te verminderen (zowel in 
hoeveelheid als in tijd) is de 
ontwikkeling van zogenaam-
de “reactoren van de vierde 
generatie” in volle gang. Een 
andere, en waarschijnlijk be-
langrijkere, ontwikkeling op 
het gebied van nucleaire ener-
gie is het onderzoek naar fu-
siereactoren waarbij lichtere 
kernen samensmelten tot één 
kern en heel veel energie (het-
zelfde principe als op de zon 
en andere sterren voor de 
energiebevoorrading zorgt). 
Dit onderzoek begon al eind 
jaren ’70 van vorige eeuw met 
de ontwikkeling van de JET 
(Join European Thorus) en de 
eerste reactor zou commerci-
eel interessant kunnen zijn in 
2050.

Bij kernfusie zijn, net als bij 
kernfisie, meerdere reacties 
mogelijk, maar meestal wordt 
de reactie Deuterium-Triti-
um gebruikt omdat daarbij de 
laagste temperaturen nodig 
zijn (andere mogelijkheden 
zijn Deuterium-Deuterium en 
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Verschillende mogelijke energiescénario’s in 2100, afhankelijk van 
de hoeveelheid CO2 en de algemene opinie t.o.v. nucleaire energie 
(default = algemene opinie niet in rekening gebracht, alternate = 

algemene opinie in rekening brengen)

Deuterium-Helium). Het eni-
ge probleem bij deze reactie 
is dat Tritium niet in de na-
tuur voorkomt waardoor men 
werkt met Lithium om dit no-
dige Tritium te bekomen via 
volgende reacties: 

n + 6 Li -> 4 He + T +  4,7MeV
en

n + 7 Li -> 4 He + T + n − 
2,5MeV 

Op dit moment zijn er nog drie 
grote problemen die het ge-
bruik van een kernfusiereactor 
moeilijk maken: het bekomen 
van de benodigde warmte, 
het vinden van materialen die 
tegen deze temperaturen be-
stand zijn en de betrouwbaar-
heid van de systemen. Als er 
voor deze problemen een op-
lossing gevonden wordt, kan 
de realisatie van een commerci-
ele reactor snel gaan.

De grote voordelen t.o.v. een 
fisiereactor zijn de afwezigheid 
van grote hoeveelheden radio-
actief afval (de kern zal nog ra-
dioactief worden na jaren dienst 
met een halveringstijd van 10 
jaar, maar de fusieproducten 
niet), de onmogelijkheid van 
zware ongevallen (men kan 
de reactie immers gemakkelijk 
snel stoppen) en de afwezig-
heid van een eindige “brand-
stof”(lithium en water). Lithium 
is namelijk in overvloed aan-
wezig op onze planeet en als 
de hoeveelheid zuiver Lithium 
uitgeput raakt (wat best moge-
lijk is door de opkomst van Li-
thium-batterijen), bevatten de 
zeeën nog genoeg Lithium om 
ook dat als een duurzame (dus 
onuitputbare) bron te beschou-
wen. Het enige probleem is dat 

het mechanisme om Lithium 
uit zeewater te halen nog niet 
op punt staat en bijgevolg ook 
nog niet geweten is wat de mo-
gelijke milieuvervuiling hiervan 
is.

Verschillende onderzoeken 
stellen bijgevolg een model 
voor waarin fusie-energie in 
de toekomst een belangrijke 
plaats inneemt in onze energie-
voorziening. Vooral in CO

2
-ar-

me toekomstscenario’s wegen 
de ontwikkelingskosten van 
deze centrales op t.o.v. de in-
komsten. Uit puur economisch 
oogpunt bekomt men m.b.v. 
het TIMES-model bijvoorbeeld 
volgende grafiek voor de ener-
gievoorziening in 2100 (voor de 
verschillende weergegeven ni-
veaus van CO

2
-uitstoot).

Omdat echter bij kernfusie 
ook een minimale hoeveel-
heid radioactief afval vrijkomt 
en omdat in de strikte zin van 
het woord ook de voorraden 
Lithium eindig zijn (en dus 

niet duurzaam) beschouwen 
sommige wetenschappers 
kernfusie niet als een valabel 
alternatief voor hernieuwbare 
energie. Bovendien is na de 
kernramp van Fukushima de 
algemene opinie kritisch t.o.v. 
alle soorten nucleaire energie. 
Anderen wijzen dan weer op 
de hoeveelheid uitstoot die 
geproduceerd wordt bij het 
maken van productie-eenhe-
den voor hernieuwbare ener-
gie (windmolens, zonnepane-
len,…). 

Kortom, welke energie nu 
groen is en welke niet en wat 
nu dé ideale oplossing is voor 
ons energievraagstuk, is ook 
voor wetenschappers onder-
ling nog voer voor discussie. 

Bronnen:
Verschillende wetenschappelij-
ke artikels en boeken van vol-
gende auteurs: R. Belmans et 
al., T. Trainer, K. Vaillancourt et 
al., M.Z. Jacobson en M.A. De-
lucchi, C.L. Smith en D. Ward
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10.02   Openingscantus 2
     Waaiberg

19.02   AfrekeningsTD 
     Alma 2

22.02-26.02  Kanweek
    

02.03   HoJa-cantus 
     Waaiberg

03.03   Kanweek Karaoke 
     Theokot

09.03    Dubbelcantus met 
    Psychologische kring
     Waaiberg

18.03   EeT-cantus
     Waaiberg

27.03   Galabal      
     Rvue Sint-Truiden

30.03-02.04 Cantusweek
     Waaiberg - Zamo - Albatros

21.04   Alma 2-cantus 
    met Medica
     Alma 2

13.05   Finale cantus
     Waaiberg
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Afgelopen zomer was ik op zoek naar een geschikte locatie voor een citytrip. Een 
moeilijke beslissing mits er nog zoveel steden op het lijstje stonden als potentiële 
kandidaten. Uiteindelijk viel de keuze op Barcelona (jawel, ik moet toegeven na 4 jaar 
architectuur studeren, was ik nog steeds niet in Barcelona geweest). Deze keuze was 
natuurlijk niet enkel en alleen omwille van architecturale overwegingen in me op-
gekomen. Naast rondzwerven in en tussen de architecturale hoogstandjes, kan je in 
deze thuisbasis van Gaudi natuurlijk ook genieten van een dagje strand, eens goed 
shoppen, de lekkere Spaanse tapas met sangria (adresjes beschikbaar op aanvraag) en 
natuurlijk een stomend uitgaansleven. Kortom, de perfecte keuze voor een gezonde 
mix van cultuur, zon en nightlife. Dit artikel zou natuurlijk niet onder de

Architecturaal Barcelona

Barcelona Paviljoen
Mies van der Rohe

 
Als er 1 gebouw op mijn ‘te zien’-lijstje stond (naast de 
Sagrada Familia van Gaudi natuurlijk) was het wel het 
Barcelona Paviljoen. Mies van der Rohe  ontwierp dit 
modernistische hoogstandje ter ere van de wereld-
tentoonstelling die in 1929 plaats vond in Barcelona 
en het was naast de expressie van de architecturale 
modernistische beweging eveneens het gezicht van 
Duitsland naar de wereld in nasleep van wereldoorlog 
I. 

architectuurrubriek vallen, ware het niet dat het 
over architectuur gaat. Wat volgt is een verslagje 
over wat mij persoonlijk kon inspireren en een ar-
chitecturale kijk op Barcelona die allicht interes-
santer is voor burgies dan voor archies omdat zij er 
al bekend mee zijn.

Tine
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National Palace 
Eugenio Cendoya en Enric Catà

Vermits we dan toch onze weg hadden gevonden naar 
de Montjuïc-heuvel, namen we natuurlijk ook een ki-
jkje in de omgeving van het Barcelona Paviljoen. Het 
wemelt hier namelijk van de historische gebouwen. 
Een van deze gebouwen is het nationaal paleis. Dit ge-
bouw deed dienst als hoofdgebouw tijdens de wereld-
tentoonstelling van 1929 en werd ontworpen door 
Eugenio Cendoya en Enric Catà. Sinds 1934 is het de 
thuisbasis van het National Art Museum of Catalo-
nia. Het gebouw in Spaanse Renaissance-stijl met de 
voorliggende fonteinen biedt een overdonderende 
zichtlijn vanaf de Plaça d’Espagna maar het beklimmen 
van de vele trappen met vervolgens een bezoekje aan 
het interieur van het museum is zeker ook de moeite 
waard. Persoonlijk vond ik zeker the Oval Room van 
het museum absoluut een bezoekje waard. 

Barceloneta Market 
MiAS Arquitectes

Deze markt in hedendaagse architectuur is zowel 
omwille van zijn vorm als omwille van zijn struc-
tuur een interessant gebouw. Ze werd in het begin 
van de 21ste eeuw ontworpen en gebouwd om de 
wijk Barceloneta terug wat zijn oude glorie aan te 
leveren. Deze aan het strand gelegen wijk staat 
bekend om zijn eindeloos smalle straatjes met 
restaurantjes en uitgaansgelegenheden. Fruit en 
groenten kopen, doe je dus best in dit architectur-
aal hoogstandje.
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Antoni Gaudi

Als we Barcelona zeggen en dit in verband willen bren-
gen met architectuur zeggen we in dezelfde zin Gaudi. 
Deze catalaanse architect ontwierp rond 1900 een 
aantal markante gebouwen waaronder de Sagrada 
Familia, Casa Batllo en Casa Mila. Hij wordt beschou-
wd als de grondlegger van de organische architectuur 
en zijn stijl wordt geclassificeerd als Art Nouveau/
Jugendstil. 

Sagrada Familia

In de jaren 1880 spendeerde hij meer dan een decade 
van zijn leven aan Barcelona’s meest geprijsde struc-
tuur, de Sagrada Familia. De kathedraal is ondertussen 
al enkele honderden jaren onder constructie en nog 
steeds niet volledig afgewerkt. In de loop der tijd ont-
stond er dan ook een debat rond de originaliteit van 
het bouwwerk na al deze aanpassingen en uitbreidin-
gen. Momenteel worden verdere bouwwerken en ren-
ovaties, die inmiddels ook al aan de orde zijn, gefinan-
cieerd met giften van de bezoekers en de bouw duurt 
dus nog steeds voort.

Casa Milà

Een ander, misschien iets minder, bekend gebouw van 
Gaudi is Casa Milà. Dit appartementsgebouw werd 
ontwerpen door Gaudi en opgetrokken onder het 
mecenaat van de adellijke familie Milà. Typerend voor 
het gebouw zijn de golvend uitgevoerde buitenmuren. 
Het gebouw draagt eveneens de bijnaam La Pedrera, 
Catalaans voor ‘De Steengroeve’ omdat het gebouw 
aan geen van de in die tijd geldende architecturale 
normen voldeed. In het gebouw bevindt zich vandaag 
een museum met wisselende exposities en het is toe-
gankelijk voor het publiek. Zeker een bezoekje waard. 
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Technolgy consulting workshop track

Steeds meer consultancy bedrijven zijn op zoek naar studenten Burgerlijk Ingenieur om hun team te 
vervoegen. Maar wat houdt zo’n job nu in? En hoe weet je of een job in de consultancy wel iets voor 
jou is? Met deze vragen in het achterhoofd organiseerde VTK Development in samenwerking met 
Accenture (een management en technology consulting bedrijf) een workshop track over technology 
consulting. Hierbij losten laatstejaarsstudenten in kleine groepjes gedurende vier opeenvolgende 
woensdagen een business case op. Opeenvolgend werd de informatie doorgenomen, een business 
plan opgesteld, overlegd met een CIO en uiteindelijk een presentatie van de gevonden oplossingen 
gegeven. 

VTK Development, wat is dat?

De kip of het ei?
Afgelopen academiejaar zat 
Lucas Vanlaer in het Bedrij-
venrelatiesteam en hij con-
stateerde dat hij de al goed 
geoliede motor nog wat be-
ter kon laten draaien. Hoe-
wel Bedrijvenrelaties er goed 
voor zorgde dat je aan een job 
raakte, vond hij dat er iets mis-
te dat je niet op de schoolban-
ken leert: de concrete voor-
bereiding op deze job. Want 
voor een examen kan je leren, 
maar hoe bereid je je voor op 
een sollicitatiegesprek? En 
hoe weet je of er een consult 
in jou schuilt? 

Hij zag ruimte voor verbete-
ring om de laatstejaars een 
betere kans te geven om hun 
vaardigheden te ontwikkelen. 
En dus richtte hij de Develop-
ment-tak op. Hij stelde een 
team bijeen en even later sta-
ken Alberick, Kristof, Karen en 
Lucas de koppen bijeen om op 
een plan te broeden.

Het idee
Studenten optimaal willen 
voorbereiden op het werkle-
ven is één ding, maar hoe be-
gin je daaraan? 

Het team van Development 
begon met drie zaken aan te 
bieden: workshops, soirées en 
screenings. Voorbeelden van 
workshops zijn het voorberei-
den op sollicitatiegesprekken, 
het opstellen van CV’s en het 
oplossen van business cases. 
De workshops worden gege-
ven door mensen uit het be-
drijfsleven, maar hierbij ligt de 
focus niet zozeer op hun eigen 
bedrijf en meer op de studen-

VTK Bedrijvenrelaties zal vele laatstejaars bekend in de oren klinken als diegenen die hen in contact 
brengen met bedrijven via de Jobfair, mailing en andere media. Ook helpen ze derdejaars en eerste 
masterstudenten bij het vinden van een stage op de Stagefair in november. Vanaf dit jaar richt VTK 
Bedrijvenrelaties een nieuwe Development-tak op. Hiermee willen ze studenten optimaal voorberei-
den op de arbeidsmarkt en hen de kans geven hun vaardigheden verder te ontplooien. Van het prille 
begin, tot de eerste verwezenlijkingen en de toekomstplannen, u leest het hier allemaal.

ten en het ontwikkelen van 
hun skills. Om de interactie 
en efficiëntie te bevorderen, 
worden deze workshops in 
kleine groepen georganiseerd. 

Een tweede onderdeel van 
Development zijn soirées. Dit 
zijn lezingen die meer focus-
sen op het overdragen van 
kennis aan een groter doelpu-
bliek in plaats van op interac-
tie. Deze soirées kunnen ge-
volgd worden door workshops 
waarin dieper wordt ingegaan 
op de aangeleerde kennis in 
kleinere groepjes.

Ten derde zijn er de scree-
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nings. Hierbij worden de CV’s 
en portfolio’s van studenten 
gescreend door een bedrijf 
om zo de kwaliteit ervan te 
verbeteren.

De eerste stapjes
Een succesvolle carrière be-
gint bij een goed CV. Daar-
om stelde Development een 
Career Evening over het op-
stellen van een goed CV op 
poten. Deze avond werd ge-
organiseerd in samenwerking 
met LBK Bedrijvenrelaties. 
Een recruiter van Mercuri Ur-
val bracht er de do’s en don’ts 
van een aantrekkelijk CV. Wat 
we hier vooral van onthouden 
is het vermijden van volzin-
nen, het toevoegen van een 
persoonlijke motivatie en het 
aanmaken van een LinkedIn 
account. Na deze avond kon-
den de laatstejaars zelf aan de 
slag met het opstellen van hun 
CV. Zo’n twee weken later or-
ganiseerde Development een 
CV screening waarin recrui-
ters van Xelvin opmerkingen 
en tips gaven bij je voorlopig 
CV. Voor de archies onder ons 
staat er dit semester ook nog 
een portfolio evening op de 
agenda. Dus hou zeker je mail-
box en Facebook in de gaten!

Nadat je CV is uitgestuurd 
naar verschillende bedrijven, 
is het natuurlijk tijd voor het 
echte werk: solliciteren! Hier-

voor sloegen LBK en VTK 
weer de handen in mekaar en 
daaruit vloeide een geslaagde 
bedrijfspresentatie ‘Slimmer 
Solliciteren’. 

Ondanks dat wij als studenten 
Burgerlijk Ingenieur (-Archi-
tect) hét ideale ondernemen-
de profiel hebben, kom dit 
slechts weinig tot uiting. Daar-
om steunt VTK Development 
LCIE, wat staat voor Leuven 
Community for Innovation 
driven Entrepreneurship. Het 
doel van dit initiatief is het 
bevorderen van ondernemer-
schap onder de studenten, 
onderzoekers en professoren. 
LCIE stelde zichzelf voor op 
het LCIE Launch Event, dat 
samen met VTK en een hele 
reeks andere Leuvense stu-
dentenkringen werd mogelijk 
gemaakt.. Voor meer informa-
tie kan je een kijkje nemen op  
http://www.lcie.be/

Ten slotte kan Development 
ook nog een succesvolle Star-
tup Fair en consultancy work-
shop track aan zijn lijstje met 
eerste verwezenlijkingen toe-
voegen. Hierover in de blauwe 
kaders een kort woordje.

Toekomstplannen
Vermits VTK Development 
nog maar net is opgericht, is er 
nog veel ruimte voor verbete-
ring. Het is dan ook belangrijk 
een beeld te krijgen van waar-
naar vraag is bij de studenten 
en wat bedrijven nog meer 
kunnen aanbieden. Heb jij op-
merkingen bij de voorbije acti-
viteiten of ideeën voor interes-
sante workshops of soirées? 
Laat het ons zeker weten door 
een mailtje te sturen naar 
development@vtk.be

Startup Fair

Vermits steeds meer jonge ondernemers een startup oprichten, maar deze het vaak moeilijk hebben 
om studenten te bereiken, organiseerde VTK Development begin december een mini Jobfair, enkel 
voor startups, de Startup Fair. Dit in samenwerking met Ekonomika en AFC Leuven. Zo’n twintigtal 
startups kregen de kans om hun business voor te stellen aan studenten. Op deze manier werd het on-
dernemerschap eens langs een andere kant belicht dan de grote bedrijven en hoopt VTK Development 
om zo de zin voor ondernemen bij zijn leden aan te wakkeren. 
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Leuk om te weten: deel 3

De oudste computer ter 
wereld

Het Antikythera mechanisme 
is de oudst bekende voorloper 
van de moderne computer. 
Het werd ontdekt in 1900, 
in een scheepswrak bij het 
Griekse eiland Antikythera, 
en is naar schatting zo’n 2100 
jaar oud! Het mechanisme be-
staat uit een aantal tandwie-
len. Het kon gebruikt worden 
om standen van de maan en 
de zon te berekenen. Met als 
handig extraatje: Het appa-
raat gaf ook aan wanneer de 
volgende Olympische spelen 
gehouden werden.

Het mechanisme is dus soort 
rekenapparaat. Daarom vin-
den veel mensen dat het ap-
paraat kan worden gezien als 
de ‘voorouder’ van de mo-
derne computer. Immers, een 
moderne computer is in prin-
cipe ook een rekenmachine, 
zij het een gigantisch snelle.

is Russisch voor ‘koning van 
alle bommen’, en deze bom 
doet zijn naam eer aan! Deze 
bom was met zijn 58 megaton 
1350 tot 1570 keer zo zwaar 
als de bommen op Hiroshima 
en Nagasaki samen. Ter ver-
gelijking: dit is tien keer zo-
veel als alle (conventionele) 
explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog. De hoeveel-
heid TNT die nodig zou zijn 
om een gelijkwaardige explo-
sie tot stand te brengen, zou 
een kubus vormen van 312 
meter doorsnee. Dat is hoger 
dan de Eiffeltoren.

De Tsar Bomba is op 30 ok-
tober 1961 tot ontploffing 
gebracht bij het eiland Nova 
Zembla. Het vliegtuig dat 
de bom gooide, was wit ge-
schilderd om de hitte van de 
ontploffing zoveel mogelijk 
te weerkaatsen. Het kon de 
ontploffing ternauwernood 
ontsnappen.
 
Het aantal haren op je hoofd

Het aantal haren verschild 
per mens. Een haar groeit 
uit een haarzakje. Het aantal 
haarzakjes op je hoofdhuid 
bepaalt dus hoeveel haren je 
op je hoofd hebt. Gemiddeld 

heeft een mens zo’n 100.000 
haren op zijn/haar hoofd. Dit 
hangt van verschillende facto-
ren af, waaronder de kleur van 
je haar.

Blondharigen hebben bijvoor-
beeld gemiddeld 150.000 ha-
ren op hun hoofd, terwijl bru-
nettes er gemiddeld 100.000 
hebben. Roodharigen hebben 
gemiddeld 60.000 haren.

Gemiddeld kunnen er zo’n 
100 haren per dag uitvallen. 
Het haar van vrouwen groeit 
over het algemeen iets sneller 
dan dat van mannen. 

Steden op zee

Er bestaat tenminste één 
stad die op zee gebouwd is. 
De stad Neft Daşlari bevindt 
zich in de Kaspische zee, zo’n 
55 kilometer uit de kust van 
Azerbeidzjan.

Deze stad is ooit begonnen 
als een serie olieplatforms, ge-
bouwd door de Sovjet-Unie. 
Deze platforms werden met 
bruggen met elkaar verbon-
den. Er kwamen meer en meer 
platforms bij. Langzaam ont-
stond er een een heuse stad, 
bedoeld voor de medewerkers 
van de olieplatforms.

De bruggen beslaan samen 
meer dan 200 kilometer. Op 
sommige platforms staan com-
plete appartementenblokken, 
waarvan enkelen zelfs negen 

Altijd al jalours geweest op de proffen die hun onderwerp (meestal) zo goed beheersen terwijl jij er 
niets van snapt? Dan is deze rubriek de oplossing om ook jou een moment van glorie te laten beleven 
over een aantal interessante topics!

De sterkste kernbom

Het krachtigste kernwapen 
dat ooit is afgegaan is de Tsar 
Bomba. De naam Tsar Bomba 
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verdiepingen hoog. Ook zijn 
er een bakkerij, een voetbal-
veld en een bibliotheek te 
vinden. De werknemers van 
het platform konden zelfs een 
filmpje pakken in de plaatselij-
ke bioscoop!

De stad heeft om en nabij 
de 2000 inwoners. De mees-
ten werken in de olie-indus-
trie. Daar heeft de stad haar 
naam ook aan te danken: Neft 
Daşlari betekent zoiets als 
‘olierotsen’. 

De kortste oorlog uit de ge-
schiedenis

De Engels-Zanzibarese oorlog 
is met 38 minuten de kortste 
oorlog uit de geschiedenis.

Toen de Britsgezinde sultan 
Hamad bin Thuwaini in 1896 
overleed en opgevolgd werd 
door zijn minder Britsgezin-
de neef (sultan Kahlid), stelde 
Groot-Britanië hem een ulti-
matum: hij moest zijn paleis 

verlaten.

Toen hij weigerde werd zijn 
paleis beschoten tot de vlag 
van het paleis was geschoten. 
In tussentijd was de sultan ge-
vlucht naar de Duitse ambasa-
de waar hij asiel aanvroeg. 
Bijgevolg was de oorlog na 38 
minuten ten einde.  

De lengte van een dag

De lengte van een dag varieert 
elke dag. Vandaag is zo’n 2 mil-
liseconde langer dan gisteren. 
Dit heeft te maken met de ver-
tragende rotatie van de Aarde. 
Elke dag roteert de Aarde dus 
ongeveer 2 ms langzamer dan 
de voorgaande.

Om verschil in de tijd/kalen-
der dat hierdoor ontstaat op 
te vangen, worden eens in 
de zoveel tijd (voor tijdens de 
jaarwisseling) een schrikkelse-
conde aan de tijd toegevoegd.

Chauffeurs en touteren

Een chauffeur toutert gemid-

deld 15 250 keer in zijn leven. 
Dat is ongeveer 190 ker per 
jaar wat dan weer 1 keer in de 
2 dagen is!

De Kolibri is de enige vogel 
die achteruit kan vliegen

De kolibrie kan door de zeer 
snelle vleugelslag (tot wel 
80 slagen per seconde) in de 
lucht stil blijven hangen en 
loodrecht omhoog of naar be-
neden vliegen. De kolibrie kan 
als enige vogel ook achteruit 
vliegen. Deze manier van vlie-
gen vraagt echter zeer veel 
energie. Hart en longen zijn 
daardoor in verhouding zeer 
groot. In rust slaat het hartje 
rond de 1000 keer per minuut. 
De kolibrie moet de hele dag 
eten om voldoende energie te 
binnen te krijgen.
Tijdens de slaap ‘s nachts 
daalt de lichaamstemperatuur 
enkele graden om energie te 
besparen.

Bronnen
www.wikipedia.org
www.leukeweetjes.nl
www.meesterbrein.com
www.knups.nl
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Publireportage: BASF
Wat houdt uw job in?
Ik ben process manager in het 
tankpark van BASF. In het tank-
park worden de opslagtanks be-
heerd. We slaan er ongeveer 50 
producten op. Werken als pro-
cesmanager in het tankpark gaat 
anders in zijn werk dan als je pro-
cesmanager bent in een ander 
deelbedrijf van BASF omdat het 
eerder gaat over onderhoud van 
de tanks en minder om een echt 
lopend proces. In de eerste plaats 
sta ik in voor de procesveiligheid, 
die echt prioriteit hebben in het 
bedrijf. Verder werk ik voorstel-
len uit voor verbeteringen die 
dan door engineering, een an-
der deelbedrijf, verder volledig 
uitgewerkt worden. Nadat engi-
neering dit gedaan heeft neem ik 
de uitvoerende taak terug over.

Hoe ziet een typische dag eruit?
Geen enkele dag is eigenlijk het-
zelfde, maar ik heb wel enkele 
vaste taken in de week. Zo heb 
ik dagelijks wel enkele meetings, 
en besteed ik een halve dag per 
week aan veiligheidsstudies. Om 
toch een dag proberen te bes-
chrijven: ik word verwacht om 8u 
hier te zijn, dan kan ik aanwezig 
zijn op de ochtendvergadering 
van 8u30. Daar bespreken we 
de activiteiten van de vorige 
dag. Om 9u begint de gewone 
werkdag en meestal heb ik in de 
voormiddag twee meetings van 
een uur. Om 12u15 heb ik 45mi-
nuten lunch. Dan heb ik van 13u 
tot 13u30 vergadering over in-
stallatiewijzigingen die de dag 
nadien zullen worden uitgevo-
erd.Er is geen enkele dag waarop 
ik 8uur achter mijn bureau zit. 
Het leuke is ook, ik zit midden in 
de “productie”. Ik kan dus steeds 
mijn werkkledij aantrekken en 
ter plekke een kijkje gaan nemen.

Hoe verliep uw studententijd?
Ik heb chemische ingenieurs-
technieken gestudeerd. Ik heb 
een dual degree van K.U.Leven 
en UCL. Verder was ik ook heel 
actief bij BEST Internationaal. 
Daar was ik verantwoordelijk 
voor de training van internation-
ale trainers. Verder deed ik ook 
aan aantal keer mee aan de IFC 
Volleybal, maar door tijdsgebrek 
ben ik daarmee moeten stoppen. 
Verder heb ik in de zomervakan-
tie twee keer vakantiewerk 
gedaan bij Materialise, wat ei-
genlijk wel heel interessant werk 
was. Het verschil tussen werken 
en universiteit is dat ik nu veel 
gestructureerder leef. Mijn dag 
is helemaal ingepland. Vroeger 
stond ik pas om 8u of 10u op af-
hankelijk of ik les had.

Heeft u veel gehad aan uw 
opleiding?
Aan de echte leerstof heb ik niet 
zo heel veel nut meer, maar wel 
aan de manier van denken die 
je wordt aangeleerd tijdens het 
studeren. De vakken zijn wel een 
goeie achtergrond, maar als je 
aankomt op BASF weet je eigen-
lijk niets.. Wanneer je bij BASF 
begint, word je in je job gegooid 
en zoek je een beetje alles zelf uit. 
Je krijgt echter ook een meter of 
peter toegewezen die je tijdens 
je eerste maanden begeleid. Er 
heerst wel een heel open sfeer. 
Als je een vraag hebt, is iedereen 
bijzonder hulpvaardig.. Ik had ge-
luk dat mijn voorganger nog hier 
was toen ik begon te werken, zo 
kreeg ik toch een idee van wat 
mijn job inhield. Je kan ook ex-
tra opleidingen volgen, deze zijn 
voornamelijk gericht op technis-
che en soft skills. 

Hoe bent u bij BASF terecht ge-
komen?
Via Total Summer School had ik 
goede banden met Total. In de 
Summer School ga je een week op 
kosten van Total naar Parijs voor 
een algemene opleiding. Hier-
door ben ik meer geïnteresseerd 
geraakt in de chemische sector. 
Met BASF ben ik in contact ge-
komen via de meet & greet, de 
tweedaagse van BASF en de VTK 
Jobfair. Het bedrijf sprak me me-
teen aan.  Ik heb toen gesollic-
iteerd bij BASF en toen ik werd 
aangenomen heb ik niet meer 
verder gezocht, aangezien de 
kansen en doorgroeimogelijk er 
heel goed zijn.

Hoe verliep de sollicitatie?
Op de jobfair kregen geïnteress-
eerden een document mee, die 
je binnen een aantal dagen terug 
moest sturen naar BASF.,. Na een 
week kreeg ik dan te horen of ik 
naar  het eerste interview mocht.. 
Hier werd een eerste screening 
gedaan. We kregen twee technis-
che vragen, maar de nadruk lag 
vooral op sociale vaardigheden 
en persoonlijke aspecten. Daar-
na werd ik uitgenodigd voor een 
assessment day.  We werden 
heel de dag onderworpen aan 
testen zoals een klein IQ testje,  
persoonlijkheidstest, een post-
bak oefening en in de namiddag 
was er een groepsopdracht. We 
kregen een probleem voorge-
schoteld waar we ook een kleine 
presentatie over moesten geven 
aan het einde van de namiddag. 
Op het einde van de dag weet 
je ook of je in aanmerking komt 
voor de job of niet. Iedereen 
kreeg ook feedback over hoe je 
het die dag gedaan had. Indien je 
in aanmerking komt, wordt je op 
het einde van de dag nog uitgen-
odigd op een gesprek met een af-
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delingsleider van BASF. Dat was 
heel interessant. . Na het gesprek 
had ik geen lift meer naar huis 
omdat degene waarmee ik meer-
eed niet weerhouden  waren. Een 
wmedewerker van BASF had me 
toen een lift aangeboden.

Hoe ziet u uzelf evolueren bin-
nen BASF?
Ik denk wel dat ik blijf bij het 
bedrijf. Na mijn studies twijfelde 
ik om als ingenieur aan de slag te 
gaan, omdat ik het studeren mij 
niet meer echt kon boeien. Het 
was allemaal heel theoretisch en 
je komt niet echt vooruit.. Nu ik 
aan het werken ben als ingenieur, 
heb ik terug mijn initiële moti-
vatie gevonden en ben ik terug 
nieuwsgierig geworden naar pro-
cessen en al zijn techniciteiten.. 
. Toen ik solliciteerde had ik nog 
geen idee welk werk ik zou gaan 
doen. Maar nu ik aan het werk 
ben bevalt het mij wel erg. Als ze 
mij vragen om naar het buiten-
land te gaan, dan zou dat geen 
probleem zijn. Er liggen heel veel 

pistes open, maar ik denk wel 
voorlopig in het procesmanage-
ment te blijven. Je moet hiervoor 
heel open zijn, een team kunnen 
leiden en zeker durven vragen 
stellen.

Wat trok u aan in BASF?
De  open internationale cultuur. 
Je werkt heel veel in teamver-
band en er heerst weinig com-
petitie tussen collega’s. Buiten 
de werkuren ben ik ook niet ver-
plicht om nog veel werk te ver-
zetten. Soms verdiep ik me wel 
in bepaalde onderwerpen, maar 
dan is dat gewoon uit nieuws-
gierigheid. Ik volg bijvoorbeeld 
Duitse taalles na mijn uren.

Heeft u nog tips voor afstudeerd-
ers/studenten?
Zorg dat je nog iets doet buiten 
studeren. Naar doodgeleerde 
blokkers is geen enkel bedrijf op 
zoek. Nieuwsgierigheid wordt 
beloond, ook tijdens de recruter-
ingsweekends. Geniet ook zeker 
van je studententijd, eens je aan 

het werken bent is, heb je een 
beperktere bewegingsruimte en 
kan je niet op een weekavond 
tot 3 uur uit. . Ik verhuisde voor 
mijn job, maar vond dat niet erg 
omdat ik Leuven stilaan beu was. 
Ik ben er opgegroeid en het is wel 
duidelijk een heel jonge stad. Als 
je uitgaat in je laatste jaar ben je 
echt al een van de oudere mensen 
daar, terwijl dat in andere steden 
niet het geval is.

Als je BASF zou samenvatten in 
enkele woorden, wat wou u dan 
zeggen?
We create chemistry? BASF is 
een heel groot bedrijf, waarin 
heel veel verscheidenheid is. Het 
is heel teamgericht en er zijn heel 
veel groeimogelijkheden. Er is 
voor elk wat wils.
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Bezige Burgies: Volksdansen
Wim Van Roy is een eerste masterstudent in de werktuigkunde, maar naast studeren, heeft 
hij ook nog een opvallende andere bezigheid: volksdansen! Misschien heb je zelf al wel eens 
deelgenomen aan een boombal in Leuven en je zo als amateur aan het volksdansen gewaagd, 
maar hoe gaat het nu in zijn werk als je er werkelijk iets van kent?

Jij hebt als hobby volksdansen, wat houdt dat 
precies in?
Volksdansen zijn traditionele dansen uit de re-
gio. In mijn geval zijn dat dus vooral Vlaamse 
volksdansen. Enkele bekende Vlaamse dansen 
zijn Jan Pirrewit, Tinneke van Heule, de ze-
vensprong, … 
Er worden ook veel kadrils gedanst zoals de 
kadril van Putte en de kadril van Kortenberg. 
Elke regio heeft ook zijn eigen dansen.

Waar kan je gaan volksdansen?
Er zijn veel plaatsen waar je kan volksdansen. 
Zelf ben ik lid van de Rollewagen. Wij oefenen 
elke vrijdag in Nossegem (tegen Zaventem). 
Maar je kan ook volksdansen in Leuven bij ‘t 
Havermeuleke (op vrijdag) of Reuzegom. Deze 
laatste groep oefent zelfs in de Celestijnen-
laan.

Hoe ben je op het idee gekomen volksdansen 
als hobby te gaan doen?
Ik ben er eigenlijk een beetje in gegroeid. 
Vroeger gingen mijn vader en moeder al naar 
deze volksdansvereniging. Als wij -mijn zus en 
ik- niet naar oma gingen, kwamen wij af en toe 
mee.  Wanneer er een uitwisseling was met 
een andere groep uit Engeland, The Jockey 
Morris Men, kwamen we vaker mee. Sindsdien 
gaan we zo goed als elke week.

Gaan volksdansgroepen wel meer op 

uitwisseling?
Ja, het is een leuke ervaring om ook andere 
culturen te leren kennen. Je blijft dan meestal 
slapen bij een gastgezin zodat je hun leefge-
woontes een beetje beter leert kennen.

Hoe ziet zo’n uitwisseling eruit?
Het hangt een beetje van de uitwisseling af. 
Soms treed je op op een festival of je doet 
samen met de gastgroep optredens op ver-
schillende plaatsen. Tussen de optredens door 
bezoek je ook enkele lokale musea, parken en 
cafés. ‘s Avonds zijn er meestal groepsactivi-
teiten zoals elkaars dansen leren, spelletjes 
spelen, ...

Doet jouw volksdansgroep ook andere acti-
viteiten?
Ja, elk jaar organiseren wij de parkfeesten in 
Sterrebeek op het einde van de maand juni. 
We hebben ook ons eigen bal en we doen en-
kele stoeten en optredens mee. Ons volgende 
optreden is waarschijnlijk de meiboomplan-
ting.

“Wanneer mijn zus en ik 
niet naar oma gingen, kwa-
men we met onze ouders 
mee volksdansen”
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Wat vind jij het leukste aan volksdansen als 
hobby? 
Persoonlijk vind ik de bals die je kan doen het 
leukste. Het is een leuke manier om veel ver-
schillende mensen tegen te komen. Je kan er 
ook gemakkelijk nieuwe dansen uitproberen 
als je danspartner deze al wel kent. Het ge-
beurt dan ook wel eens dat je een dans in de 
war stuurt maar dat is helemaal niet erg. Af en 
toe gebeurt het ook wel eens dat iemand de 
dans moedwillig een beetje in de war stuurt 
:-P, met grappige effecten als gevolg.

Regelmatig wordt er in Leuven een Boombal 
georganiseerd, ga jij daar naartoe? En ken je 
daar dan veel mensen?
Ik ga zelf niet vaak naar boombals maar ik ken 
er steeds wel enkele personen. Er zijn inder-
daad mensen die steevast naar alle boombals 
gaan. Als je er naartoe gaat is het dus altijd 
leuk om mensen die je kent terug te zien maar 
er zijn ook altijd wel enkele mensen die je nog 
niet kent. 
Zelf ga ik wel geregeld naar bals die georgani-
seerd worden door andere volksdansgroepen. 
Op zo’n bal krijg je de lijst met dansen die er 
gedanst zullen worden. Het is gemakkelijk om 
zo toch een beetje te kunnen bepalen welke 
dansen je zeker al wel kan mee doen zodat je 
(met een gerust hart) iemand kan vragen om 
deze met je mee te doen. Voor dansen die je 
zelf niet kent, kan je dan nog steeds iemand 
vinden die je deze wil aanleren. Als je zelf 
eens wil komen, naar een repetitie of naar een 
volksdansbal, kan je informatie vinden op onze 
website www.rollewagen.be.

Je hoort vaak dat mensen vooral graag volks-
dansen omdat je bij “iedereen” als danspart-
ner terechtkomt. Heb jij op die manier al in-
teressante mensen leren kennen? 
Ik vind het vooral gemakkelijk om contacten te 
leggen met veel verschillende mensen. Er zijn 
onder de volksdansers ook heel wat ander stu-
denten waaronder ook enkele burgies van de 
VUB. 
Je leert ook heel wat mensen uit andere volks-
dansgroepen kennen zoals Joost, dansleider 
bij Reuzegom. Hij gaat voor mij mijn eigen soft-
ware Dance Commander uitproberen. Dit is 
een programma dat ik gemaakt heb om dans-
beschrijvingen te visualiseren.

Wie zou je jouw meest memorabele danspart-
ner noemen?
Mijn meest memorabele danspartners zijn 
Laura en Nina. Laura is iemand die zelf heel 
veel dansen kent en die je heel gemakkelijk in 
een voor jou onbekende dans meesleurt. Zij 
speelt geregeld mee in het orkestje dat het bal 
begeleidt. Nina danst ook al eventjes. Dansen 
met haar is aangenaam en je kan eventueel 
ook nog een iets vertellen (als je de dans al een 
beetje kent ;-) ).

“Af en toe gebeurt het 
wel eens dat iemand 
de dans moedwillig 
een beetje in de war 
stuurt met grappige 
effecten als gevolg!”
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Vetcool: Technische hoogstandjes

Niet echt een gadget dat je zomaar in je zak kan steken, maar wel een must-have 
voor de meesten onder ons. Eindelijk is het zover: de vliegende auto is uitgevonden. 
Met de Aeromobil 3.0 kan je zowel grond- als luchtverkeer aan. A dream come true  
voor elke burgie!
De Aeromobil kan zelfs legaal op de wegen rijden met de vleugels ingetrokken. Van 
zodra je wil gaan vliegen, kunnen vleugels langs de zijkant uitvouwen. Zo wordt de 
Aeromobil in een handomdraai van auto tot vliegtuig omgetoverd! De prijs is nog 
niet gekend (maar vermoedelijk mogen we er wel enkele jaren ons loon voor opzij 

Het vreselijke moment wanneer je op de eerste 
date -die trouwens perfect aan het verlopen was- 
met een nieuwe potentiele lover een stinkende 
scheet laat... Je kan het weglachen, maar diep van-
binnen verga je van de schaamte.
Shreddies heeft daarvoor de oplossing! Het is on-
dergoed dat je scheten -ja, echt waar!- filtert waar-
door er geen geurtjes meer in de lucht hangen.
Het idee is even geniaal als dat het compeet crazy 
is. Voor slechts rond de 20 euro kan je het onder-
goed al aanschaffen. 

Meer info op www.myshreddies.com
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Deze slimme lampen van Philips - de Philips Hue- zijn 
naar eigen zeggen “de slimste uitvinding sinds de gloei-
lamp”. Ze veranderen van kleur naargelang jij het wil. Je 
kan ze afstellen op het weer, maar je kan ze ook instellen 
van kleur te veranderen wanneer het dringend tijd wordt 
om naar de les te vertrekken.

De prijs voor de Philips Hue ligt rond de 50 euro.

Scio lijkt misschien op een gewone sleutelhanger met 
een techy design, in werkelijkheid is het zoveel meer dan 
dat! Van omvang slechts zo groot als een USB-stick, is de 
Scio een draagbare spectrometer.
Je kan hiermee objecten zoals planten, voeding en nog 
zoveel meer -letterlijk- scannen  en Scio verzamelt voor 
jou alle data betreffende de chemische samenstelling er-
van. Deze wordt dan draadloos naar je smartphone ge-
zonden. 
Op deze manier kan je alles scannen van bloempjes tot 
salamiworsten. Hoewel je van je salami misschien liever 
niet de exacte samenstelling kent...

Dit gadget wordt verkocht voor een bedrag rond de 250 
euro. Meer info op consumerphysics.com

Tegenwoordig bestaat er voor alles wel een 
app. Je slaap tracken gaat als een fluitje van 
een cent met je smartwatch. Maar wat als 
we ook data konden tracken met betrekking 
tot onze gezondheid?
Voorlopig is het nog toekomstmuziek, maar 
Google werkt aan een pilletje dat je inslikt. 
Die pil bestaat uit kleine magnetische deel-
tjes die zich dan binden aan verdachte mo-
leculen in het lichaam. Deze deeltjes zenden 
dan data door. Op die manier kunnen vroeg-
tijdige sporen van kanker en hartaanvallen 
opgespoord worden.
Nu is het natuurlijk de vraag of het je veilig 
lijkt om kleine magneetjes in te slikken.
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20 jaar Existenz
Een Existenz-team organi-
seert het hele jaar door. Na 
een jaar vol lezingen, dis-
cussies, workshops, cafés, 
feestjes en allerhande meer, 
geven ze de fakkel door. Een 
verse groep 4e jaars archies 
staat klaar. Ze hebben gezien 
wat hun voorgangers deden 
en willen het beter doen. Ze 
beginnen er vroeg aan. Reeds 
aan het begin van de zomer-
vakantie komt het verse team 
samen. Een jaar van ontwer-
pvakken heeft de creatieve 
energie niet uitgeput, maar 
aangewakkerd. Ze verlaten 
de platgetreden paden en 
zetten een eigen koers. De 
ambitie ligt hoog en ideeën 
bruisen.

Dit jaar is het twintigste Ex-
istenzjaar. We vragen ons af 
wat Existenz nu al twee de-
cennia betekent. Dat is niet al-
tijd hetzelfde gebleven. Twin-
tig jaar is dan ook een hele tijd. 
Gaat u even mee terug naar 
het jaar 1994. Proximus stelt 
het eerste netwerk voor mo-

de aanzet van de jaarlijke tra-
ditie “Existenz”.

De jaarlijkse activiteit-
en-week werd tot Existen-
zMaximum-week gedoopt. 
Enerzijds was dit een verwijz-
ing naar het avant-garde kar-
akter van de modernistische 
stroming existenzminimum, 
die ontstond uit de noodzaak 
voor huisvestiging na WOI. 
Anderzijds was dit een kritiek, 
omdat existenzminimum be-
perkend klinkt. Ze wilden de 
grenzen van de architectuur-
discipline opzoeken en raakv-
lakken met andere kunstvor-
men vinden. Deze visie, die bij 
de naamgeving werd uitgezet, 
is tot op vandaag van kracht in 
Existenz.

Vanaf 1996 verliet Existenz 
voor de eerste keer de veilige 
omgeving van het kasteel om 
een locatie in het centrum 
van Leuven aan te pakken. 
Het Arenberginstituut werd 
slechts gedeeltelijk gebruikt 
door de K.U.Leuven en werd 

biele telefonie open. Kurt Co-
bain wordt dood aangetroffen 
in zijn tuinhuis in Seattle. De 
protonkaart wordt uitgepro-
beerd in Leuvense winkels.  In 
dat jaar wou een vijftal archies 
de ramen en deuren van het 
kasteel eens goed opengoo-
ien. Ze organiseerden een 
week lang activiteiten met 
workshops, gastsprekers, con-
certen, impromptu bouwsels 
en een grote tentoonstelling 
van studentenwerk. Dit was 

Muren uitbreken in het voormalig 
instituut voor aardwetenschappen (2007)

Ontwerpmachine in de Diestsestraat (2002)
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een aantal keren gebruikt als 
locatie. Vandaag kennen we 
het Arenberginstituut als het 
STUK. Ook de Vaartkom trok 
de aandacht van de studenten 
architectuur. Na het wegtrek-
ken van de industrie bleven 
grote, nog onbestemde ge-
bouwen achter. In dit post-in-
dustriële landschap vonden de 
studenten desolate ruimtes 
van industriële schaal.

Tijdens het zoeken naar lo-
caties kwam Existenz in con-
tact met gebouwen die leeg-
stonden, nog onbestemd 
waren en/of renovatie afwa-
chtten. Dikwijls waren de 
gebouwen eerst gekraakt 
geweest door een Leuvense 
groepering die expliciet de 
leegstand aanklaagt. De Ex-
istenzweek brengt ook een 
krakerssfeer teweeg onder 

netwerk nog steeds hoofdzaak 
zijn. Ook dit jaar proberen we 
dat niet te vergeten, terwijl we 
de vetste activiteiten plannen 
die we kunnen bedenken. Like 
Existenz om op de hoogte te 
blijven van onze activiteiten. 
Vergeet zeker niet een bezoe-
kje te brengen aan de  Existen-
zweek. Na twintig jaar prob-
eren we nog steeds het beste 
van onszelf geven. Tot dan! 

Tekst: Siem Rombaut
Bronnen: Unité jaargang 1, editie 1
Existenzweek gaat door van 15 tot 20 
maart.

studenten en bezoekers. De 
leegstaande gebouwen zijn 
het ideale speelterrein om 
architecturaal te experimen-
teren. Het blijft echter niet bij 
een loze aanklacht tegen leeg-
stand. Mensen worden uitgen-
odigd om zich te verdiepen in 
de plaatselijke problematiek 
en verder te denken. Hou 
zouden we deze site kunnen 
aanpassen aan deze tijd en 
een nieuwe functie geven? Uit 
dit nadenken over herbestem-
ming kregen studenten meer 
voeling met het Leuvens 
stedelijk weefsel.

Existenz blijft bijleren en pakt 
de zaken steeds professionel-
er aan. Ze mogen echter niet 
vergeten dat ze ook maar een 
studentengroepering zijn en 
dat plezier maken en deel 
uitmaken van een vrienden-

Legendarisch cocktailfeestje in het 
leegstaand stedelijk zwembad (2005)

Krakerswijsheid in het verzorg-
ingscentrum voor tubercu-
losepatiënte (2014)Enorme ruimtes van de bottelarij (2013)
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Erasmus: Burgies & archies in het 
                     buitenland

Tim Mertens

Stockholm

Zweden

Margo Parmentier
Lausanne

Zwitserland

Liefste burgies,
De afgelopen maand heb ik, net als jullie allemaal, examens 

afgelegd. Je denkt misschien "op Erasmus is dat altijd een eitje" 

en hoewel de leerstof inderdaad makkelijker was dan die van 

Leuven, heb ik toch wel onze goede vakwiki's gemist! Elk examen 

was spannend, want ik had geen flauw idee wat te verwachten!

Ondanks alle examens, heb ik toch ook nog een stapje in de 

wereld gezet op het eind van vorig semester. Ik ben Laurens en 

Wout (mijn allerliefste medeburgies die ook op Erasmus zijn) 

gaan bezoeken in Toulouse! Een heel andere sfeer was het daar. 

Veel meer studenten die op straat rondhangen en ook veel 

warmer weer (daar was ik wel jaloers op).
Nu zit het er voor mij op, ik ben ondertussen weer in Leuven te 

vinden en ik moet zeggen : het voelt als thuiskomen!

   xoxo,   Margo

Tjena!

Het tweede semester is hier in Stockholm al een kleine maand bezig en er is toch al wat 

veranderd sinds mijn laatste update. Zo zijn ook mijn examens afgelopen (zonder stress 

en nachtjes doordoen deze keer). Bij de Internationale studenten zijn de oude Duitsers en 

Fransozen vervangen door… jawel, nieuwe Duitsers en Fransozen, en er ligt hier een pak 

sneeuw zonder dat het echt koud is.

Ijshockey is in Zweden een nationale sport. Niet alleen kan je naar wedstrijden gaan kijken in 

de zeer mooie globe arena, maar ook is er bij iedere sporthal wel een ijspiste aanwezig  waar 

er vaak ijshockeytrainingen bezig zijn. Ook al kan ik niet goed schaatsen, het blijft zo leuk om 

er gewoon  naar te kijken! 

Nog een positief punt aan Stockholm is dat je kan de ferry nemen naar zowat 

overal: Tallinn, Helsinki, Riga, Sint-Petersburg,...  Het is niet alleen leuk om andere 

steden te gaan bezoeken, het is ook een uitgelezen kans om langs de taxfree 

shop te passeren en een voorraadje in te slaan.

Zo ik ben weer eens uitgepraat!

Hej då

EPFL

KTH
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Jeff Geudens
Trondheim

Noorwegen

Laurens Peeters

Toulouse

Frankrijk

Het zit erop! 

Die vijf wondermooie maanden in het verre Noorwegen zijn voorbij 

gevlogen. Ben ik blij om weer thuis te zijn? Zeker en vast! Ik ben blij 

dat ik mijn laatste semester weer in Leuven kan doorbrengen, mét al 

mijn vrienden die ik al jaren ken. Hier in België heb ik dan weer een heel 

aantal verplichtingen die ik na moet komen dus je merkt al snel dat je 

een heel pak minder vrije tijd hebt in vergelijking met Erasmus. Ik zal 

het allemaal wel missen: die overweldigende natuur, de koude en de 

sneeuw, die kleine cultuurverschillen die het allemaal zo interessant 

maken, het internationale karakter… 
Maar er komt hier heel wat in de plaats: ik kan weer gaan cantussen, 

ik kan weer elke zaterdag een voetbalwedstrijd spelen, de jobfair komt 

eraan, er moet een thesis geschreven worden… Het was een mooie 

ervaring en ik ben blij dat ik ze heb mogen beleven. Ik kan het natuurlijk 

alleen maar aan iedereen aanraden om ook deze kans te grijpen en jezelf 

verder te ontdekken en te ontwikkelen.  
 

Jeff Geudens

Hej allemaal

Vele groetjes vanuit Narbonne. Momenteel ben ik met vrienden op 

rondreis in het zuiden van Frankrijk. Vandaag hebben we Carcassonne 

bezocht. Morgen staat Narbonne en Avignon op het programma. Het 

is fijn om er eens op uit te trekken met de maten. Eindelijk eens goed 

profiteren! De laatste maand is nog een zware inspanning geweest. Het 

eerste semester aan Supaero is één langgerekte examenperiode geweest, 

met gelukkig nog wel af en toe tijd voor ontspanning. Toch is al dat harde 

werken niet wat je direct verwacht wanneer je denkt aan een Erasmus.

Maar wij zetten nu het tweede semester in. Een semester van weinig 

werk ( dat hebben ze me toch verteld), beter weer, leuke feestjes en 

hopelijk ook nog hier en daar een leuk tripje. Met andere woorden: 

temps pour le plaisir! Hoe dan ook, ik ben er nu al zeker van dat de 

Erasmusuitwisseling een onvergetelijke ervaring is waarin je echt veel 

nieuwe vrienden maakt voor het leven.

Groetjes uit het mooie Frankrijk!

NTNU

SUPAERO
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Bereiding
1. 
Warm de oven voor op 160°C.

2. 
Vet een kleine ovenschaal lichtjes in met de olijfolie. Verwijder de steeltjes en kroontjes van de 
tomaten. Leg de tomaten in de ovenschaal en laat ze 25 minuten roosteren in de voorverwarm-
de oven. Je kan ze warm of koud gebruiken.

3. 
Pel de ui en hak hem fijn. Hak de koriander grof. Halveer en schil de avocado en verwijder de pit. 
Besprenkel het vruchtvlees met 1 tl. limoensap.

4.
Mix de vetstof, de avocado en de helft van de koriander met de handmixer. Roer de ui eronder. 
Breng op smaak met zwarte peper en gemalen chilipeper. Voeg er nog 1-2 tl. limoensap aan toe.

5.
Toast de sneetjes stokbrood. Schik ze op 2 borden. Smeer het avocadomengsel erover uit en leg 
de geroosterde kerstomaten erop. Strooi de resterende koriander erover en geef nog een draai 
aan de zwarte pepermolen. Dien onmiddellijk op.

Bron: VTM koken
Voor het filmpje met uitleg, surf naar: http://koken.vtm.be/recept/bruschetta-met-geroosterde-tomaat-en-avocado

Ingrediënten

24 kerstomaatjes
1tl olijfolie
1/2 rode ui
6 takjes koriander
1/2 avocado
3tl limoensap
4tl vetstof
chilipoeder
zwarte peper
1 meergranenstokbrood

Bicky Burgie: bruschetta met tomaat en avocado
Hoera, de lente is bijna in het land! Velen onder ons doen tijdens deze periode mee aan Dagen 
zonder Vlees. Om iedereen een beetje te helpen met een lekker vegetarisch gerecht, maken we 
vandaag bruschetta met geroosterde tomaat en avocado.
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Britt

Ik nam een pollo Burritos. Dit is een grote tarwetortilla gevuld met een 
kruidig kipje en salsa. Dit wordt samen met een slaatje en een klein pot-
je rijst geserveerd. Dit gerecht is wérkelijk een aanrader. Het is om de 
vingers bij af te likken. Voor 14 euro heb je je buikje goed rond gegeten. 
Voor wie nog nooit Mexicaans gegeten heeft en wat bang is voor een te 
pikant gerecht, is dit zeker een niet-te-pikante starter!

La Cucaracha
Tiensestraat 21

3000 Leuven

Recensie: La Cucaracha

Margo

Ik ben al meerdere keren hier komen eten. Voornamelijk voor de heer-
lijke Frozen Margarita’s die ze hier serveren! Deze keer nam ik Flautas 
(maïstortilla’s) met kip. Hierbij kreeg ik drie verschillende sausjes die 
allemaal even lekker waren! Voor het geheel heb ik 14,50 euro betaald. 
De bediening hier is ook altijd super vriendelijk en enthousiast.

Maxim

Op aanbeveling van Margo gingen we eten bij deze gezellige mexicaan. 
Ik koos voor het pikantste op de kaart, Burito Adobada, en kreeg wat ik 
vroeg. De burito met gekruid varkensvlees werd geserveerd met rijst 
en een fris slaatje. Dat laatste was welkom want het eten was inderdaad 
pikant, maar niet zo erg dat ik voor de rest van de week niets meer kon 
proeven. Zeker een aanrader ookal is het niet de meest budgetvriende-
lijke optie. Ik betaalde 15 euro voor mijn gerecht.

Dieter

Een Mexicaans restaurant klinkt lekker, maar desondanks was ik hier 
nog nooit geweest. Gelukkig was er de mogelijkheid om het dagmenu 
(môle tortilla met kip en een sausje op basis van sojabonen – typisch 
Mexicaans wintergerecht) te kiezen. Dit gerecht was, zoals wel meer-
dere Mexicaanse gerechten, iets pikanter dan we gewoon zijn uit de 
Belgische keuken. Doordat alles geserveerd werd met rijst, vormde dit 
echter helemaal geen probleem. De grootte van de portie was voor de 
gemiddelde eter zeker genoeg, maar voor mij mocht het toch net iets 
meer zijn. Qua prijs vind ik dit restaurant op de rand van het studen-
tenbudget: voor de dagmenu betaal je € 15,00 (excl. drank).

Ir.Reëel_Maart_v7.indd   37 25/02/2015   21:28:29



38

Goed Fout
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BINAIRO:

• In iedere rij en iedere kolom ko-
men 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

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

Spelletjes
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zaal Rvue 

    St. Truiden

Laston&Geo
Soul4You

PartyShakerzftSakso
eLeKick     Sunday Drive    Atmosfeer

VVK: 14/18 euro (L/NL)
ADD: 20 euro

VVK@Theokot

more information: vtk.be/on/galabal

0,01 euro ereleden
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