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How do you make a
lithography system that
goes to the limit of what
is physically possible?
At ASML we bring together the most creative minds in science and
technology to develop lithography machines that are key to producing
cheaper, faster, more energy-efficient microchips.
Per employee we’re Europe’s second largest private investor in R&D,
giving you the freedom to experiment and a culture that will let you
get things done.
Join ASML’s multidisciplinary teams and help us push the
boundaries of what’s possible.

www.asml.com/careers
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Woordje van de Praeses
Liefste vrienden ingenieurs (in spe),
Het jaar is weer als een wervelwind voorbij gevlogen. Het lijkt precies gisteren dat ik voor het eerst
de nieuwe schachten met de megafoon in de hand mocht toespreken op het schachtenweekend.
De meesten zitten nu op volle snelheid om binnen afzienbare tijd als ir. rond te lopen, enkele
anderen hebben we jammer genoeg moeten laten gaan naar dat mooie gebouw in de Dekenstraat
…
Vele van mijn jaargenoten bereiden zich ondertussen voor op een nieuw leven als werkende mens.
Hopelijk denken ze met genoegen terug aan de mooie tijd die ze de afgelopen jaren hier in Leuven
en Heverlee hebben mogen beleven. En uiteraard hoop ik hen later nog vaak terug te zien, is het
niet op een alumnicantus, dan toch wel als minister of CEO in het Journaal.
Want daar ben ik rotsvast van overtuigd: als burgerlijk ingenieur (-architect) van de KU Leuven sta
je in pole-position om het ver te schoppen in je carrière. Ik durf er mijn hand voor in het vuur te
steken dat velen van jullie binnen een paar jaar een mooie topfunctie bekleden. Go for it, maar
vergeet niet waar je roots liggen!
Maar omdat het allemaal zo plezant was dit jaar, heb ikzelf toch maar besloten om nog eventjes in
Leuven te blijven plakken. Dus wie weet tot volgend jaar!
Enjoy de laatste Delta-weken, en zeker de kiesweek waarin de nieuwe ploeg zijn beste beentje zal
voorzetten!
Ciao,
Rien
Praeses ‘12-’13

Woordje van de Vice
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Beste lezer,
Het academiejaar loopt op z’n einde, wat betekent dat er van alles staat te gebeuren. Het
belangrijkste voor mij is natuurlijk dat ik binnenkort de fakkel mag doorgeven. Na een jaar als
kandidaat-vice en dan een jaar als vice, zit mijn termijn erop. Ik geef het toe, sommige dingen
had ik beter kunnen aanpakken. Op andere dingen heb ik toch mijn stempel proberen drukken.
Eén ding staat vast: ik heb het altijd op mijn eigen manier proberen doen. Dat was natuurlijk niet
gelukt zonder jullie; een bende enthousiaste medewerkers en een buitengewoon gemotiveerd
praesidium.
Bedankt medewerkers, om het werk van onze schouders te nemen wanneer dat nodig was. Zelfs
zonder dat iemand in een blauwe pull of polo het moest vragen, en vaak zonder dat jullie er iets
voor in de plaats kregen, staken jullie spontaan een handje toe, steevast met de glimlach! Om jullie
nog een laatste maal te bedanken, stel ik voor dat we met z’n allen nog eens stevig de bloemetjes
gaan buiten zetten in de Rumba op 22 april. Iedereen die wel eens een shiftje heeft gedaan, is van
harte welkom!
En bedankt Delta! Om niet alleen jullie gezicht te laten zien op de toffe momenten, maar om ook
paraat te staan wanneer er gewerkt moest worden. Al zijn we met weinig, een praesidium was nog
nooit zo geëngageerd voor of zo begaan met VTK. Soms hingen er wat spreekwoordelijke wolken
in de lucht, maar we hebben steeds als een groep vrienden verder gewandeld. En om jullie te
bedanken, gaan we nog eens stevig onze magen vullen, zij het met voedsel of met drinken.
Dan rest er mij niets dan iedereen veel succes te wensen; uiteraard met de examens, met het vinden
van een job of met het verkozen worden tot 94ste praesidium van VTK!
Marvin
Vice-Praeses ’12-‘13

P

Proffenwoordje: Joos Vandewalle

rof. dr. Ir. Joseph Vandewalle: Voor sommigen staat hij bekend als ‘de professor met de brainteasers’.
Bij Revue kennen ze hem dan weer als groentenboer Vandewallie, maar we kunnen in elk geval met
volle zekerheid stellen, dat er geen burgie in Heverlee rondloopt, die hem niet kent! Volgend jaar gaat
hij met emiritaat en daarom grepen wij nog snel onze kans om hem te interviewen voor onze laatste
Ir.Reëel.
:
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Joos walle
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L: is het altijd al uw droom of plan
geweest om docent te worden?
Dat is geleidelijk aan gegroeid.
Het was zeker niet een droom
die ik van kinds af aan koesterde.
Ik heb hier in Leuven eerst
mijn studies gedaan en dat
boeide mij wel erg. Daardoor
heb ik zin gekregen om hier
een doctoraat te maken. Dat
is een periode waar ik met
veel plezier naar terugkijk. Je
leert dan de ambiance onder
onderzoekers kennen en je
moet een eigen weg zoeken in
al de verschillende domeinen.
Daarna ben ik 3 jaar naar
Berkeley in Californië geweest
en dat heeft mijn interesse
voor de academische wereld
nog versterkt. Als je rondkijkt
in die wereld, zie je een aantal
personen die waardevolle
dingen doen en die ook
geboeid zijn door hun werk en
dat trok me aan. Maar toen ik
terugkwam naar België begon
ik opnieuw te twijfelen. Ik stond
even op het punt om toch naar
een bedrijf en eventueel terug
naar Amerika te gaan en ik

had zelfs al enkele sollicitaties
gedaan. Maar, uiteindelijk heb
ik nooit een positie buiten de
universiteit uitgeoefend.

wetenschappen. Zij hebben
dat traject absoluut niet
gehad en hebben evenmin
dezelfde kennis van wiskunde
of fysica. In dat vak komen een
L: Van alle vakken die u doceert, welk aantal actuele technologisch
vak doceert u het liefst en waarom?
wetenschappelijke
onderwerpen aan bod. Dat
Goh, ze hebben allemaal vak zou ik graag nog een paar
hun charmes en hun minder jaar willen verder doceren,
aangename elementen, maar omdat we daarin de studenten
er is geen enkel vak waar ik met kunnen helpen leren om de
tegenzin of met degout tegen discussie aan te gaan over
aankijk. Wat ik vooral graag doe, belangrijke
thema’s
zoals
is samen met de studenten een privacy of de invloed van ICT op
traject opbouwen. Dat begint de maatschappij, waterverbruik
met het vak ‘Lineaire Algebra’ of energieverbruik.
in het eerste jaar, waar je al
een eerste band smeedt. Het L: Uw standpunt over het
gaat dan nog wel over een hele ingangsexamen burgerlijk ingenieur
grote groep natuurlijk. Daar is bekend. U bent nu ook een groot
kan je dan met ‘Systeemtheorie voorstander van de ijkingstoets. Als
en regeltechniek’ verder op er toch een mogelijkheid zou zijn om
inwerken en later krijg je het ingangsexamen opnieuw in te
er eventueel nog speciale voeren, blijft u daar dan de voorkeur
cursussen bovenop, zoals aan geven boven de ijkingstoets?
‘Systeemidentificatie’
of
‘Neurale
netwerken’.
Het Het verschil met een echt
heeft mij altijd geboeid om toelatingsexamen zoals bij
aan de studenten een soort geneeskunde is dat daar de deur
engagement te geven dat ik ofwel open ofwel dicht gaat. Zo
ze bij een dergelijk project blijf bruusk wil ik niet zijn. Als we
begeleiden. Je kan dan steeds kunnen komen tot een systeem
terugvallen op wat je vroeger waarbij de meeste studenten
hebt gedaan en tegelijk ook deelnemen en ze ook in grote
zeggen ‘we gaan daar nog op mate rekening houden met de
terugkomen’.
resultaten, ben ik tevreden. Ik
wil ook graag de resultaten van
Ik heb er recent een nieuw vak de ijkingstoets confronteren
bijgekregen over technologie met de cumulatieve studievoor de maatschappij voor efficiëntie van de student.
studenten uit de humane
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Als je kan aantonen dat zij
die in de onderste 20% van
de
ijkingstoets
scoorden,
vervolgens een zeer geringe
studie-efficiëntie
behalen,
dan zijn dat boodschappen
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die je kan meegeven aan de
toekomstige studenten. Maar
als je de dag van de toets niet
goed geslapen hebt of niet
voluit kan functioneren, dan
mag de ijkingstoets je niet
verhinderen om er toch aan te
beginnen; maar je moet dan
wel aantonen dat je het kunt.
In die zin ben ik niet
ongelukkig met de toets.
Een toelatingsproef kan een
aantal
potentieel
goede
studenten verhinderen om de
studies aan te vatten, terwijl
onze maatschappij duidelijk
ingenieurs nodig heeft. We
moeten gewoon zorgen dat we
goede ingenieurs afleveren. Dat
kan door tijdig een boodschap

te geven (ook naar de ouders
toe) die niet zomaar de deur
dicht of open doet, maar die
duidelijk maakt dat als je wil
slagen, je een extra inspanning
zal moeten leveren.

L: Van alle verschillen tussen uw
studententijd en vandaag, wat valt u
het meeste op?
Eén van de dingen die mij
opvalt is dat de rekrutering
in
West-Vlaanderen
erg
geslonken is. Ik was deel van
een lichting waar gemakkelijk
meer dan 20% West-Vlamingen
zaten. Er komen nu nog enkele
studenten over vanuit Kortrijk,
maar rechtstreeks vanuit WestVlaanderen zie je er weinig.
De geografie doet de meesten
voor Gent kiezen.
Wat is er nog veranderd?
Eigenlijk veel. Er wordt soms

veel gezegd dat het vroeger
allemaal beter was, maar daar
ben ik niet van overtuigd,
zeker als ik naar de activiteiten
van mijn collega’s kijk; de
grote energie die ze steken in
onderzoek en onderwijs. Dan
denk ik dat jullie geluk hebben
dat jullie nu studeren en niet
zovele jaren geleden. Vroeger
bestonden er bijvoorbeeld
een
behoorlijk
aantal
vakken waarbij je gewoon
telefoonboeken
vanbuiten
moest leren. De feitenkennis is
voor mij minder belangrijk dan
een goed doorzicht hebben in
de globale systeemaspecten.
De studenten zijn ook erg
veranderd. Ik denk dat wij
harder werkten. Aan het einde
van de jaren 90 heb ik in het
kader van een interne evaluatie
een studietijdmeting gedaan
en die gaf aan dat studenten
gemakkelijk 1800 à 1900 of
zelf 2100 uren per jaar met hun
studie bezig waren. Ik heb niet
de indruk dat dit nu nog het
geval is.
L: Wat deed u als student in uw vrije
tijd?
Wij gingen graag een pintje
drinken in de VTK-bar op de
Naamsesteenweg.
Typisch
was het zo dat wij in de
examenperiodes blokten tot
middernacht en dan collectief
een pint gingen drinken tot
1u en dan sliepen we goed.
Maar het is niet zo dat ik een
drinkebroer ben of ooit geweest
ben. Eén keer per week uitgaan
was voor mij genoeg.

L: Wat zijn de beste en slechtste opstijgen. Ik heb dat examen
punten die u ooit heeft behaald?
waarschijnlijk
heel
slecht
gedaan, maar ik vond dat echt
Oei oei, dat weet ik allemaal niet kunnen. Gelukkig bestaan
niet meer. Mijn beste jaar was in er nu studentenevaluaties over
elk geval het jaar waarin ik mij docenten. Daar ben ik altijd
het meest geamuseerd heb. In voorstander van geweest.
mijn 2e kandidatuur (1968) was
de maand mei een maand van L: Ik heb online gelezen dat u elke
betogingen. Op een bepaald zomer een week sculpturen maakt.
ogenblik waren de lessen Gaat u dat nu meer doen, nu u meer
volledig geschorst omdat er te tijd hebt?
veel protest was. Ik deed zelf ook
actief mee met die betogingen
want ik was ervan overtuigd dat
Leuven Vlaams moest blijven,
maar ik liep niet per sé helemaal
vooraan. In die periode was
het dus studeren en af en toe
eens gaan betogen. De politie
gebruikte
waterkannonnen
en toen zijn wij op kot, in de
Minckelersstraat ook met water
beginnen spelen, waardoor de
mensen die onder ons balkon
op de bus aan het wachten
waren moesten weglopen. Dat
was een tijd dat we ons echt Misschien wel een beetje,
goed geamuseerd hebben, maar niet zoveel dat het mijn
maar zoals ik al vertelde, in dat leven zal domineren. Tot nu
jaar behaalde ik ook mijn beste toe deed ik het altijd een week,
examenresultaten.
hoogstens 14 dagen. Het kan
Mijn slechtste examens waren zijn dat het nu iets meer wordt
zonder twijfel die waarvoor maar zeker niet veel meer want
ik telefoonboeken vanbuiten dat is met dit Belgisch weer niet
moest blokken. De prof aangewezen. Ik moet daarvoor
van toegepaste scheikunde buiten werken omdat nogal
liet 3 studenten tegelijk veel stof en gruis mee gepaard
binnenkomen. Aan de eerste gaat.
vroeg hij “Slochteren gas, alles Tien jaar geleden heeft mijn
wat je ervan weet”, aan de vrouw
me
gestimuleerd
tweede “Heb jij daar iets bij om deel te nemen aan een
aan te vullen? Zijn er dingen workshop. Ik ben blij dat ik daar
die fout zijn?” en aan de derde: mee begonnen ben. Ik zie er
“Heb jij nog iets toe te voegen?” veel wiskundige vormen in en
en op vijf minuten was de dat spreekt me aan. Je krijgt
zaak beslist en mochten we daar na een tijd bedrevenheid
alle drie weer naar buiten. in en het is zeker leuk als het
Als ik daaraan terug denk, werk geapprecieerd wordt.
voel ik nog steeds de woede

L: Welke boodschap wilt u meegeven
aan ingenieursstudenten aan het
einde van uw jarenlange professoren
carrière?
Wel, ik heb mij voorgenomen
om niet te veel moraliserende
boodschappen te geven, zeker
niet ongevraagd. Nu vraag je
het zelf dus kan ik niet anders
dan antwoorden; maar ik vind
dat iemand die op emeritaat
gaat zich niet meer met alles
moet moeien en over alles nog
een opinie geven.
Wat mij de laatste jaren
erg geboeid heeft en wat
ik belangrijk vind, is dat
ingenieurswetenschappen
een belangrijke hefboom zijn
om nieuwe elementen aan te
brengen in het maatschappelijk
gebeuren; ze hebben niet
alleen een grote impact maar
worden zelf ook beïnvloed
door die maatschappij. Waar
zitten immers de problemen
in de maatschappij? Energie,
ICT, infrastructuur, medische
technologie,... Er is een waaier
aan
problemen
waarvoor
ingenieurs onvervangbaar zijn.
Ik zou wel graag zien dat we
die zaken behandelen op een
manier die milieuvriendelijk
is en die de maatschappij en
de mens beter respecteert.
Jongeren moeten zich daarvoor
inzetten. Ik raad persoonlijk
iedere
ingenieursstudent
graag het boek ‘The Grand
Challenges for Engineering’
van the National Academy of
Engineering aan. Daar staan
heel goede voorbeelden in.
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Afterlife: Pas afgestudeerd

D

eze keer stelden we 2 pas afgestuurden enkele vraagjes.
Welke wending heeft hun leven genomen nadat ze van de
schoolbanken zijn gestapt.
Wat heb je gestudeerd?
Lien: Officieel heb ik een Master
of Science in engineering:
Architecture, archie dus. Als
optie heb ik gekozen voor
bouwtechnisch ontwerp.
Dino: Burgerlijk ingenieur
Materiaalkunde
(materialen
in de biomedische sector) en
master in het management
Wat houdt je job in?
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Lien: Sinds 1 oktober werk ik op
een architectenbureau. Ik doe
stage om te mogen toetreden
tot de Orde van Architecten
als zelfstandig architect. Zo’n
stage is bedoeld om alle
facetten van het beroepsleven
te ontdekken, iets wat in de
opleiding niet zo veel aan
bod komt. Mijn stagemeester
probeert mij zoveel mogelijk
bij zijn projecten te betrekken.
Zo bezoek ik wekelijks enkele
lopende werven, heb ik al
contact gehad met klanten,
en begin ik bij te leren over
de papierwinkel die bij elk
bouwproject
doorworsteld
moet
worden:
een
bouwaanvraag,
EPB-dossier,
raming van de bouwkosten,
lastenboek en meetstaat met
de exacte omschrijving van elk
element van het bouwproject,
aanbestedingen en offertes
van aannemers, werfverslagen
en het proces-verbaal van de
oplevering.

Het echte ontwerpen is
eigenlijk maar een kleine fractie
van het bouwproces en is nog
niet zoveel aan bod gekomen.
In tegenstelling tot het vak
ontwerp waarbij de focus
op het concept ligt, merk je
wel meteen dat in de praktijk
het budget en de timing de
doorslaggevende
factoren
zijn bij elk onderdeel van het
bouwproces. En de architect
wordt blijkbaar veel in de rol
van bemiddelaar geduwd bij
problemen tussen aannemer
en bouwheer, of verschillende
aannemers onderling. Het
bouwproces is ook dynamischer
dan ik had verwacht. Eén van
de werven die ik opvolg, zit
nog in de ruwbouwfase. En na
zowat elke werfvergadering
moet ik iets hertekenen op de
uitvoeringsplannen. Ik leer elke
dag wel nieuwe dingen, wat het
zo boeiend maakt. Die twee jaar
stage zullen snel voorbij gaan!
Dino: Mijn job is het leiden van
het productieproces waarbij
treinstellen van de NMBS een
grote revisie of een volledige
modernisatie
ondergaan.
Hierbij ben ik verantwoordelijk
voor het volledige proces
van een bepaald type trein,
gaande van aankoop van
materialen tot afleveren van
de vernieuwde trein. Ook het
personeel dat deze taken moet
uitvoeren valt onder mijn
verantwoordelijkheid.

Lien

Dino

Heb
je
veel
solliciteren?

moeten

Lien: Ik kon onmiddellijk
beginnen bij een bureau dat ik
toevallig ben tegengekomen
op een beurs over passief
bouwen. Ik heb dus geen
sollicitatiebrieven
en
-gesprekken moeten doorlopen
om een stageplaats te vinden.
Daarin heb ik veel geluk gehad.
Dino: Ik heb in totaal bij
drie bedrijven gesolliciteerd
waarvan ik bij twee bedrijven
mocht starten. Ik heb voor
de NMBS gekozen omdat de
jobinhoud me net iets meer
aansprak dan bij het andere
bedrijf.
Hoeveel werk je gemiddeld
per dag?
Lien: Ik werk onder het statuut
van zelfstandige. Ik heb dus
geen vaste uren waar ik mij
aan moet houden. Ik kan ’s
morgens beginnen en ’s avonds
stoppen wanneer ik wil en ik
word gewoon per uur betaald.
Uiteraard moet ik wel zorgen
dat ik mijn werk gedaan krijg,
wat er soms toe kan leiden dat
het ’s avonds laat wordt. Maar
gemiddeld werk ik zo’n 8 à 9
uren per dag.

Dino: Als statutair bediende
bij de NMBS heb je een
36-urenweek. Je werkt echter
effectief 38 uren waarvan 2 uur
per week wordt omgezet in extra
verlofdagen. Van ingenieurs
wordt echter af en toe nog een
kleine extra verwacht buitenuit,
dus het totaal zal toch om en
bij de 40 uur per week liggen,
wat natuurlijk nog steeds zeer
weinig is :)
Wat heb je gekocht van je
eerste loon?
Lien: Eigenlijk staat dat nog
steeds op mijn bankrekening.
Omdat ik als zelfstandige
werk, moet ik daar zelf een
deel van doorstorten naar
het BTW-kantoor, een sociaal
verzekeringsfonds
en
de
belastingen. Vandaar dat ik
nog even wacht om iets groots
te kopen, tot ik weet hoeveel
ik ook effectief mag houden.
Maar een tablet en een paar

goede boeken voor op de trein
staan al op het verlanglijstje!
Dino: Nog niet veel na een
week
Dino; Aangezien ik pas in
november begonnen ben met Wat mis je het meest aan
werken heb ik, op het moment student zijn, wat is het
van het interview, nog geen grootste verschil, is werken
loon ontvangen en dus ook nog leuker?
niets gekocht :)
Lien: Ik mis eigenlijk vooral het
Wat
was
het
meest kotleven, met het laat opblijven
spectaculaire dat je al hebt en het bijhorende uitslapen tot
meegemaakt als werkende je zin hebt om op te staan, en
mens?
de mensen continu rondom je
heen, op eender welk uur van
Lien: Een leuke anekdote van de dag of nacht. Nu ik werk
een bouwproject: wij zijn bezig zijn mijn avonden veel rustiger
met een nieuwbouw op een geworden en het weekend
groot stuk grond, waar ook nog spannender. Als student deed ik
een park met een vijver en een in het weekend nauwelijks iets
heleboel dieren bij hoort. De anders dan slapen. En werken
vorige eigenaar heeft doorheen heeft ook zeker voordelen,
het hele park een treintje zoals een echte kerstvakantie,
aangelegd, zoals je ook in geen examenstress en meer
pretparken ziet. Er liggen overal geld op de bankrekening. En
treinsporen, met enkele wissels, de kans om later te zeggen: dat
een houten bruggetje om over gebouw heb ik ontworpen!
de vijver te rijden en er is zelfs
een ‘tunnel’ in een ‘berg’.
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Dino: Ik mis de vrijheid van het
student zijn het meeste. Als
student ga je niet naar de les
als je geen zin hebt omdat je
bijvoorbeeld te moe bent of een
kater hebt. Als werkende mens
is het natuurlijk niet mogelijk
om ‘s morgens gewoon niet
te gaan. Als student plande
ik mijn thesisactiviteiten ook
meestal ‘s avonds omdat mij
dat beter paste maar dat is
natuurlijk op het werk niet
mogelijk. Het grootste verschil
tussen werken en studeren is
vooral de verantwoordelijkheid
die je erbij krijgt op het werk.
Ook het toepassen van grote
hoeveelheden leerstof in de
praktijk komt vaak voor op het
werk terwijl je als student vooral
materie moet leren en niet zo
zeer gebruiken. Een ander zeer
belangrijk verschil is natuurlijk
dat je nu loon ontvangt voor
je werk in tegenstelling tot als
student :)
Ben je al ooit gaan werken
met een kater?
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Lien: Nee, in de week drink ik
niet echt. En anders zou ik wel

een dagje verlof nemen ;-)
Dino: Nog niet, maar dat gaat
er zeker nog van komen
Waar woon je nu en wie
kookt je eten?
Lien: Eigenlijk zit ik nog op
kot. Tijdens de week woon ik
samen met mijn vriend op een
studio hier in Leuven, maar
in’t weekend ga ik nog naar
huis. Thuis wordt er voor mij
gekookt maar op kot koken
we meestal om de beurt. En
anders bestellen we pizza, of
gaan langs het frituur of de
chinees.
Dino: Ik woon voorlopig nog
thuis en zorgt mijn moeder
dus voor het eten. aangezien
ik slechts 3 dagen voor mijn
eerste werkdag te horen kreeg
wanneer deze effectief zou
vallen heb ik nog niet de tijd
gehad om iets voor mezelf
te zoeken, wat dan in het
Leuvense zou liggen aangezien
dit veel dichter bij mijn werk
ligt.

Heb je dingen geleerd uit
extracurriculaire activiteiten/
praesidium die je nu kan
toepassen?
Lien: Mijn ervaring als
beheerder kan ik wel gebruiken
nu ik zelfstandige ben en
ook mijn eigen boekhouding
probeer te doen. Het maakt
de BTW-aangiftes al iets
vertrouwder.
Dino: Zeker. Aangezien mijn
job voor een groot deel
bestaat in het oplossen van
problemen en het aansturen
van een team kan ik mijn
ervaring als groepscoördinator
zeker gebruiken. Dit zijn
zaken die je namelijk niet leert
op de schoolbanken maar
enkel in de praktijk (zelfs bij
management leer je slechts
theoretische kennis over
managen en verkrijg je geen
praktijkervaring).
Bedankt voor het interview

Architectuur: WikiLeaks
WikiLeaks. Een mysterieuze
website waar je anoniem
documenten kan plaatsen
om zo geheime informatie te
‘lekken’ vraagt om een al even
mysterieuze locatie voor haar
database. Een grot in Stockholm,
waar zich oorspronkelijk een
atoomschuilkelder bevond,
leverde de ideale ruimte op.
Albert France-Lanord Architects
ging aan de slag en creëerde
James Bond-achtige kantoortjes,
vergaderzalen en de technische
voorzieningen van twee WikiLeaks
servers voor een internetprovider
onder de granieten rotsmassieven
van het Vita Berg Park. Centraal
stond de ontmoeting tussen
de wereld van de mens en de
wereld van de berg. Deze berg
werd hier eerder als een levend
organisme opgevat. De mens op
zijn beurt brengt, als indringer in
een andere wereld, het beste mee
dat hij heeft: licht, technologie,
planten en water. Een architectuur
van confrontatie en contrast; in
sommige ruimtes overheerst de
rots, in andere de mens. Om meer
ruimte te creëeren werd de rots
opgeblazen, met als resultaat
een werkplaats zonder ook maar
één rechte hoek. Het zijn hier
niet omhullende vlakken, maar
net de leegte in een massa die de
ruimte bepalen. Referenties van
de architect kwamen rechtstreeks
uit science fiction films als ‘Silent
Running’ en een aantal James
Bond films.
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Vrije wil.
Ben jij wie je denkt dat je bent?
De vrije wil is momenteel een
hot topic. En dan met name
de ontkenning ervan. Want
de neurowetenschap heeft
aangetoond dat de vrije wil
niet bestaat – dat is meestal de
teneur van artikelen in kranten
en populair-wetenschappelijke
tijdschriften.
Grofweg kun je in discussies
over de vrije wil twee kampen
ontwaren. De eerste groep,
compatibilisten genoemd, stelt
dat de vrije wil bestaat én dat
onze wereld deterministisch is;
determinisme en vrije wil zijn
compatibel. Aan de andere kant
zijn daar de incompatibilisten,
die menen dat vrije wil en
determinisme elkaar uitsluiten.
Ofwel
is
determinisme
onjuist en is onze wil vrij (de
zogenaamde libertariërs), ofwel
is determinisme juist en daarom
is onze vrije wil een illusie
(veel hersenwetenschappers,
zoals bijvoorbeeld Lamme en
Swaab).
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Hoogleraar Marc Slors

Deze posities zijn al tientallen
jaren de standaardposities.
De meeste bijdragen aan
discussies over de vrije wil
zijn dan ook in één van deze
posities onder te brengen.
Maar niet die van Marc Slors,
hoogleraar
cognitiefilosofie
aan de Radboud universiteit.
Slors wil niet aan het spelletje
meedoen, omdat hij denkt
dat de regels van het spel niet
deugen.
De hoogleraar schreef een
boek dat afgelopen jaar
verscheen: “Dat had je gedacht!
Brein, bewustzijn en vrije wil
in
filosofisch
perspectief.”
Neurowetenschappers
en
psychologen
hebben
de
afgelopen
jaren
steeds
overtuigender
aangetoond
dat de rol van ons brein en
van ons onbewuste groot is,
bijvoorbeeld als het gaat om
het nemen van beslissingen.
Maar dat sluit het idee van een
vrije wil niet uit, meent Slors.

Er zijn twee voorwaarden voor
een vrije wil, zo stelt Slors
in het begin van het boek.
Allereerst: “Als we van een
handeling willen zeggen dat
die uit vrije wil is gedaan, dan
moet het om één van meerdere
mogelijke handelingen gaan.
Er moet sprake zijn van opties
waaruit gekozen kan worden”.
Met andere woorden: als
determinisme
klopt,
dan
liggen de uitkomsten van
onze overwegingen al vast,
dan lijkt het alsof er voor ons
iets te kiezen valt, maar is dat
in feite een illusie. In dat geval
vinden de meeste mensen dat
er geen sprake is van vrije wil.
De tweede voorwaarde is dat
een keuze ook echt mijn keuze
moet zijn, wil mijn handeling
vrij zijn: “Handelingen zijn echt
van mij als ik er de bron van
ben, als ik ze kan uitleggen en
rechtvaardigen, als ik me ermee
kan identificeren”.

Het is die tweede voorwaarde,
zo stelt Slors terecht, die in
de meeste debatten omtrent
vrije wil centraal staat. Daar
gaat het om, want daar spelen
de
hersenwetenschappers
namelijk
de
stoorzender,
omdat zij stellen dat het
bewustzijn een illusie is, dat
de meeste beslissingen door
het onbewuste genomen
worden. Het onbewuste neemt
de beslissingen, niet ons
bewustzijn. En daarmee lijkt het
alsof de hersenwetenschappen
laten zien dat mijn beslissingen
helemaal niet mijn beslissingen
zijn. De argumentatie, zo stelt
Slors, is:
1. Ik ben mijn bewustzijn.
2. Mijn bewustzijn bepaalt
niet wat ik doe. (Dit hebben
de
hersenwetenschappen
aangetoond, zo is meestal het
argument.)
3. Dus: Ik bepaal niet zelf wat ik
doe.

En dan ben ik inderdaad niet
vrij.
Kortom:
het
onbewuste
bepaalt niet alles. Maar: ‘De
Maar Slors laat zien hoe het onderzoeksresultaten
uit
probleem van de vrije wil de neurowetenschap en de
samenhangt met een van de psychologie maken wel dat
grootste vergissingen die in wij ons zelfbeeld moeten
het Westen ooit is begaan: aanpassen.’ Hoe, daarvoor
namelijk dat we ons “ik”, onze gebruikt Slors in zijn boek een
identiteit vereenzelvigen met scheepsmetafoor. ‘Als we ons
ons bewustzijn.
handelende lichaam zien als
Er zijn neurowetenschappers een schip, is inmiddels wel
die stellen dat vrije wil niet duidelijk dat het bewustzijn
bestaat omdat niet wíj daar niet de kapitein van is. Maar
kiezen maar onze onbewuste het schip wordt, zoals ik het zie,
hersenprocessen. ‘Die claim wel bestuurd, namelijk door
klopt alleen als je ervan uitgaat een stuurman en een navigator.
dat wij ons bewustzijn zijn. Maar De navigator houdt, bewust, de
als ik bijvoorbeeld met iemand koers in de gaten en roept af en
praat, ben ik niet voortdurend toe wat naar de stuurman. Die
bewust aan het formuleren. voert uit maar doet dat op de
Toch zeg ik wat wíl zeggen automatische piloot. Soms lijkt
en ben ik daarin “mijzelf”. de stuurman ook hardhorend:
Wie wij zijn, wordt niet alleen dan kun je nog zo bewust een
bepaald door onze bewuste koers hebben bepaald, maar
handelingen maar door alle doe je toch wat anders.’
handelingen die passen bij de
eigenschappen, overtuigingen,
Maarten
plannen en ervaringen die
ons vormen. Daar zit veel
onbewusts in.’
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Bezige burgies: Hannelore Veelaert
Voor deze laatste editie van bezige burgies, interviewden
we onze nieuwe Faculty Star, Hannelore Veelaert. Hannelore is een laatstejaars studente architectuur en ze is in
haar vrije tijd veel met fotografie bezig.
Op welke leeftijd ben je met
fotografie begonnen en wat
heeft je ertoe aangezet?
Ik had al interesse in fotografie
zolang ik mij kon herinneren,
maar pas toen ik voor mijn
18de verjaardag een camera
kreeg van mijn ouders ben ik er
zelf mee begonnen. Na enkele
maanden wist ik al dat dit iets
was waar ik mee verder wou,
en ben ik beginnen sparen
voor een betere camera waar
ik meer mee kon. Ondertussen
zijn we bijna 6 jaar verder en
is het al fotografie wat de klok
slaat: ik studeer sinds vorig
jaar fotografie aan het SLAC in
leuven en mijn thesis gaat over
de relatie tussen architectuur
en fotografie.
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Heb je bepaalde thema’s die
je inspireren of kleuren die je
vaak gebruikt?
Architectuur komt door mijn
studie natuurlijk heel vaak
terug, maar ik ben ook heel
gefascineerd door grafische
beelden. Ik ga graag op zoek
naar iets bijzonders in mijn
onmiddellijke omgeving en
dan valt mijn oog vaak op
bijvoorbeeld een spel van licht
en schaduw of interessante
details in een oude muur. Ook
fotografeer ik heel vaak op reis,
plaatsen bezoeken waar ik nog
nooit eerder geweest ben, vind
ik altijd inspirerend.

Hannelore Veelaert
Heb je altijd en overal een
camera mee?
Mijn foto’s ontstaan meestal
heel spontaan: onbewust ben
ik altijd bezig met het zoeken
van mooie beelden, en dus
probeer ik altijd een camera op
zak te hebben. Indien niet,
heb ik gegarandeerd spijt
achteraf. Ik hou er heel erg van
om de mensen en de wereld
om mij heen te observeren en
vast te leggen. Het gebeurt
slechts zelden dat ik een
geposeerde foto neem en
ondertussen zijn de meesten

onder mijn vrienden ook wel
gewend dat ik hen fotografeer.
Als je er maar aandacht voor
heb, kan je zoveel mooie
beelden in het dagdagelijkse
leven ontdekken, en dan vind ik
het niet echt nodig om nog
iets in scene te gaan zetten.

jaar geleden gemaakt tijdens
een vakantie daar.) Zo’n
mooie stad kon niet anders
dan inspirerend werken en ik
heb er dan ook heel wat foto’s
getrokken waar ik best wel
trots op ben. Ronddwalen door
een nieuwe stad vind ik heel
stimulerend, het zorgt ervoor
De foto’s die je ingezonden dat ik heel alert ben voor mijn
hebt als portfolio voor Faculty omgeving en resulteert meestal
Star, waar zijn die genomen? in foto’s waar ik achteraf heel
blij mee ben.
De foto’s in dit artikel en die ik
inzond voor mijn portfolio, zijn Heb je ondertussen al veel
allen gemaakt in Lissabon, waar workshops gehad of heb
ik het afgelopen half jaar mijn je al inspirerende andere
erasmus heb doorgebracht. kunstenaars ontmoet?
(Enkelen zijn wel al anderhalf

Samen
met
de
andere
fotografen heb ik al workshops
gedaan omtrent flitsfotografie,
portretfotografie, raw fotografie
en de tentoonstelling van Geert
Goiris. Deze workshops zijn
heel wat technischer dan hoe ik
zelf te werk ga of wat ik in het
SLAC leer, maar daardoor net
ook heel interessant.
Het is zeer boeiend om kennis
te maken met technieken en
aanpakken waar je zelf niet
meteen naar op zoek zou gaan,
en het zorgt er ook voor dat ik
mijn eigen werk met een nieuw
oog ga bekijken.
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Een kopje koffie en de boeiende
Omdat ze in de jaren 80 heel erg creatief waren (en omdat ik het denk ik beloofd heb in de vorige Ir.Reëel)
bieden wij u opnieuw een artikel aan van een oude editie van de Ir.Reëel. Probeer niet te begrijpen
waarover ze het juist hebben of wat nu de bedoeling is van de tekst. Just go with it!
Lauren

En nu gedaan met de zever. Aan het vorig artikel hebben wij niet alleen een
fysische (slechte wisky), maar ook een morele kater overgehouden, nadat de
voltallige redactieraad unaniem en enthousiast het werkstuk goedgekeurd
had voor publikatie, ondanks een dringende, weliswaar verdoken oproep tot
censuur. Wij zijn ons dan maar gaan bezuip, sorry pardon excuseer, bezinnen
en hier komt het dan:
Ladies and gentlemen,
proudly (oh ja?) present:
by the authors of the same name.
Aan U die heel slim zijt en hard werkt en grote of grootste onderscheiding
haalt,
Aan U die minder slim zijt en minder hard werkt maar onderscheiding haalt,
Aan U die veel geluk hebt en slaagt in eerste zit,
Aan U die artikels schrijft voor Irreëel en ook tweede zit hebt,
(hoor ik daar geen stampende voetjes?)
U allen hoeft dit niet verder te lezen, omdat U het zelf kon
geschreven hebben, maar er niet voor durft uit te komen.
Na de vele enthousiaste lezerreakties, gaan de van diepe verachting
tot diepe vernegening, gaan wij toch verder für Volk, Vaterland und Van
neem een verse pint ter hand, smijt dat opdringerig lief van U af (hoe is
bed, gooi dat lief onder U uit (is het nu bijna genoeg, ja?) en overdenk
deze eis:
Wij eisen: - een
- een schoolbus
- een schoolbus vol
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- een schoolbus vol kinderen
- een schoolbus vol kinderen om*
- een schoolbus vol kinderen om te kapen in elke
faciliteitengemeente (daarom zijn ze er:faciliteiten voor
alle geestesgestoorden)
* met dank aan Jan Theys voor de tip en aan de Nationale Dienst voor de
afzet van Land- en Tuinbouwprodukten voor de kip.
Volgende week gaan we voorwerpen raden. Het antwoord is niet: “een

(bestaat dat nog?) dan een Waal als minister? Twee Walen als minister
jezelf. Premier Martens heeft een nieuwe hobby:skiën. Hij is niet meer

als piraat heeft twee lapjes voor zijn ogen. Wat is het kenmerk van een
binnenkant. Tot dusver onze Nederlandse correspondent, die hierbij in de

wit vierkantje

toegeslagen. Dus toch één verantwoordelijk persoon in de redactie van dit
blad.
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Bekende Burgies: Bart Swings

B

art Swings is niet alleen meervoudig kampioen inline-skaten, maar ook een burgie!
Met zijn drukke schema was het moeilijk om hem te pakken te krijgen voor een interview. Gelukkig is het voor onze laatste editie toch nog gelukt!
Mochten er nog burgies zijn het schaatsen, alleen is dat
die u niet kennen, stel u even wel olympisch en dus veel
voor?
meer gemediatiseerd, met
grotere budgetten tot gevolg.
Ik ben Bart Swings, skeeler Ik probeer wel zoveel mogelijk
sinds mijn 8 jaar en ben 3 het skeeleren te vermelden in
jaar geleden begonnen met interviews en dergelijke om
schaatsen. Ik studeer voor het wat aandacht te geven.
het 4de jaar aan de faculteit Het is een heel zware sport, als
ingenieurswetenschappen.
het daar niet was gelukt dan
zeker ook niet in het schaatsen,
Je bent begonnen als inline dus nee ik denk niet dat het
skater, hoe?
makkelijker is om daarin door
te breken.
Toen ik een jaar of 4 was hebben
we bij ons thuis allemaal Je combineert de sport nog
skeelers gekregen en gingen steeds met je studies, lukt dat
we allemaal op het pleintje in goed?
de tuin. Dat is eigenlijk heel
klein, maar vroeger leek dat Mijn eerste jaar heb ik volledig
wel groot. Via een collega van gevolgd, om te weten of ik het
ons mama zijn we dan bij RSC wel aankon, en het iets voor
Heverlee
terechtgekomen.
Toen ik een jaar of 8 was ben ik
dan aan competitie begonnen.
Was je meteen een groot
talent?
Nee in de jeugd was ik niet
denderend. Pas op mijn 14de
toen ik voor het eerst naar een
EK mocht begon ik resultaten te
rijden. Ondertussen heb ik wel
al 7 wereldtitels.
Is het makkelijker om door te
breken in een kleine sport?
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Goh, skeeleren wordt eigenlijk
zwaar onderschat. Wereldwijd
is het een grotere sport dan

mij was. Uiteindelijk bleek dat
allemaal wel te gaan, want ik
was er op alles in eerste zit
door. Daarna ben ik dan mijn
2 volgende bachelorjaren over
3 jaar gaan sprijden. P&O en
andere groepswerken is wel
moeilijker. Nu doe ik dat nog
samen met Wannes Van Praet,
mijn teamgenoot die ook uit
het skeeleren komt. Volgend
jaar gaan we wel andere
richtingen volgen dus wordt
dat moeilijker.
Interesseert dat technisch
aspect van de sport u dan
ook?
Het is niet zo dat mijn studies
mij een betere schaatser maken
ofzo, andersom echter wel. Als

ik gestudeerd heb en daarna het podium niet haal dan wel.
op de schaatsbaan sta zie ik
veel toepassingen, zoals de En dat skeeleren ga je echt
windcirculatie,
temperatuur blijven doen?
van het ijs etc.
Ja, ik word daar sterk van. Het
Wat ga je doen na je carrière? probleem is wel dat we niet
heel goed weten hoe we de
Dan wil ik echt in de voorbereiding moeten invullen.
ingenieurswereld. Eventueel in Wanneer skeeleren, wanneer
combinatie met iets uit de sport, op het ijs. Voor de OS was het
dat zou wel mooi zijn. Ik wil het plan om 6 weken op voorhand
ook echt maken als ingenieur, nog eens in de zon te gaan.
ook daar wil ik een carrière Maar naar de aanloop van WK
uitbouwen. Die gedrevenheid allround in Heereveen heb ik
die ik heb in de sport heb ik een week eerder in Lanzarotte
altijd wat, zo ben ik, dus het zal op stage geweest, en toch reed
dan ook wel naar boven komen. ik 2 personal bests.
Je hebt nu een gigantisch
palmares in het skeeleren,
is dat ook je doel in het
schaatsen?
Een even groot palmares is
onmogelijk, ik blijf namelijk
skeeleren en daar zijn ook veel
meer afstanden. Mijn doel is wel
echt bij de wereldtop te horen.
Dat het eerder vreemd is als ik

dat dat nu al zou zijn. Tot ik dus
plots op het podium stond, en
op 5 hondertsten van Kramer
eindigde.
Een laatste technische vraag
om af te sluiten. Als je de
tijden van pakweg 10 jaar
terug vergelijkt met de
huidige is het verschil enorm.
Hoe komt dit?

Dat is toen de generatie die
de overgang heeft gemaakt
van vaste schaatsen naar
klapschaatsen. Ze gingen
toen al wel heel wat sneller
dan met de vaste schaatsen
waarin ze begonnen waren,
De
Nederlanders
waren maar de techniek was nog niet
verwonderd over de prestatie op punt. Daarom waren de
van “het belgje”, hoe is hun records van Bart Veldkamp niet
perceptie nu?
zo heel moeilijk om te breken.
De records zijn nu wel aan het
Ja sinds het WK allround is dat stabiliseren.
wel wat veranderd. Ze dachten
altijd wel van, ooit zal hij dichtbij
de top aansluiten, als hij echt
eens een goede dag heeft, maar
hielden er geen rekening mee
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Afterlife vervolg: Pas afgestudeerd
Wat heb je gestudeerd?
Na het eerste anderhalve
gemeenschappelijke
jaar,
was ik al vastbesloten om
de Master Nanotechnologie
te gaan doen. Daarom koos
ik voor de hoofdrichting
Elektrotechniek
en
de
nevenrichting Materiaalkunde,
de beste voorbereiding voor
die Master. Ik heb nooit spijt
gehad van die keuze. Het feit
dat dit een interfacultaire
master is tussen de faculteiten
Ingenieurswetenschappen,
Bio-Ingenieurswetenschappen
en Exacte Wetenschappen,
maakt dat je verschillende
inzichten krijgt in de materie en
dat er interessante combinaties
ontstaan, met als bekendste
voorbeeld
de
organische
elektronica waar we zeker
nog meer van gaan horen.
Het veld nanotechnologie is
echter nog in de groeifase en
veel industrie, uitgezonderd de
halfgeleiderindustrie, is er nog
niet . Toch wordt dit door velen
aanzien als het nieuwe tijdperk
en op dezelfde voet gezet
als de Industriële Revolutie
en
het
computertijdperk.
Er wordt veel vooruitgang
geboekt in het onderzoek
naar kankerbestrijding, maar
de meeste applicaties in het
nano-domein
zijn
alsnog
toekomstmuziek.
Wat houdt je job in?
Ik ben op 1 oktober gestart als
consultant binnen de divisie
Telecom en Media bij Altran, een
20

Frans consultancy-bedrijf. Na
een kwalificatiegesprek mocht
ik beginnen bij een speler op
de Belgische telecommarkt.
Daar werk ik nu reeds 2,5
maanden als project manager
van de Day2Day-operaties voor
alles wat betreft Installation
en Quotation voor het B2Bsegment. Dit houdt in dat ik
de aanvragen van corporate
klanten verwerk en analyseer.
Vervolgens moet ik ervoor
zorgen dat er een technieker ter
plaatste gaat en dat vervolgens
de data verwerkt wordt. Daarna
volgt er een onderzoek van
het studiebureau en wordt er
een prijsofferte opgemaakt.
Indien de klant besluit in te
gaan op de offerte, volgen er
vervolgens civiele werken (zoals
het openbreken van straten
en wegen, het boren onder
treinsporen en parkings,….),
het plaatsen van de kabels, het
lassen,… Mijn taak is vooral
om de doorstroming van de
dossiers naar de verschillende
teams te coördineren en op te
volgen, met in het achterhoofd
een
strak
afgesproken
tijdsplanning.
De verschillende projecten
lopen van het aansluiten van
het lokale fastfoodrestaurant,
over het aanbieden van
totaaloplossingen
inzake
telefonie,internet en televisie
aan KMO’s, tot het installeren
van glasvezelverbindingen voor
de nieuwe antennes van een
mobiele operator in de verre,
onherbergzame uithoeken van
België.

Tom
Qua technische kennis, is het vrij
beperkt: met een basiskennis
optische vezels en een beperkte
kennis van de verschillende
bekabelingsmethoden heb je
voldoende. Het draait vooral
om het coördineren, het
probleemoplossend denken,
werken onder druk en het
werken met mensen. Vooral
dit laatste aspect is nogal sterk
vertegenwoordigd
omdat
je juist genoeg druk op de
technische teams moet leggen
zodat ze optimaal werken.
Wanneer die teams 25 jaar
ervaring meer hebben dan
jij is het vaak een voorzichtig
aftasten en proberen om de
optimale werkwijze te vinden.
Kortom, ik vind het een erg
interessante job voor een
startende ingenieur, met heel
wat
verantwoordelijkheid
maar bovenal enorm veel
opportuniteiten om bij te leren.
Heb
je
veel
solliciteren?

moeten

Wel, eigenlijk niet echt. Ik heb
zelf bij een tweetal bedrijven
gesolliciteerd waar ik mogelijks
interesse in had en had ook
geprobeerd te solliciteren bij
de bedrijven waar ik het jaar
ervoor voor een stage was

geweest. Toen ik telefoon kreeg
van Altran, stonden zij niet echt
op mijn interesselijstje maar ik
besloot toch om te gaan om
te luisteren wat het bedrijf te
bieden had. En wat ben ik blij
dat ik dat heb gedaan!
De sfeer bij Altran is erg open
en de mensen zijn er vriendelijk
en behulpzaam. Ook de case
die ik mocht uitwerken als deel
van een opdracht, sprak me
erg aan: een combinatie van
innovatief, commerciëel en
technisch/praktisch
denken.
Na mijn eerste positieve
evaluatie ben ik snel door het
selectieproces gelopen. Tegen
het laatste interview was ik
zo overtuigd dat ik meteen
getekend heb, ondanks enkele
lopende sollicitaties die ook erg
interessant waren.

tot 18u. Eén à twee keer per
week stopt ik rond 16u30 om
vervolgens een opleiding te
volgen tot 20u. Afhankelijk
van mijn activiteiten ’s avonds
doe ik de laptop nog wel
eens open voor een uurtje
of twee, idem tijdens het
weekend. Combineer dat met
een woon-werk-woonafstand
van ongeveer 200km per dag,
een aantal activiteiten na het
werk en natuurlijk ook de
noodzakelijke afterwork-drinks
en dan kan ik toch zeggen dat
mijn dagen rijkelijk gevuld zijn.

van VTK.
Wat
was
het
meest
spectaculaire dat je al hebt
meegemaakt als werkende
mens?

Op 2,5 maand is het moeilijk
al iets echt spectaculair er uit
te kiezen. Het werken in een
dynamische omgeving zou
nogal cliché zijn om te zeggen.
Laat ik daarom kiezen voor de
gezellige etentjes en nachtelijke
afterworkparties. Een andere
optie was de knal die ontstond
toen een vriendelijke blonde
Wat heb je gekocht van je dame, de snuit van haar wagen
eerste loon?
in mijn koffer parkeerde na een
sierlijke glijtocht over het asfalt.
Met wat er overschoot na de Niet veel soeps, maar we zijn
aftrek van moedertje staat, nog maar net begonnen hé.
ben ik gaan shoppen om mijn
garderobe wat bij te schaven. Wat mis je het meest aan
Hoeveel werk je gemiddeld Wat hemden en dassen, twee student zijn, wat is het
per dag?
paar deftige schoenen,… Als grootste verschil, is werken
cadeau’tje voor mezelf kocht leuker?
Dit soort consultancy verschilt ik mij een Samsung Galaxy S3.
van andere soorten en is nogal Vastbesloten om ook wat te Ach, het is een volledig andere
operationeel gericht. Daarom sparen voor later kon ik toch wereld en levensstijl. Van het
wordt ons ook gevraagd om nog een mooi bedrag opzij studentenleven van opstaan
ons aan te passen aan de uren zetten. Tenslotte ging er ook rond de middag, werken
van de klant. Overdag werk ik het nodige geld naar geestrijke voor VTK, uitgaan, cantussen,
daarom van ongeveer 8u45 dranken op de alumni-avonden het occasioneel “gamen op
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de gang”, frituren om 6h ’s
morgens, de fak afsluiten rond
datzelfde uur, crashen op de
stoep, barbecueën in de regen,
film- en karaokeavonden en
een schamele 10h naar de les
gaan per jaar ga je naar een
ritme van 9 à 10h werken per
dag, op tijd gaan slapen en om
06h45 opstaan. Toch heeft dit
ook zijn charmes want je geniet
veel meer van je vrije tijd en je
benut die maximaal (bv. Door
het typen van tekstjes voor
de IrReëel). Zoals een goede
vriendin het ooit zei: als student
heb je tijd genoeg, maar je
hebt niet de mobiliteit of de
financiële mogelijkheden. Als
werkende mens heb je vooral
de tijd tegen jou, want niet
gaan werken vanwege een
kater, dat zit er niet in. Voor mij
was het tijd voor iets nieuws,
ik mis het studentenleven wel,
maar ik kan ook wel wennen
aan dit ritme!

vrijheid toch een beetje in.
Maar het heeft ook zo zijn
voordelen. Zo kan ik nu meer
tijd doorbrengen met mijn
broer (8) en zus (12), wordt de
was gedaan, staat het eten klaar
en kan ik een flinke duit opzij
zetten om te sparen. Over een
tijdje hoop ik mijn eigen plekje
te kunnen kopen. Een groot
deel van mijn maaltijden wordt
echter met veel liefde bereid,
en vervolgens verorberd door
mij, door chef Berger!
Heb je dingen geleerd uit
extracurriculaire activiteiten/
praesidium die je nu kan
toepassen?

Ik heb mijn werk bij het
praesidium
enorm
graag
gedaan en ik heb altijd geloofd,
en geloof nog steeds, in de
kracht en het nut van VTK. Voor
mij is VTK nog steeds één van de
meest professionele organisties,
geleid door studenten, in
Ben je al ooit gaan werken Vlaanderen. Daardoor heb ik
met een kater?
ook enorm veel kunnen leren
van mijn praesidiumjaren. Het
Moeilijke vraag, je weet nooit werken in team, motiveren
waar de Ir.Reëel terechtkomt. van je teamleden, omgang
Laat mij daarom diplomatisch met professionele contacten,
antwoorden
met
genoeg
mogelijkheden tot interpretatie:
“Nee hoor, dat zou ik nooit
doen! En als ik het zou doen,
dan zou ik even productief zijn
als anders”
Waar woon je nu en wie kookt
je eten?
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Voorlopig woon ik terug
thuis. Niet altijd een even
gemakkelijke situatie als je net
5 jaar op kot hebt gezeten.
Wennen, aanpassen en water
bij de wijn doen, het perkt je

organiseren en coördineren
van kleine en grote activiteten,
budgetten
financieel
en
praktisch
inschatten
en
natuurlijk overtuigend kunnen
discussiëren tijdens RvB’s.

Heb je nog iets toe te voegen?
Het werkleven is iets om naar
uit te kijken, een volgende
stap in je leven. Maar je kan
niet meer terug, dus geniet ten
volle van de laatste jaren als
student, want ze zijn volgens
mij inderdaad de mooiste jaren
van je leven. Geniet ervan en
profiteer van de kansen die
VTK Bedrijvenrelaties jullie
aanbiedt om in contact te
komen met zoveel mogelijk
bedrijven. Spreek, solliciteer,
vraag en vergaar informatie
en zoek naar die job die jou
echt goed ligt en interessante
toekomstperspectieven biedt
zonder teveel te kijken naar
verloning en dergelijke, dat
komt later wel! Succes!
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Let’s go to work! 8 mei alma 3
Apply now: h p:// stula.vtk.be
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Fuse
Zondag
19u: Receptie @ alma 3
22u: Fakfeestje @ ‘t ElixIr

Maandag
7u: cava-ontbijt @ alma 3
12u: croques @ alma 3
namiddag: randanimatie @ alma 3
18u: bbq @ alma 3
20u: lounge @ alma 3

Dinsdag
10u: brunch @ alma 3
14u: pudding @ alma 3
namiddag: ExxonMobil Lasershoot
@ alma 3
18u: wraps @ alma 3
21u: cantus @ waaiberg

Het is weer zover: een nieuwe kiesploeg, en vooral: een nieuwe kiesweek!
Voor menig student een week om naar uit te kijken, en terecht. Ik zou hier
nu kunnen brabbelen over wat we allemaal gepland hebben tijdens deze
week, maar dat kunnen jullie zelf ook ontdekken op het pleintje voor een
welbekend studentenrestaurant. Wat is een kiesweek eigenlijk? Ja ok, een
week met veel gratis of toch goedkoop eten en drank, maar waarom? Wij
willen volgend jaar het praesidium vormen en willen ons waardig tonen,
dat is waarom. Want als praesidium organiseren wij voor jullie cantussen,
TD’s, verkopen we boeken, winnen we de 24 Urenloop, ...
Maar misschien wel het belangrijkste: wij vertegenwoordigen jullie ook bij
alle onderwijs- en sociale instanties aan de KULeuven en de stad. Om het
serieuze stukje af te sluiten: geniet met volle teugen van één van de meest
awesome weken van het jaar. Drink, eet en stel het leren nog een weekje uit
want Fuse gaat jullie serieus in de watten leggen!
Tot op de kiesweek!
Jullie (wannabe)praeses,
Robin Ska
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Standpunten

Fuse zoekt input! We willen weten wat er bij jullie leeft. We
zullen jullie regelmatig aanspreken, polsen en betrekken bij de
organisatie van verschillende activiteiten. Wat wij daarnaast
willen verwezenlijken:
- Internationaal: We all stand together!
- De POC’ers en Onderwijs komen naar je toe!
- Extreme makeover: Theokot edition.
- 150 jaar ingenieurswetenschappen: dat moet gevierd worden!
- Medewerkers = helden
- Evalueer VTK: laat ons weten wat je denkt.

Na zotte ideëen en nog zottere uitwerkingen, na eindeloos
ploeteren om sponsorgeld los te krijgen, na veel vergaderen
met onze bende enthousiastelingen, na veel geheimdoenerij en
achter de schermen te werken, kunnen we eindelijk uit de kast
komen: wij zijn Fuse, en we gaan jullie volgende week decadent
verwennen! De ouderejaars zullen het al wel weten, maar
speciaal voor onze lieve (ex-)schachtjes zal ik het nog even extra
duidelijk maken: van 5 tot 7 mei valt er voor alma 3 te schransen
zoals u nog nooit geschranst heeft, te drinken zoals u nog nooit
gedronken heeft en te chillen zoals u nog nooit gechilled heeft
(megacheap dus). Kom dus zeker even een kijkje nemen!
(hopelijk) uw vice in spe
Jeroen Van Hemelen
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YERA: De laagste kost voor
een groene economie

H

ernieuwbare energie is geen Europese luxe. Het zijn immers de prijs en de wetgeving van een land
die bepalen hoeveel hernieuwbare bronnen worden gebruikt. Europa gaat voluit voor hernieuwbare
energie, maar andere landen volgen niet, ze hebben hun eigen prioriteiten. Hoe kunnen we hen toch
over de streep trekken?
Hernieuwbaar, en kwestie van prijs

Met haar 20-20-20 doelstellingen kiest Europa om
verder te gaan op haar pad richting een duurzame
economie, ook na Kyoto. Deze duurzame
economie moet leiden tot een verhoogde
welvaart in de toekomst. Global warming een
halt toeroepen zou bijvoorbeeld toekomstige
investeringen verminderen die nodig zijn om het
stijgende zeeniveau te beheersen. Ziektezorg
zou een lagere prijs hebben door de verlaagde
uitstoot van vervuilende stoffen. Tenslotte zouden
ook stormschades minder omvangrijk zijn. Deze
voorbeelden illustreren dat het uiteindelijke
doel is om energie te produceren aan een zo
laag mogelijke kost, rekening houdend met de
toekomstige gevolgen van onze keuzes nu.
Het probleem ligt bij het berekenen van deze kost.
De prijs van elektriciteitsproductie is gemakkelijk
te bepalen en moeten we nu betalen. De kost van
de toekomstige schade, zogenaamde externe
kosten, moeten echter in de toekomst betaald
worden en... meestal door iemand anders.
Het is daarom voor bedrijven gemakkelijker
om deze kost te negeren. Ze kiezen dan de
productiemethode met de laagste ‘echte’, korte
termijn kost. Het European Environment Agency
schat dat de externe kosten tussen 20 en 100 EUR/
MWh bedragen. Dat is toch wel aanzienlijk veel
vergeleken met huidige elektriciteitsprijs van
ongeveer 50 EUR/MWh. Gelukkig zijn overheden
in staat om elektriciteitsproducenten te belasten.
Op die manier worden de externe kosten in
rekening gebracht, ze worden geïnternaliseerd.
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CO2 tax kan zo productie doen verschuiven van
kolen centrales (met een hoge CO2 uitstoot)
naar minder vervuilende gasturbines. Tabel 1
illustreert dit.
Europa subsidieert ook groene elektriciteitsproductie. Het resultaat van deze twee
maatregelen is dat de kost voor groene
elektriciteitsproductie daalt en dus competitief
wordt.
Een Europese luxe?
Veronderstel dat andere landen zich niet veel
aantrekken van de toekomst. Dan zullen ze
groene energie niet subsidiëren en zullen ze ook
de meer vervuilende methodes niet belasten.
Het resultaat is lagere elektriciteitsprijzen
die de huidige welvaart doen toenemen. Is
hernieuwbare energie dan een Europese luxe?

Europa streeft een groene economie na, dus dit is Tabel1: CO2-prijs
exact wat we doen; we belasten CO2 uitstoot met technologie
behulp van het ETS systeem. Dit cap and trade
systeem belast de CO2 uitstoot. Zelfs een kleine

en

productiekost

per

Nee: groene varianten van elektriciteitsproductie
kunnen nog steeds economisch zijn! Denk
bijvoorbeeld aan waterkrachtcentrales. Het is een
bewezen technologie die goedkope elektriciteit
produceert. Congo genereert meer dan de helft
van haar elektriciteit met waterkrachtcentrales.
Het is echter moeilijk in te denken dat Congo
een top-secret groen energieprogramma zou
hebben. Ook hier is het een kwestie van kost.
Waterkracht is een goedkope energiebron, dus
als ze aanwezig is, kan ze best worden gebruikt.

Een echte doorbraak zal er alleen komen wanneer
beleidsmakers knopen durven doorhakken
en akkoord gaan met een aantal maatregelen
die vervolgens overal ter wereld ingaan. Het is
echter niet evident voor Europa om de wereld
te dwingen om zulke dure maatregelen te
aanvaarden.

Desondanks zal het gebruik van hernieuwbare
energie in de toekomst waarschijnlijk toenemen.
De prijs van olie en gas zal toenemen zodat een
verschuiving richting hernieuwbare energie
zal ontstaan. Daarnaast is windenergie al goed
bezig om economisch te worden met een
productiekost van ongeveer 60 EUR/MWh.
China zet al in op waterkrachtenergie, maar wil
voorlopig haar economische groei niet fnuiken
door van fossiele brandstoffen af te stappen.
Het is natuurlijk mogelijk dat ze in de toekomst
wel maatregelen gaan treffen, hoewel de
vooruitgang daarin vandaag heel beperkt is.

Uiteindelijk lijkt het toch niet zo’n realistische
denkpiste. Maar een globaal politiek akkoord
is dat ook niet. De dreiging van deze maatregel
zou echter al voldoende kunnen zijn om de
importerende landen te dwingen een zinnige
oplossing te aanvaarden.

Een alternatieve oplossing?

Landen zijn misschien minder weerhoudend om
maatregelen op te leggen die geld opbrengen.
Een ander voorbeeld: gascentrales in Europa Olie en gas producerende landen kunnen
zijn duur door de relatief hoge gasprijs. De bijvoorbeeld kiezen om collectief fossiele
lage CO2-prijs genereert ook een hernieuwde brandstoffen te belasten. De belasting gebeurt
interesse in kolen. Europa doet het momenteel dan bij de bron in plaats van bij de gebruiker.
dus niet geweldig op vlak van hernieuwbare Op die manier wordt de brandstofprijs artificieel
energie. Daarentegen zijn de VS bezig om grote verhoogd. De lokale regeringen kunnen de extra
hoeveelheden schaliegas te produceren, wat belastinginkomsten gebruiken om te investeren
een verschuiving veroorzaakt van kolen naar het in de hernieuwbare sector. Op deze manier
minder vervuilende aardgas. Zij evolueren dus kunnen ze hun rol als vooraanstaande spelers
wel in de goede richting. Nochtans heeft enkel op de energiemarkt veiligstellen. Importerende
Europa het Kyoto protocol getekend...
landen zouden zo ook richting de nu relatief
goedkopere groene energie geduwd worden.
Hoe het gebruik van groene energie
verhogen?
Opdat dit zou werken is een kritische massa
aan deelnemende landen nodig. Anders
De vorige sectie toont dat de prijs bepaalt welke zullen de importerende landen gewoon een
productiemethode gebruikt wordt. Gelukkig goedkoper aanbod kiezen. Het lijkt bovendien
zijn er manieren om deze prijs te beïnvloeden, onwaarschijnlijk dat de importerende landen
bijvoorbeeld door het innen van belastingen of deze unilaterale prijsverhoging gewoon zullen
het uitkeren van subsidies. Europa heeft dit pad aanvaarden. Ze zullen immers veel meer moeten
gekozen, maar andere landen volgen niet. De betalen aan de exporterende landen, geld dat
klimaatconferentie van Kopenhagen heeft dit ze zouden moeten investeren in hernieuwbare
pijnlijk duidelijk gemaakt.
energie.

Het is duidelijk dat beleidsmakers uiteindelijk
zullen moeten beslissen hoeveel hernieuwbare
energie we willen gebruiken en tegen welke prijs.
Met de huidige crisis en korte termijn electorale
motieven zal het echter niet voor morgen zijn.
Filip Jorissen, YERA
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Bicky Burgie: Eten op kot

O

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

Ingrediënten:

Aardappelen
boter
bieslook
Ardense ham
Kaas
(mozarella, rucola,
tomaatjes, ...)

Werkwijze:

1. Kook de aardappelen
2. Meng de bieslook onder de boter
3. Plet de gekookte aardappelen fijn en meng ze onder de bieslook
4. Bedek een beboterd ovenschaaltje met het mengsel
5. Bedek alles met ham en kaas (of ingredienten naar keuze)
6. Schuif onder de grill.

Brasserie Foyer
WAAR?
WEBSITE:

Mathieu De Layensplein 5
3000 Leuven
www.brasseriefoyer.be

Lauren:
Het restaurant dat we oorspronkelijk op het oog hadden was ‘uitzonderlijk gesloten wegens
technische probemen’, dus we moesten onverwacht nog iets anders zoeken. Zo zijn we terecht
gekomen bij Brasserie Foyer, een klein schattig brasserietje, verstopt op een hoek van de Vismarkt.
De menu is heel uitgebreid: je kan er kiezen voor pasta of wok of traditionele Belgische plats (bv
Vol-au-vent). Ik koos voor pasta met groene asperges, zalm en pesto (14€) en dat was heel lekker.
De bediening was wel heel grappig. In een brasserie verwacht je niet veel chics, maar de ober deed
wel heel erg zijn best om alles op onze tafel met perfecte hoeken van 90° te schikken!

Elien:
Het restaurantje ziet er heel gezellig uit, eerder een klassieke stijl. Ik heb gekozen voor een slaatje
met vers fruit. Eerst vond ik dit maar een rare combinatie, maar aangezien ik beide apart wel lekker
vind, wou ik het er toch op wagen. Het slaatje bestond uit sla, worteltjes, tomaten en een sausje.
Daartussen lag dan het vers fruit dat bestond uit aardbeien, appel en kiwi. Verder kregen we er ook
stokbrood bij. Het was lekker en de bediening was snel en vriendelijk. Ook hangt het binnen vol
met oude foto’s van hoe het Foch-plein en de Oude markt enzo er vroeger uitzagen.
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Do it yourself:
Bananen in bladerdeeg met chocolade

Ingrediënten:

2 kleine vellen bladerdeeg
1 banaan
1 zakje vanillesuiker
1 kl kaneel
1 el honing
scheutje melk
chocoladesaus

Werkwijze:

1. Verwarm de oven voor op 175°
2. Pel de banaan en snijd ze overlangs in 2
3. Rol de banaanstukkken door een mengsel van de suiker
en kaneel en vouw ze in het bladerdeeg
4. Meng de melk met de honing en bestrijk de
deegrolletjes hiermee
5. Bak 20 min en serveer met chocoladesaus
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Van studie naar ‘deliverable’

R

uben Vandervelden verruilde een half jaar geleden het immer gezellige Leuvense
studentenleven voor een werkend bestaan. Hij vond een toffe job in Nederland, bij ASML, een
bedrijf dat lithografiemachines maakt voor de productie van computerchips. Gelukkig is dit oudpraesidiumlid van VTK nog regelmatig te vinden in de Leuvense cafés. Hoe vergaat het Ruben? Wat
doet hij precies? En vooral: bevalt het werken in Nederland?
Ruben: “Ik woon inmiddels in Hasselt en pendel
overdag op- en neer naar Veldhoven (nabij
Eindhoven). Een mooi ritje van ongeveer een uur
zonder veel verkeer. Ik en mijn vriendin kozen
voor Hasselt om dat zij daar in het centrum werkt.
Ik rijd tegen de verkeersdrukte in dus dat is voor
ons beter te doen dan bijvoorbeeld in Veldhoven
wonen. Gelukkig studeert mijn broer nog in
Leuven, dus daar heb ik altijd een slaapplaats ;-).
Nauwkeurig werkje
Bij ASML werkt Ruben als Mechatronic
Development Engineer aan de optimalisatie van
de lenzenkolom. Een nauwkeurig werkje, want
de machines van ASML kunnen via een complex
proces lijnen ‘printen’ op een chip van maar liefst
20 nanometer klein. Dat is te vergelijken met
het printen van een complete roman van 500
pagina’s op één centimeter van een menselijk
haar. Daarmee opereert ASML op de grenzen van
wat technisch mogelijk is. Ruben: “Een dergelijk
resultaat halen vraagt enorme nauwkeurigheid.
Je kunt je voorstellen dat we veel hinder kunnen
ondervinden van stof en opwarming. Dat laatste
houd ik me met name mee bezig. De lenzen
warmen op door het laserlicht en kunnen
dan miniem vervormen. Dat geeft een ander
eindresultaat. Dus dat moeten we compenseren.”

30

dat brak regelmatig af. Het doel was om deze
probleempjes op een mechatronische manier
op te lossen. Ik moest het systeem identificeren
en een regelaar ontwikkelen die ervoor zorgt dat
hij niet ging trillen én als er een tik tegen kwam
(bijvoorbeeld door het pluimpje) dat de trilling
heel snel zou uitdempen. Een complex klusje,
maar het voordeel is natuurlijk dat als je het even
niet ziet zitten, je gewoon de robot opzet en wat
kunt gaan spelen.”

Twee contracten
“Ik dacht ik ga solliciteren in Nederland, dat gaat
wellicht anders dan in België. En inderdaad,
waar ze bij ons veel meer op het invullen van
testen zitten, voeren ze in Nederland liever
een goed gesprek. In mei ben ik begonnen
Badminton robot
met solliciteren en kreeg ik vrijwel direct twee
Fraai natuurlijk het huidige werk van Ruben, contracten aangeboden. Eén bij Allseas en één
maar hoe is het zover gekomen? Ruben: “Ik bij TMC, detacheerder die veel voor ASML werkt.
heb Mechatronica & Robotica gedaan aan het Ik heb de laatste gekozen, ook vanwege de
departement Werktuigkunde. Dat lag me goed bereikbaarheid. De manier waarop er hier wordt
want ik ben nieuwsgierig naar alles wat beweegt. gewerkt is heel vlot en open. Ik kan het niet echt
Ik wil weten hoe het werkt. Ik ben afgestudeerd vergelijken met werken in België, want daar heb
op een project rond een badminton robot van ik nooit echt gewerkt. Bij ASML begon ik in de
Flanders Mechatronic Technology Centre (FMTC). integratiefase van het product. Dat betekent dat
De robot was al gebouwd maar had als nadeel het design er al lag, maar alles nog moest worden
dat hij bij elke beweging trilde en ook met de getest. Het bleek een goed moment om binnen
inklemming van het racket was iets mis, want te komen, want je leert heel veel in korte tijd. Ze

gooien je wel een beetje in het diepe. Maar dan
duik je gewoon de documentatie in en vormen
je teamgenoten een reddingsboei. Je moet leren
hoe zo’n machine werkt en hoe je daarmee kunt
interfacen.”

het heel interessant. De cultuur is prettig, open.
Het is allemaal iets directer in Nederland, alleen
het eten is minder goed. Maar dat is dan ook het
enige nadeel. Ik vind dat directe wel leuk. Je weet
wat mensen van je denken en verwachten en daar
kun je eventueel aan bijsturen. Ik heb nu een erg
technische functie. In de toekomst wil ik groeien
naar management, maar dan meer richting
project lead, meer verantwoordelijkheid en een
duidelijke link met techniek. ASML is een bedrijf
met veel mogelijkheden. Je kunt de cleanroom
in of meer richting Customer Support en dan
werken in het buitenland. En het prettige is dat er
ook naar je geluisterd wordt. Ik heb elke maand
een uur gesprek met mijn groepsleider. Daarbij
kijken we naast ons deliverables ook uitgebreid
naar de persoonlijke kant. Wat wil je? En voel je
je goed bij wat je doet? Ik zit hier nu 6 maanden
en ik ben nog niet bezig met de volgende stap,
maar de mogelijkheden zijn er zeker.”

Spannend scenario
“De eerste maanden heb ik, naast inlezen, veel
tijd besteed aan het uitschrijven van testen
en opstellen van het testplan. Omdat je nieuw
bent is het voordeel dat alle vragen die je zelf
hebt, eigenlijk meteen ook onderwerpen zijn
om te testen. ASML heeft een cultuur van alles
heel goed opschrijven en bijhouden, dus er is
informatie genoeg om uit te putten. Als je plan
na een lading reviews is goedgekeurd, dan krijg
je een bepaalde testtijd. Dat is belangrijke tijd,
want de machines van ASML zijn zeer kostbaar.
Dus het testplan moet naast inhoudelijk goed,
ook uiterst efficiënt zijn. Het werd nog spannend,
want tijdens het ontwikkelen van de testen
kwam ineens het bericht dat de machine over
Terug voor de cantus
twee weken klaarstond. We hebben dus in korte “Mijn boodschap aan studenten? Je hebt de
tijd alle scenario’s moeten afwerken.”
goede richting gekozen! Voor mensen met
ons diploma zijn er jobs genoeg. Zeker in de
Werken bevalt
Eindhoven regio. En het werkende leven is nog
“Het project waar ik in sprong is een tijd geleden niet zo slecht. ’s Avonds en in het weekend
gestart als een eenmans-feasibility study maar blijft er genoeg tijd over om met je interesses
heeft nu serieuze vormen aangenomen. We zijn nu en vrienden bezig te zijn. Zo zie ik uit naar de
met zeven man en dit zal in de toekomst groeien komende Ouwe-Zakken avonden en Alumninaar zo’n 14 personen. We gaan van studie naar Cantus in Leuven. Opdat het bier zal vloeien!”
deliverable. Het werken bevalt me goed, ik vind
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15 tips om tegen vrouwen te praten

(+commentaar van een burgiemeisje)

1. Praat over “emotionele”
onderwerpen zoals
jeugdherinneringen,
je ambities of haar passies.
Deze conversaties zullen haar
volledig openen.

2. Vrouwen willen een
man die niet bang is om te
“leiden”. Neem de controle in
het gesprek en wacht niet op
haar om te bepalen waarover
het gesprek zal gaan.

Absoluut niet! Jongens die
deze raad volgen komen
gemakkelijk te melig over.
Praat gewoon over wat je wilt
en doe vooral niet emotioneel!

Ik zou het zelf niet beter
kunnen formuleren. Meisjes
praten misschien graag, maar
het is niet leuk om zelf het
gesprek de hele tijd op gang
te moeten houden.

4. Onthoud het motto “Fun
not funny”. Meisjes hebben
graag plezier. Probeer je niet te
concentreren op grappig zijn,
maar zorg er gewoon voor dat
ze zich amuseert.
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Neem gewoon de gulden
middenweg. Grapjes kunnen
leuk zijn als het er niet te veel
zijn. Als ze niet grappig genoeg
zijn, zal ze wel een nep-lachje
tevoorschijn halen, maar dat
betekent zeker niet dat je geen
kans meer zou maken!

5.
Gebruik conversatie”spelletjes” om de sfeer tof
en flirterig te houden.
Spelletjes kunnen vanalles zijn
zoals
waarheid-durven-ofdoen of 5-vragen.
In een gewone conversatie?
Neen, hou het maar gewoon
bij praten! Spelletjes doe je in
groep!

3. Let op de niet-verbale tips
die de vrouw geeft. Als je te
dichtbij staat, per ongeluk te
veel speeksel met je woorden
meestuurt of haar op een of
andere manier oncomfortabel
maakt, zal ze daarover hints
geven.
Ik denk dat de meeste mensen
zelf wel doorhebben wanneer
ze iets te ‘nat’ praten. Wanneer
zoiets gebeurt, probeer het
gewoon te negeren. Dat zal zij
ook doen.

6. Plagen: Eén van de meest
gemakkelijke manieren om
een gesprek naar een leuk en
flirterig niveau te verheffen,
is door je gesprekspartner te
plagen.
Dit is alleen van toepassing
als je allebei reeds in elkaar
geïnteresseerd bent. Doe dit
vooral niet bij meisjes die je
amper kent of die nog geen
interesse getoond hebben!

7. Word vertrouwelijk met
haar.
Vrouwen worden
opgewonden van mannen
die geen schrik hebben om
het gesprek persoonlijk en
vertrouwelijk te maken.
Nu-uh!
Vertrouwelijke
gesprekken voer je met
vrienden en ze geven een
vriendschap inderdaad kans
om uit te groeien tot iets meer,
maar voor een willekeurige
conversatie
met
een
willekeurige persoon geldt
dit zeker niet.. Je wilt toch niet
iemand zijn die te veel details
van zijn leven deelt.

13. Zeg iets dat duidelijk
maakt dat je haar op een
“seksuele” manier ziet.
Anders loop je het risico van
snel in de “friend zone” terecht
te komen.
Super hard waar. Veel
“interesses” lopen op niets uit
als beide partijen te veel schrik
hebben om zichzelf bloot te
stellen.
Soms kan de “friend zone”
echter niet vermeden worden.

8. Gebruik “cold reads” om
vrouwen op te winden.
Vrouwen horen graag je
mening over zichzelf. Vertel
wat je aan haar observeert.
Kan inderdaad leuk zijn.
Zorg wel dat je niet te veel
complimentjes geeft, want
dan kom je over als een
slijmbal. Langs de andere
kant kan te veel commentaar
natuurlijk ook negatieve
effecten hebben.
10. Verberg je identiteit niet.
Wees niet bang om over je
passies te praten.
Daar is inderdaad niets mis
mee. Wissel vragen over
haar leven en passies af
met verhalen over je eigen
hobby’s en zaken. (Ze zal daar
waarschijnlijk ook zelf naar
vragen).
Nog een belangrijke tip! Als
zij je juist een vraag gesteld
heeft zoals bv “Heb je broers
of zussen”, komt het vrij saai
over als jij meteen hetzelfde
aan haar vraagt! Probeer een
ander thema en als je het echt
wilt weten, haal je die vraag
een volgende keer terug.
14. Geef je hand niet te
snel weg. Vrouwen houden
van een uitdaging. Als je te
gemakkelijk bent, verliezen ze
interesse.
Dit geldt eerder voor mannen
denk ik. Voor mij is het althans
andersom. (Zie puntje 13!)

9.
Vermijd te veel
complimentjes.
Vrouwen
verliezen interesse als mannen
“behoeftig” overkomen. Als je
te veel complimenten geeft,
zal ze denken dat je indruk
op haar probeert te maken,
wat het omgekeerde effect zal
hebben.
Voila, mijn vorig punt wordt
bevestigd. Ik ben uiteraard
helemaal akkoord.
11.
Probeer ze niet te
vervelen. Stel niet te veel
“interview”-achtige vragen.
Vraag haar mening over
dingen.
Ik ben al blij als een man het
gesprek op gang kan houden.
“Interview”-vragen tonen juist
dat je interesse hebt in haar
leven.
12. Geef nooit complimenten
over haar ogen, uiterlijk of
lichaam.
En waarom niet? Als het waar
is, mag het gezegd worden.
(Puntje 9 blijft natuurlijk
gelden!)
15.
Statements over
questions. In plaats van
te vragen “Waar ben je
opgegroeid”, zeg je beter “Het
ziet er niet naar uit dat je van
hier bent”. Op die manier maak
je ook een observatie over
haar.
Wie let daar nu op? Praat
gewoon zoals je wilt.
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BEST: Studenten 1e bach winnen EBEC!

O

p zaterdag 2 maart 2013 vond EBEC Leuven plaats, de Leuvense ronde van de Europese
Ingenieurscompetitie, aan de KU Leuven, op campus Arenberg in Heverlee. In ruim 6 uur moesten 15
teams van 4 studenten een praktische opdracht oplossen op de meest creatieve manier, waarna ze die
voorstelden aan een jury. Studenten uit de eerste bachelor en uit de eerste master wisten zich een weg te
banen naar de top. Beide teams stoten door naar EBEC Benelux, de laatste stap vóór de Europese finale
in Warschau.

Voor de lokale ronde in Leuven bestond de
opgave uit 2 delen. Enerzijds een Team Design,
waarbij de studenten een ontwerp bedenken
voor een gegeven probleem, dat ze ook bouwen
en testen. Anderzijds ook een kleine Case Study,
waarbij de deelnemers een theoretische vraag
(die verband houdt met het Team Design) op
papier oplossen.
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In samenwerking met de NMBS is een onderwerp
rond treinverkeer uitgewerkt. Voor het Team
Design moesten de 15 aanwezige ploegen een
treinstel bouwen dat stevig genoeg was om
langs een steile helling te dalen, op het laagste
punt door een opgespannen blad papier heen
te geraken en op een andere helling weer zo
hoog mogelijk te komen. Hierbij kregen ze een
gelimiteerde hoeveelheid basismateriaal ter
beschikking, namelijk spaghetti, secondelijm,
rijst en 4 LEGO wielen (zonder de wielassen). Meer
materiaal konden ze ook verkrijgen door vragen
van de NMBS te beantwoorden. Bij wijze van Case
Study werd de teams gevraagd om wiskundig
te berekenen welke hoogte hun locomotief
zou halen op de opwaartse helling. Tijdens de
hele wedstrijd was het enthousiasme van de
deelnemers en de spanning om een werkend
ontwerp te verkrijgen duidelijk voelbaar.
Na het bouwen volgde een demonstratie-

en presentatiemoment, waarin de groepen
zich
onderling
konden
meten.
Het
geheel werd gedelibereerd door een jury
bestaande uit gemotiveerde professoren uit
verschillende departementen van de Faculteit
Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven
en leden van de NMBS. De belangrijkste criteria
voor de deliberatie waren het materiaalgebruik,
de robuustheid van de locomotief, de opnieuw
bereikte hoogte, de Case Study en de presentatie.
‘Team 404’, bestaande uit studenten uit het eerste
jaar burgerlijk ingenieur, werd bekroond voor haar
inventiviteit en mag Leuven vertegenwoordigen
op EBEC Benelux in de categorie Team Design.
Team ‘Nabla’, dat de tweede plaats behaalde, zal
de Case Study uitwerken op EBEC Benelux.

EBEC Leuven: een competitie gesteund
door de KU Leuven
Steunend op de wetenschap van vandaag bouwt
de ingenieur verder aan de toekomst. Maar wie
ver wil geraken, neemt best (goede) reisgezellen
met zich mee, zegt een Afrikaans spreekwoord.
Samenwerking is vaak de sleutel tot succesvolle
ideeën en ontwerpen.

Als deel van het EBEC Project (European
BEST Engineering Competition) organiseert
BEST Leuven (Board of European Students
of Technology) sinds 2009 een jaarlijkse
ontwerpwedstrijd voor studenten van de
ingenieursopleiding, ongeacht hun studiejaar
of specialisatie(s), in samenwerking met de
Faculteit
Ingenieurswetenschappen
van
de KU Leuven. BEST Leuven en de Faculteit
Ingenieurswetenschappen willen dus via ludieke
ontwerpopgaven het gevoel voor innovatie en
teamwork aanscherpen.
De Europese Commissie steunt de 13 regionale
ingenieurscompetities in Europa en de Finale
in Warschau via “Youth In Action”. De EBEC Final
krijgt de steun van UNESCO!

organisatie voor technologische studenten
uit heel Europa. BEST voorziet communicatie,
samenwerking en kennisoverdracht tussen
Europese studenten, bedrijven en universiteiten.
94 lokale BEST-groepen in 32 Europese
landen, elk gelinkt aan een lokale universiteit,
organiseren jaarlijks samen meer dan 100
internationale evenementen, zoals cursussen,
ingenieurscompetities, symposia, etc. De
evenementen van BEST bereiken meer dan
10.000 technologiestudenten over heel Europa.

Sinds 2000 heeft BEST een lokale groep
verbonden aan de KU Leuven. BEST Leuven
bestaat momenteel uit een 30-tal actieve leden
uit alle mogelijke studierichtingen (bachelor-,
master- en doctoraatsstudenten) aan de
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Bioingenieurswetenschappen. BEST Leuven staat in
voor het organiseren van talrijke activiteiten, met
de nadruk op het bevorderen van relaties tussen
Europese ingenieurstudenten.
Voor meer informatie over BEST, bezoek de
website van BEST: http://best.eu.org
of van BEST Leuven: http://best.eu.org/leuven.
Meer informatie vind je op http://best.eu.org/
leuven/nl/ebec-leuven-2013

Over BEST
BEST, Board of European Students of Technology,
is een groeiende, non-profit, niet-politieke
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Vetcool: leuke gadgets
Birdhouse keyring
Vaak je sleutels kwijt? Laat je sleutels voortaan bewaken door dit schattige vogeltje
met ingebouwd fluitje, de Birdhouse Keyring. Neem hem mee op reis en plaats hem
weer terug in zijn huisje als je thuis bent.
€7,95
(www.megagadgets.be)

The boiley
Iedereen die ooit een ei in de microgolf heeft
proberen te koken, heeft dit waarschijnlijk
ervaren als de grootste fout van zijn of haar
leven. Er bestaat wel iets leukers dan een
magnetron schoonmaken. Daarom hebben
we voor jou de Boiley, perfect voor je ontbijt.
Geen gedoe met een pannetje, gas, water
dat overkookt en eieren die barsten. Met dit
magnetron gadget maak je binnen ca. 3 tot 5
minuten een zacht, medium of hard gekookt
ei bij maximaal 1000Watt. €5,95
(www.megagadgets.be)

Soundzipp-in-ear
Met de Soundzipp raken uw oordopjes
nooit meer in de knoop. De oordopjes
worden van elkaar gescheiden door een
ritssluiting welke u naar uw eigen behoefte
kunt verstellen.
€18,95
(www.gadgethouse.be)
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8-bit Zonnebril!
De zomer komt er aan (laten we hopen)
en wanneer Mario ‘s ochtends vol energie
opstaat , komt de zon piepen van achter een
wolk die de vorm heeft van een struik. Oeioei
de zon schijnt zo fel! Wat doet hij dan? Hij zet
gewoon zijn zonnebril op!
En die zijn nu ook voor jou beschikbaar! 100%
UV bescherming en 8-bit awesome!
$7,99
(www.thinkgeek.com)

Zeg wat u denkt op de weg
Deze speciale auto LED-sign geeft berichten
en emotions (“smileys”) weer die chauffeurs
kunnen gebruiken om te communiceren met
andere chauffeurs.
Soms is een simpele duim of middelvinger
voldoende om een mede weggebruiker te
“bedanken” voor zijn of haar weggedrag. Nu
kun je beschaafd je gemoedstoestand op de
weg uiten met de Driv-E-mocion. Dit alles
werkt draadloos op afstandsbediening. Geen
vervelende draden door uw auto dus.
€37,50
(www..kadogadgets.be)

Phone Walkie Talkie
Ga terug in de tijd met de Phone Walkie Talkie
voor je smartphone! Communiceer voortaan
met je vrienden via deze oldschoool walkie
talkie. Met de Phone Walkie Talkie maak je
in een handomdraai van je smartphone een
walkie talkie. De Phone Walkie Talkie is een
vette telefoonaccessoire die je makkelijk op je
telefoon aansluit via de 3.5 mm jack uitgang.
€19,94
(www.megagadgets.be)
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Erasmus: Burgies in het buitenland
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Halbzeit vs Apolloon

Onder het motto “Zakken zonder inhoud kunnen beter gesloten
worden” hebben de halftimers van VTK hun steentje bijgedragen aan de
renovatiewerken in de alomgeliefde fakbar van onze goede vrienden van
Apolloon. Deze reactie kwam er op de badass-daad van de sportkotters,
die er niets beter op gevonden hadden onze VTK-kar, beter gekend als
Roxanne, helemaal te beplakken met posters van hun TD. Deze streek
kon VTK natuurlijk niet ongestraft voorbij laten gaan. Zinnend op
weerwraak staken we de koppen bij elkaar. Oorspronkelijke ideeën,
zoals bijvoorbeeld het stelen van hun vlag, werden al snel van tafel
gegooid wegens te kinderachtig. Uiteindelijk kwamen we met het idee
een muur te bouwen in de Zak, hoog genoeg zodat de al hordelopende
Zakkengangers dit niet zouden zien als een sportieve manier om tot bij
hun bier te geraken. Dit idee werd met open armen ontvangen door de
halftimegroep en we zouden er alles aan doen om het masterplan tot
een goed einde te brengen.
Hupsake, meteen de volgende morgen richting de Gamma om het
nodige materiaal en gereedschap in te slaan. Gelukkig waren er enkele
bouwkundigen onder ons om de nodige berekeningen te maken, al
was het maar omdat ze weten hoe mortel gemaakt wordt (1/2de water,
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1/2de cement en mengen maar!). Met een koffer vol stenen en cement
reden we terug richting Blok 6, iedereen vol spanning om de volgende
nacht dit kunstwerk in elkaar te metselen.
De volgende dag, bij het vallen van de nacht, brak het moment van
de waarheid aan. Gelukkig was één van onze halftimers erin geslaagd
met vrouwelijke, doch dominante moves in het bezit te komen van een
sleutel, zodat er geen deuren moesten sneuvelen.
Geklungel met het truweel, zweet en tranen heeft het ons gekost om
dit monument in elkaar te steken, maar na een strijd van enkele uren,
mits de nodige rustpauzes en met gesubsidieerd bier, zijn we er dan
toch in geslaagd! Wat een mooi muurtje hadden we daar op poten
gezet!
Na het aanbrengen van de nodige kentekeningen en slogans, kon
iedereen van ons met een gerust hart gaan slapen.
Natuurlijk konden we het niet laten om naar ons “kindje” te gaan kijken
op zondagavond. Oh wat stond die daar mooi in volle glorie!
We zijn nog steeds aan het wachten op wreedaardige represailles,
maar tot nog toe zijn deze uitgebleven.
Elias El Kharraz & Thomas Van Goethem

P.S. Als Apolloon dit leest, zouden jullie onze vlag terug in blok 6 kunnen hangen? Jullie
hebben die per ongeluk meegenomen na een vergadering.
Alvast bedankt!
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De pikante Paasenquête
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Lang geleden, in meer gelovige
tijden, doopten de Christenen
talrijke heidense feestdagen om
tot Christelijke feestdagen en
sleutelden aan tradities, symbolen
en authenticiteit. Ook de ware
oorsprong van Pasen ging verloren
onder de sluier van de Kerk. Onze
heidense vrienden vierden iets heel
anders op de eerste zondag na de
eerste volle maan van de lente:
vruchtbaarheid en seks. Of dachten

jullie echt dat eieren en konijnen
ook maar iets te maken hadden met
de wedergeboorte van onze vriend
uit het Midden-Oosten?

De eeuwige constante
Aan het begin van de enquête
vroegen we aan te duiden wie er
een vaste relatie had en wie niet.
Na een na korte vergelijking met
enquêtes uit vorige jaren kwamen
we tot de constatatie dat we de
bijzonder simpele, maar eeuwige
constante in het liefdesleven van
de universitaire burgie en archie
hadden ontdekt: steeds opnieuw
heeft (opvallend nauwkeurig
trouwens) net de helft een vaste
relatie. Op onze enquête was dit
een 52%.

niet zitten. Je verwacht het of niet,
maar 32% van de jongens ziet een
one night stand ook niet zitten.
De groep die frequenter one
night stands heeft, blijft zowel bij
jongens als meisjes klein: steeds
een 10%.

Hoe wild zijn we?
Foei! Maar liefst 18% van
de jongens vrijt onveilig op
regelmatige basis. De meisjes
zijn gelukkig wat voorzichtiger,
met slechts 7%. Gelukkig duidde
ook de helft van alle jongens en
meisjes aan nog nooit onveilig te
hebben gevreeën. Ook one night
stands blijken iets populairder bij
de vrouwenliefhebbers te zijn dan
bij de mannenliefhebbers, hoewel
de grote meerderheid er nog nooit
een heeft gehad. 40% van deze
laatsten zien het trouwens ook

Pasen, dag van de seks. We lieten
een enquête rondgaan op het
internet en maar liefst 226 VTK’ers
vulden deze in - waarvan 151
aangaven een seksuele voorkeur
voor de vrouwtjes te hebben en 75
voor de mannetjes.

Pornografie
Wanneer we aan meisjes en
jongens vroegen of ze wel eens
porno durfden kijken, stemden
de jongens massaal (61%) op “ja,
duh.” hoewel een andere grote
groep (19%) aangaf dat toch niet
wekelijks te doen. 13% van hen
gaf aan dat “echte” porno hen niet
zo aansprak maar ze wel hielden
van “uitdagend beeldmateriaal”.
De meisjes antwoorden veel
gevarieerder: de “ja, duh.”-groep
bedroeg hier 21%. 27% zei dat “al
wel eens” opgezocht te hebben,
24% gaf aan niet van “echte” porno
te houden, maar wel van uitdagend
beeldmateriaal. Meisjes die porno
echt gewoon vies vinden, blijken
een minderheid (15%) te zijn.
Over jongens en meisjes
De meisjes mogen vertrouwen
hebben in hun lovers: we vroegen
aan deze laatsten wat ze nu eigelijk
het beste zagen zitten: leven van de
one night stands? Een friend with
benefits of een stabiele langdurige
relatie? Er werd massaal (bijna 80%!)
gestemd op een stabiele langdurige
relatie zonder elkaar te bedriegen

als ideale situatie, ver boven een
friend with benefits (wat slechts 1 op
10 jongens verkoos) of de one night
stands. Een monnikenleven zag
(verbazing!) zowat niemand zitten.
We stelden echter een andere vraag
aan de mannenliefhebbers: wat zou
je doen als een knappe, maar totaal
onbekende jongen je vriendelijk om
seks zou vragen. We kunnen hierin
twee grote groepen onderscheiden:
zes op de tien zag dit niet zitten,
waarvan een kleine minderheid zelfs
“PETS in zijn gezicht” aanduidde. De
overige meisjes hadden het hier
minder moeilijk mee: ze duidden
vooral “als ik op die moment zin
heb” aan, enkelen van hen schreven
er zelfs commentaren bij over hoe
enthousiast ze zouden zijn over zulk
een directe aanpak!
Onze stoutste dromen
De stoere brandweerman, het
sexy verpleegstertje, de stijlvolle
salsaleraar, de exotische amazone.
Wat is het krachtigste sekssymbool
dat er bestaat? Wie heeft het
grootste sex-appeal? We gaven
jongens en meisjes een lijst van
elk
dertig
veelvoorkomende
temptations met de mogelijkheid
er zelf nog meer aan toe te voegen
en vroegen een top drie in sex-apeal
te geven. Het resultaat was op zijn
zachtst gezegd opvallend in zijn
rechtlijnigheid. De mythe van de
blondine blijkt achterhaald: hoewel
deze nog steeds op vele stemmen
kon rekenen haalde de brunette
beduidend meer stemmen. Verder

kon enkel de exotische buitenlandse
nog een op een stuk of tien stemmen
rekenen, maar niemand kwam zelfs
maar in de buurt van de absolute
winnaar die met kop en schouders
boven alle andere tot de verbeelding
sprekende personages uitsprong:
Een onschuldig gezichtje en een
sexy uniformpje, het alledaagse
collegemeisje werd in eerste,
tweede en derde keuze met een
indrukwekkend grote voorsprong
aangeduid als meest tot de
verbeelding sprekend sekssymbool.
Als de jongens het al niet behoorlijk
eens waren met elkaar, de meisjes
waren dit zo mogelijk nog meer:
de militair, de scoutsjongen,
de succesvolle businessman, ...
Niemand kon zelfs maar in de
buurt komen van “de muzikant”, die
zonder enige twijfel het grootste
sex-appeal blijkt te hebben van
alle denkbare typefiguren. Enkel
de ‘bad boy’ haalde nog een
vermeldenswaardige 11 stemmen,
maar dit in tweede keuze en
dus ver in de schaduw van een
onovertrefbare winnaar. En waar
gaan we hen dan laten vrijen, de
muzikant en het collegemeisje?
We peilden op dezelfde manier
naar opwindende plekken om de
daad te doen en bleek dat we een
eerder klassieke smaak hebben:
zowel jongens als meisjes verkozen,
cliché maar misschien wel tijdloos
romantisch, hun bed. Massaal werd
er ook gestemd op onze sanitaire
voorzieningen en het strand. Heel
wat jongens duidden ook de keuken
en het zwembad aan, waar de
voorkeur van de meisjes ging naar
een bootje te midden van een meer.

We kunnen maar best in alle kerken in Vlaanderen rode lopers naar de
biechtstoelen leggen: toen we vroegen met wie jij wel eens in de biechtstoel
wou vast komen te zitten zagen we een haast eindeloze lijst celebrities
de revue paseren. “Mijn lief” bleek ook erg populair, naast “meisjes van
pedagogiek” en de namen van ons redactieteam zelf - we voelen ons
gevleid! Origineler werd men echter wanneer we peilden naar wat te doen
bij gebrek aan anticonceptiemiddel in een situatie van grote lust. De jongens
bleken eindeloos creatief: vuilniszakken werden bovengehaald, colaflesjes,
varkensblazen en nog ziekere objecten die we in ons kwaliteitsmagazine
niet zullen vermelden. De meisjes waren iets stouter: “Alles doen om hem
wild te maken, zonder dat hij er in mag.”

De friendzone
Onderwerp van talloze mopjes
en gespreksonderwerpen - zeker
onder jongens. We achterhaalden
de waarheid, of deden althans
een poging, over deze eeuwige
liefdesbarrière. Bleek dat bijna de
helft (43%) van de mannenlovers
enkel maar seksuele fantasiën
heeft over jongens waar ze al
langer mee bevriend zijn als er
een echte aanleiding is, anders
niet. Slechts een minderheid, één
op tien, doet dit op regelmatige
basis en beschouwt het volledig
normaal, in tegenstelling tot de
één op de vier die beweren dat je
vrienden helemaal niet op die plek
in je hoofd thuishoren. De jongens
denken hier duidelijk anders over:
een grote groep (36%) duidde aan
op regelmatige basis erotische
fantasietjes over dichtere vrienden
te hebben en nauwelijks één op de
tien gaat akkoord met de stelling
dat vrienden niet op die plek in je
hoofd thuishoren.

De friends with benefits
We vroegen aan jongens en
meisjes wat ze dachten van
een friend with benefits, en de
resultaten waren misschien wel
te voorspellen: de meerderheid
(58%) van de mannenliefhebbers
vindt dit vooral onrealistisch
en vrezen over hoe zoiets zou
aflopen. En de mannen hebben dit
blijkbaar ook verwacht: 59 (goed
voor een 34%) van hen duidden
aan dat het leuk lijkt, maar ze het
betwijfelen of veel meisjes daar
wel voor open zouden staan. Eén
op vijf jongens duidde trouwens
zelf aan dat dit waarschijnlijk
slecht zou aflopen. Maar toch zijn
er nog steeds een heel aandeel
jongens en meisjes die er wel
voor openstaan, en simpelweg
“Awesome.” aanduidden. Bij de
jongens was dit zelfs de grootste
groep (39%), bij de meisjes
grofweg één op vijf (22%).

Wat zou jij doen als je een groepje achtjarigen een pastoor zou zien
lastigvallen? Absurdheid kan maar op één manier goed beantwoord
worden: met meer absurdheid. Onder talloze hilarische reacties lazen we
pareltjes als “Een taart bakken voor de pastoor, hartelijk lachen en drie
dagen slecht gezind zijn op alles en iedereen.” of simpelweg “Kaas gooien
naar binnenvallende UFO’s.” Als je uit deze enquête besloten hebt dat we
braaf zijn op het gebied van seks heb je toch te vroeg conclusies getrokken.
Bijna één op de drie (27%) duidde aan al eens seks te hebben gehad terwijl
vader- of moederlief voor de deur stond. Evenveel mensen (26%) wisten te
presteren terwijl een derde persoon het kon zien. Dit nog naast een tiental
jongens en meisjes die vrijden met de voltallige (schoon-)familie op hen
aan het wachten of de enkelingen die zelfs de daad wisten te volbrengen
met zijn/haar lief kloppend op de deur. Vier jongens gaven aan al eens met
twee zussen te hebben gevreeën, waar toch twee meisjes aanduidden met
een gehele sportploeg het bed gedeeld te hebben. Eén moedige jongen
beweerde zelfs het al eens met moeder en dochter gedaan te hebben...
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Sudoku’s:
Sudoku’s:from
fromeasy
easytotoevil
evil
Easy
9

4
5

3

8

1

3
9

1

6

5

3

9

2

5

8
4

7
1

7
6

2

9
1

8

3

4 1

5

2

6

9

7
6

Zus-Zo

3

6

4

2

2
3

7

7
5

8

1 7
2

4

7

6

7
1

4

5

1

1
6

4
5

8

5
2

7
4
6
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3

5

3

3

9

8

5

8
6

8

9

3

9

Evil
2

8

9
6

9

2

9
1
9

GoedFout
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HELP!

Ja, we hebben je nodig. Want als jij ons laat weten
wat je van ons denkt – van KBC of van banken
en verzekeraars in het algemeen – dan kunnen we
daar rekening mee houden. Cliënt of geen cliënt,
dat maakt niet uit.
Laat dus van je horen via facebook, twitter of
kbc.be/jongeren. Maar ‘say it loud’ zodat we het
zeker horen. En euh, het mag ook goed nieuws
zijn natuurlijk. Tot binnenkort?
KBC. Wij spreken uw taal.

