
TIJDSCHRIFT VAN DE FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN EN ALUMNI INGENIEURS KU LEUVEN

Nr. 41 •  APRIL 2018 Afgiftekantoor 3000 Leuven 1  •  P802104

ELKE BURGERLIJK 
INGENIEUR(-ARCHITECT) 

VERDIENT EEN MEDAILLE

Proficiat aan onze masterstudent 
BART SWINGS voor zijn zilveren 

medaille op de Olympische 
Winterspelen!



Voorwoord

Beste burgerlijk ingenieurs 
Element 47, een zeer goede elektrische geleider, beter gekend onder de naam zilver. Dat bracht masterstudent
elektrotechniek en schaatser Bart Swings mee naar huis van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang.
Ook Sophie Vercruyssen, masterstudent biomedische technologie en bobsleester, deed het goed. Hoedje af
voor beiden die hun ingenieursstudies combineren met topsport. We komen hier in een volgend nummer van
GeniaaL op terug.

Op studie-informatiedagen (SID-ins), infobeurzen en infodagen helpen wij jonge potentiële studenten bij hun
toekomstbepalende keuze. Hartelijk dank aan de vele medewerkers voor hun inspanningen tijdens deze talrijke

infomomenten. Aspirant-studenten adviseren bij hun studiekeuze en hen begeleiden naar de eerste opstap, de verplichte ijkingstoets,
schept voldoening. Inderdaad, vanaf nu is de ijkingstoets verplicht maar niet bindend voor zij die de studies van burgerlijk ingenieur
of burgerlijk ingenieur-architect wensen aan te vatten. Verduidelijking hierover lees je in het artikel over de ijkingstoets.

In dit nummer blikken we terug op de meer dan geslaagde forumavond over de batterijen van de toekomst, voor elk van ons van
groot belang in het kader van bereikbaarheid en leefbaarheid van onze omgeving. De burgerlijk ingenieurs werken er hard aan.

GeniaaL geeft een inkijk in de hobby’s van een paar van onze ingenieurs: vicedecaan onderwijs Philip Dutré verzamelt tinnen 
soldaatjes en Hans Van Oosterwyck beklimt de moeilijkste bergen van Europa.

De Faculteit Ingenieurswetenschappan maakt werk van STEM - de E staat niet voor niets voor Engineering - of nog beter van iSTEM,
de geïntegreerde aanpak van STEM: het slopen van muren tussen de domeinen Science, Technology, Engineering en Mathematics.

GeniaaL toont opnieuw dat onze burgerlijk ingenieurs en burgerlijk ingenieur-architecten in actie blijven ... en zo hoort het ook.

Michiel Steyaert, decaan Faculteit Ingenieurswetenschappen

Beste collega-alumnus 
Alumni Ingenieurs KU Leuven is een relatief jonge vereniging die voortbouwt op een zeer lange traditie om
de Leuvense ingenieurs te verenigen. In dit nummer geven we een overzicht van onze geschiedenis, maken
wij onze alumni over de generaties heen duidelijk hoe onze vereniging tot stand is gekomen. Er zijn inderdaad
vele generaties alumni-ingenieurs: van vóór en na 1968, het jaar waarin de Leuvense universiteit gesplitst
werd, en van vóór en na 2012, het jaar waarin de universiteit uitgebreid werd met masteropleidingen op 
andere campussen.

Als vereniging zijn we bijzonder trots dat wij erin geslaagd zijn om op forumavonden ingenieurs van verschillende
generaties, campussen en specialiteiten samen te brengen. Onze meest recente forumavond rond batterijen werd bijgewoond door
200 ingenieurs. In dit nummer vind je een verslag van deze forumavond.

Ook de toekomstige ingenieurs zijn belangrijk. Ingenieurs zien uitdagingen in problemen, analyseren ze en lossen ze uiteindelijk
ook op. Alle grote wereldproblemen, gaande van overbevolking tot opwarming van de aarde, kunnen en zullen opgelost worden
door ingenieurs. Maar we hebben goede ingenieurs nodig, collega’s met brede interesse in de wereld, die openstaan voor verwon-
dering, die telkens opnieuw willen begrijpen hoe iets werkt, die uitblinken in het toepassen van inzichten en die ‘out of the box’
kunnen denken. Daarom steunen we vanuit onze Raad van Bestuur ‘integrated STEM’, zoals ook uitgebreid belicht in dit nummer.

Onze volgende forumavond is er een om naar uit te kijken. Batterijen zijn essentieel voor een groene toekomst die de opwarming
van de aarde afremt. Maar wat met privacy en slimme camera’s? ‘Social cooling’ vormt misschien nog een groter probleem dan 
de opwarming van de aarde. Meer daarover op onze volgende forumavond. Ik ben er zeker van dat al onze alumni over dit maat-
schappelijk relevant thema een duidelijke mening hebben.

Sofie Pollin, voorzitter Alumni Ingenieurs KU Leuven 

Nieuws uit de faculteit 3-5
GeniaaL gedacht 6-7
Verplichte ijkingstoets: een vloek of een zegen? 8-11
Stem@School: ‘Wij slopen muren tot op heuphoogte!’ 12-15
Introductie tot de wheel theory 16-17
Doctoraat: Jesper Cockx                                                               18-19
Nikon Metrology: world leader in dimensional metrology             20-21
Forumavond Alumni Ingenieurs KU Leuven 22-23

Het Thermotechnisch Instituut 24-25
Oorsprong van de ingenieursopleiding aan de KU Leuven 
en noodzaak alumniwerking 26-27
Reünie 1964 - Reünie 1965 28-29
Oorlog in miniatuur, een gesprek met prof. Philip Dutré 30-31
Op eenzame hoogten – de liefde voor de bergen 32-33
Eerste lint VTK 34
Gouden Krijtjes 2017-2018! 35

INHOUD



Nieuws

3

Prijzen, onderscheidingen, ...
• Yves Moreau, gewoon hoogleraar aan het Departement 

Elektrotechniek, werd verkozen tot ISCB Fellow.

www.esat.kuleuven.be/news/2018/Yves_Moreau_
elected_as_ISCB_Fellow

• Bart Preneel, gewoon hoogleraar aan het Departement 
Elektro techniek, vervoegt de Raad van Bestuur van de 
European Association for e-Identity and Security.

EEMA is een onafhankelijke Europese denktank over onder-
werpen als identificatie, authenticatie, privacy, risicobeheer,
cyberbeveiliging, het Internet of Things, Artificial Intelligence en
mobiele applicaties. Bart Preneel wordt door EEMA geroemd
om zijn research en zijn ruim sociaal netwerk.

www.eema.org/eema-adds-world-renowned-cryptography-
expert-professor-bart-preneel-board-management/

• Van Adalberto Simeone, docent aan het Departement 
Computerwetenschappen, verscheen op 10 januari 2018 een
artikel in Knack over ‘Vocktails’ als ultieme virtuele ervaring.

https://wms.cs.kuleuven.be/cs/nieuws/Virtuele-cocktails-
Simeone

• Jos Vander Sloten, gewoon hoogleraar aan het Departement
Werktuigkunde, werd op 7 december 2017 verkozen tot foreign
member of the Polish Academy of Sciences voor zijn ‘leading
position in science, as well as his significant contribution to
the development of scientific cooperation with Poland’.

www.mech.kuleuven.be/en/bme/news/jvander-sloten-
lid-poolse-academie-wetenschappen

PhD defences at the Faculty
of Engineering Science
De Faculteit Ingenieurswetenschappen heeft de posters van de
161 verdedigde doctoraten in 2017 gebundeld in een brochure
die ook online raadpleegbaar is.

https://eng.kuleuven.be/english/phd/Historydefended/phd-
defences-2017.pdf

Opening collaboratieve ruimte
Departement Elektrotechniek
(ESAT)

Op maandag 12 februari 2018 werden de collaboratieve ruimte
en het springuurlokaal voor ESAT-studenten officieel geopend.
Met flexibel meubilair en zeven LCD-schermen biedt de vernieuwde
collaboratieve ruimte een antwoord op de groeiende vraag van
docenten om ook met grotere groepen op een meer interactieve
en activerende wijze aan de slag te gaan. Werkvormen zoals een
groepsdiscussie of peer instruction kunnen in dit soort ruimte
eenvoudig georganiseerd worden. De zeven schermen laten
bovendien toe dat studenten materiaal op hun eigen mobiel
apparaat kunnen delen met medestudenten. Er is voldoende
ruimte voorzien tussen de tafels zodat de docent zich gemakkelijk
tussen de groepen kan bewegen. Ook een klassieke lesopstelling
in rijen is nog steeds mogelijk in dit lokaal.

Ultima
De ultieme kunstprijzen, de #ultimas, werden uitgereikt op 
27 februari 2018.

Het architectencollectief Gijs Van Vaerenbergh, een duo alumni
van de Faculteit Ingenieurswetenschappen, won de prijs voor 
de beste vormgeving.

www.gijsvanvaerenbergh.com
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Olympische Winterspelen
Pyeongchang
Bart Swings, masterstudent elektrotechniek, behaalde op 
24 februari 2018 de zilveren medaille in de massastart schaatsen
tijdens de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Hiermee
bezorgt hij België de eerste medaille op de Winterspelen in 20 jaar.

Masterstudent Biomedical Engineering Sophie Vercruyssen, 
een van de leden van het bobsleeteam de Belgian Bullets,
strandde op de 13e plaats in de tweemansbob dames.

https://nieuws.kuleuven.be/nl/campuskrant/1718/nr-5/
studente-sophie-vercruyssen-met-bobsleeteam-naar-
winterspelen/view

In memoriam
De universitaire gemeenschap neemt afscheid van Fernand
Mortelmans, ere gewoon hoogleraar aan het Departement
Burgerlijke Bouwkunde. Hij overleed in Bonheiden op 
6 februari 2018.

Infodag Faculteit
Ingenieurswetenschappen
voor toekomstige studenten
Zaterdag 21 april 2018

www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/apps/download/
Faculteit_Ingenieurswetenschappen.pdf

Nieuws
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Save the Date
• ZONDAG 7 OKTOBER 2018 - OPEN BEDRIJVENDAG

De departementen Computerwetenschappen en Werktuigkunde zetten hun deuren open voor het grote publiek.

• DE ARENBERGS

 zaterdag 20 en zondag 21 oktober 2018: 
Arenberg openingsfeest in het Arenbergpark en omliggende gebouwen van de Faculteit Ingenieurs wetenschappen;

 vrijdag 26 oktober 2018 t.e.m. zondag 20 januari 2019: 
- De Arenbergs in M-Museum Leuven;
- Tentoonstelling ‘Adellijk wonen van Croÿ naar Arenberg. Het Arenbergkasteel in Heverlee’ in de Universiteits bibliotheek KU Leuven.

• DINSDAG 30 OKTOBER 2018: BIJEENKOMST ALUMNI 1968

Op dinsdag 30 oktober 2018 vieren de alumni 1968 hun vijftig jaar afstuderen.

Voor meer informatie over het programma en inschrijvingen: https://eng.kuleuven.be/over_ons/evenementen/ir68/

Annemie Caproens

Nieuws
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GeniaaL gedacht

We willen meningen horen. Meningen van ingenieurs over wat hen nauw aan het hart ligt, meningen
van niet-ingenieurs over ingenieurs en ingenieuren, alles wat des mensen is, kan en mag aan bod
komen. Als het maar ‘uw gedacht’ is, mijn gedacht. 

6

Procrastinatie
Pfff! Wat was het weer druk vandaag. Te laat nu om nog 
van start te gaan met de review van dat lange artikel waarvoor
ik al drie keer een aanmaning kreeg omdat de reactietijd 
verstreken was. Misschien moet ik nu maar wat ontspanning
nemen om er morgen krachtig in te vliegen en de review in
één ruk af te handelen.

Nu ja, eigenlijk had ik gisteren net dezelfde intentie. Ik kwam
's ochtends vol goede moed aan in Heverlee, zette me aan
mijn bureau, scherpte twee potloden en legde het dikke 
manuscript voor mij. Toen kwam onverwacht mijn jongste
doctorandus langs. Heel enthousiast omdat hij de vorige
nacht ineens een aha-moment had beleefd: hij zag blijkbaar
een doorbraak voor een probleem waar hij al een paar weken
mee worstelde. Ik moet toegeven dat er inderdaad wat 
mogelijkheden in zaten, maar dat het voorlopig wat vage
ideeën betrof. Ik beloofde hem wat literatuur door te spelen.
Ik wilde dat onmiddellijk doen, niet op de lange baan schuiven.

Ik opende het iPad-scherm en zag aan het Facebookicoontje
dat ik twee nieuwe berichten en een boodschap van het 
kalendersysteem had ontvangen. Ik hoopte op geen nieuwe
vergadering. Nee, het was gelukkig pas voor volgende week.

Nu ben ik als wetenschapper erg op organisatie gesteld. 
Mijn bureau is letterlijk paperless. Als er al papieren liggen,
dan is het in welgeordende stapeltjes op drie centimeter van
de rand en gealigneerd met het bureaublad. Ik ben ook degene
die aan de kassa in de supermarkt de mandjes van verschillende
afmetingen, ordeloos in een wankele toren achtergelaten,
mooi sorteer vooraleer ik mijn bakje in de netjes geordende
stapel deponeer. En ik voel een onweerstaanbare drang om -
als ik benzine tank - dat tot op een gehele euro af te ronden.
Het is vreselijk als ik wat te gehaast ben en de teller plots op
60,1 springt. Ik word dan wel gedwongen, evenwel met grote
tegenzin, om dat naar 61 op te hogen. Zoiets kan mijn 
stemming voor het daaropvolgende uur sterk beïnvloeden. 
Ik herinner me een bijzonder stressvolle periode in mijn leven
toen alles nog veel goedkoper was en ik in dubio stond met 
39,7 liter voor 795 BEF op de tellers.

Maar goed, wat ik wil zeggen is dat ik mijn taken organiseer.
Zo kwam ik automatisch door backtracking bij die twee Face-
bookberichten. Even kijken. Lang kon dat niet duren. Het was
een advertentie en een post van de dochter. Niets bijzonders.

Die advertenties zijn toch wel vervelend. Ik moet eens opzoeken
hoe ik die kan voorkomen. Facebook raadt me aan om even
mijn ‘privacy settings’ te verifiëren. Net toen ik dat wilde doen,
kwam er een e-bericht binnen met de uitnodiging dringend
een doodle in te vullen voor een vergadering in de loop van
volgende week. Ik opende mijn kalender en zag dat ik mezelf
een memootje had gestuurd om volgende maandag een afspraak
te maken met collega M om aan het projectverslag te werken.
Dat moest ik dus eerst doen voor ik de doodle kon invullen.

Ik had al een paar notities voor dat verslag gemaakt. Die wilde
ik even opzoeken om een inschatting te maken van de tijd
nodig om het verslag te finaliseren. Ik opende daarom mijn
laptop en startte het systeem. Dat vond het toen het gepaste
moment om een grondige update te starten. Tijdverlies, 
tenzij ik van mijn logisch sequentiële planning afweek. 
Horror, maar het moest dan maar.

Misschien moest ik maar eerst om een koffie gaan. Dan zou
ik gewoon kunnen doorwerken aan de review. Ik besloot dus
om maar meteen aan te schuiven voor koffie en tegelijkertijd
een broodje te kopen voor de lunch, nog een onderbreking
minder. Toevallig liep ik M daar tegen het lijf en gebruikten 
we de filetijd voor overleg over de structuur van het rapport.
Dat duurde wat langer dan ik me had voorgenomen, maar het
moest toch eens gebeuren.

Toen ik terug in mijn bureau arriveerde, stond de laptop te
wachten op mijn goedkeuring om een aantal dingen te installeren.
Ik werd gevraagd te bevestigen dat ik de voorwaarden had
gelezen en ermee akkoord ging. Mocht ik die voorwaarden
gelezen hebben, dan was ik een paar dagen zoet geweest.
Dus klikte ik ‘voor akkoord’. Kort daarop ontving ik een gelijk-
aardig bericht, maar nu ging het over privacy waar ik mij wat
kieskeuriger tegenover opstel. Dus klikte ik niet op akkoord
maar op ‘cancel’. Prompt daarop kwam het bericht dat de
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update mislukt was. Het systeem startte zichzelf terug op en
eindigde in een blue screen met de boodschap dat ik de system
manager moest contacteren. Het heeft me een uurtje gekost
om het systeem weer op orde te krijgen met een vorig herstel -
punt. Dat dateerde van twee dagen geleden. Ik kon me niet
herinneren dat ik belangrijke wijzigingen had aangebracht 
tijdens de laatste 48 uur. Dat was dan weer een meevaller.

Ondertussen was het niet echt meer de moeite om nog aan
die review te beginnen. Misschien toch eerst het broodje nuttigen.
Ik had nog maar net een grote hap genomen toen de telefoon
rinkelde. Mwhamoo. Veel meer dan wat gegrom kon ik met
een volle mond niet uitbrengen. Het was gelukkig moeder de
vrouw die me vroeg om een brood mee te brengen op weg
naar huis. No problemo.

Ik was er klaar voor en zette me weer achter het dikke manuscript.
Maar waar had ik nu weer dat tweede potlood gelegd dat ik
deze morgen nog geslepen had? Ik had het niet meegenomen
toen ik een broodje was gaan kopen. Ik had het ook niet 
gebruikt bij het herstellen van de laptop. Had ik het dan 
verstrooid toch in mijn jaszak gestoken toen ik de koffie ging
halen. Ik keek mijn zakken na, vond geen potlood maar wel
een kaartje met daarop een titel en url van een boek dat ik
zeker niet wou missen.

Dat kaartje moest daar al twee weken hebben gezeten. Ik zocht
het boek vlug op op de computer en vond enkele links naar
heel lovende besprekingen. Niet te missen dus. Ik telefoneerde
naar mijn favoriete boekhandel met de vraag of het boek al
beschikbaar was. Ja, maar slechts één exemplaar want het
verkocht als zoete koek. Ik vroeg of ze het voor me wilden
opzij leggen. Ik zou het dadelijk komen ophalen. Dat was
geen probleem. Ik haastte me op de fiets naar het boeken-
walhalla, waar het exemplaar inderdaad voor me klaarlag. 
Ik snuffelde nog even door de andere nieuwe uitgaven. De tijd
vloog voorbij. Wilde ik nog een brood kopen voor de bakker
uitverkocht was, dan moest ik voortmaken.

Het speet me dat ik het artikel niet mee naar huis had genomen.
Ik had vanavond anders nog met de review van start kunnen
gaan. Omdat mijn dochter zich tijdens het avondeten beklaagde
over het feit dat ze al die leerstof nooit geblokt kreeg tegen de
examens, stelde ik haar voor zich tot de hoofdzaken te beperken.

En, toeval bestaat niet, daarnet kwam ik de toepasselijke
tweet van T. Boone Picket tegen: ‘When you are hunting 
elephants, don’t get distracted chasing rabbits’. Die heb ik
haar natuurlijk onmiddellijk doorgestuurd. Tsjaaa! Konijnen! 
’t Is een plaag.

Adhemar Bultheel

Adhemar Bultheel is professor-emeritus aan de Faculteit Ingenieurs wetenschappen, verbonden aan de 

Afdeling Numerieke Analyse en Toegepaste Wiskunde van het Departement Computerwetenschappen. 

Hij heeft jarenlang opleidings onder delen in de toe gepaste wiskunde gedoceerd en is dan ook 

een vaste waarde in de herinneringen van vele alumni. 

© Joris Snaet
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Verplichte ijkingstoets: e

De Vlaamse universiteiten en hogescholen investeerden in een scala
aan instrumenten om de studiekiezer te helpen bij het oriënteren.
Denk maar aan Columbus, LUCI en Simon. Na de bredere
oriëntering kunnen studiekiezers nagaan in welke mate hun
startcompetenties aansluiten bij de verwachtingen van de
opleidingen dankzij de zogenaamde ‘verplichte niet-bindende
toelatingsproeven’. Onder deze (onflatterende) noemer vallen 
de instaptoets van de lerarenopleiding en de ijkingstoets.

Maar wat is die ijkingstoets eigenlijk? Welke meerwaarde biedt
deze toets in het studiekeuzeproces? Wat nu de ijkingstoets
verplicht is geworden voor burgerlijk ingenieur en burgerlijk
ingenieur-architect? En klopt het dat er ook gevolgen aan het
resultaat gekoppeld zijn?

Wat is de ijkingstoets?

Om een antwoord te bieden op de dalende slaagcijfers in het
eerste jaar ingenieurswetenschappen, beter gekend als burgerlijk
ingenieur, startten KU Leuven, UGent en VUB in 2013 met de
ijkingstoets. Sindsdien groeide de ijkingstoets gestaag.
Ondertussen organiseren 19 opleidingen een ijkingstoets.

De ijkingstoets heeft als ambitie toekomstige studenten te informeren
over de mate waarin hun startcompetenties overeenkomen met
de verwachting van de opleiding. Een ijkingstoets is het sluitstuk
van het studiekeuzeproces. Na de bredere oriëntering kunnen
studiekiezers, geïnteresseerd in een STEM-opleiding (breed
gedefinieerd), via de ijkingstoets enerzijds nagaan in welke mate
hun startcompetenties aansluiten bij de verwachtingen van de
opleidingen en anderzijds hoe hun startcompetenties zijn ten
opzichte van de andere deelnemers.

Toegevoegde waarde ten opzichte
van andere studiekeuze-
instrumenten

‘Nóg een studiekeuze-instrument?’ hoor ik u al denken. ‘Er is
toch al Columbus, LUCI en Simon? Wat is dan nog de toegevoegde
waarde van deze ijkingstoets?’

Eerst en vooral is de ijkingstoets opleidingsspecifiek. De ijkingstoets
richt zich op de startcompetenties die specifiek zijn voor één
bacheloropleiding of een kleine groep van bacheloropleidingen.
Instrumenten als Columbus, LUCI en Simon richten zich eerder

op generieke competenties en dus op bredere oriëntering. 
Ten tweede gaat de ijkingstoets verder dan het identificeren 
van ‘at-risk’ studenten. Het wil niet enkel studenten waarvan 
de startcompetenties nog niet op peil zijn waarschuwen en 
de weg wijzen naar remediëring, maar ook elke deelnemer met
potentieel aanmoedigen om in te schrijven. Onze maatschappij
heeft immers nood aan meer STEM-profielen.

Ten slotte: format, format, format! De ijkingstoets is zoals een
‘echt examen’ op de universiteit. Place to be: een aula op 
een van de locaties van de deelnemende instellingen. Duur:
maximaal vier uur. Toetstype: meerkeuze zodat er snel feedback
gegeven kan worden. Voor elke sessie stelt een commissie een
nieuwe ijkingstoets samen op basis van een vastgelegde toets -
matrijs. Dit is héél anders dan de andere studiekeuzeplatformen
die weliswaar online, en dus meer flexibel, vragenlijsten en toetsen
met vaste items aanbieden. De ijkingstoets zorgt dus voor een
heel andere dynamiek. De welgekozen wijze van afname zorgt
voor de nodige au sérieux bij alle deelnemers én komt dan ook
ten goede aan de kwaliteit van de meting.

Verplichte niet-bindende
toelatingsproef?

In het regeerakkoord was al sprake van ‘verplichte niet-bindende
toelatingsproeven’ die de studiekiezer zouden ondersteunen.
Uiteraard keek de Vlaamse Regering eerst en vooral naar bestaande
initiatieven die hun deugdelijkheid al bewezen hadden. Zo kwamen
de instaptoets van de lerarenopleiding én de ijkings toets in het vizier.

Op 6 oktober 2017 keurde de Vlaamse ministerraad het decreet
goed waarin de verplichte niet-bindende toelatingsproeven
beschreven zijn. Op 23 februari 2018 volgde dan de lijst van
opleidingen waarvoor deelname aan een dergelijke toets een
voorwaarde zal zijn voor inschrijving. Laten we eerlijk zijn: 
de gehanteerde terminologie is ‘semantisch’ gezien rampzalig.
Hoe kan een ‘toelatingsproef’ nu ‘niet-bindend’ zijn. Maar goed,
‘nie knieze nie zeure’, we maken even ruimte om de terminologie
te verduidelijken:

• ‘verplicht’: houdt in dat een studiekiezer zal moeten deelgenomen
hebben aan een ijkingstoets om te kunnen inschrijven in een
van de opleidingen van de vastgelegde lijst. Voor het komende
academiejaar is dat: bachelor in de ingenieurswetenschappen
(burgerlijk ingenieur) en bachelor in de ingenieursweten schappen:
architectuur (burgerlijk ingenieur-architect);

Met een open toegang tot het hoger onderwijs biedt Vlaanderen
de ‘studiekiezer’ veel kansen. Dit systeem brengt echter ook
een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het is geen
eenvoudige opdracht om een studie te kiezen die je interes-
seert, je kansen biedt op de arbeidsmarkt en ook nog eens
aansluit bij je talenten en startcompetenties.



en vloek of een zegen?

• ‘niet-bindend’: wil zeggen dat het geen toelatingsexamen is.
Lees: zelfs deelnemers die niet slagen, zullen toch kunnen
inschrijven in de opleidingen.

Vanwege het regeerakkoord moeten we deze terminologie blijven
hanteren. Verander de naam en er is geen akkoord meer.

Trajectbepaling

Opleidingen kunnen op basis van het resultaat op de ijkingstoets
wel een remediëring opleggen. Dit noemen we ‘trajectbepaling’.
Een student die geslaagd is op de ijkingstoets, zal bijvoorbeeld
terechtkomen in het ‘standaardtraject’. Een student met een

tekort op de ijkingstoets zal dan weer de nodige ondersteuning
krijgen in een ‘remediëringstraject’. Dit remediëringstraject 
kan verbreding binnen de opleiding opofferen voor gerichte
remediëring en ondersteuning. De universiteiten werken
momenteel aan de vormgeving van de verschillende trajecten.

Feedback

Binnen de zeven dagen na deelname krijgt elke deelnemer
feedback over zijn resultaat. De feedback geeft niet enkel de
behaalde score weer maar positioneert deze ook ten opzichte
van de andere deelnemers.

Verdeling van de scores over de verschillende deelnemers van de ijkingstoets van juli 2017

Histogram van juli 2017 sessie van ijkingstoets burgerlijk ingenieur.

Voorbeeld ijkingstoetsvraag zoals getoond in de feedback.
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Daarbovenop kan de student (bij de meeste ijkingstoetsen) voor
elk van de vragen het juiste antwoord bekijken alsook enkele
statistieken per vraag.

Bovenstaande grafiek toont aan dat de score op de ijkingstoets
wel degelijk verband houdt met de studieresultaten in het eerste
jaar (predictieve validiteit).

De feedback benadrukt ten slotte dat de ijkingstoets maar 
één momentopname is en dat ook de signalen uit het secundair
onderwijs (percentage wiskunde, advies klassenraad) en leer- en

studeervaardigheden belangrijk zijn. Daarnaast verwijst de feedback
naar zomercursussen, individuele feedback gesprekken, …
Kortom, de ijkingstoets is sowieso een unieke kans om feedback
te krijgen op de startcompetenties vóór de start aan het hoger
onderwijs.

De afgelopen twee sessies lanceerden we een heus
‘feedbackdashboard’ dankzij het STELA-project. Neem gerust
eens een kijkje op het demodashboard met de feedbackcode:
10ir0demo.

Vervolgtraject van de deelnemers aan de voorbije edities van de ijkingstoets.

Vervolgtraject van deelnemers ijkingstoets (CSE = studie-efficiëntie)

Dashboard met feedback over ijkingstoets, vooropleiding en leer- en studeervaardigheden. (powered by STELA)
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Verplicht: eindelijk!?

Dit jaar zal de ijkingstoets voor de eerste maal verplicht zijn.
Studenten zullen enkel kunnen inschrijven bij de opleidingen
burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect als ze
deelgenomen hebben aan een ijkingstoets. Hieronder zetten 
we even de voor- en nadelen op een rijtje.

voordelen
• de voorbije jaren nam meer dan 85% van onze eerste -

jaarsstudenten al deel aan de ijkingstoets. Nu zullen álle
studenten hebben deelgenomen en ook gerichte feedback
hebben ontvangen;

• de opleidingen kunnen gerichter inspelen op de noden van 
de startende studenten: zowel vóór als na de start van het
academiejaar.

nadelen
• verplichte deelname betekent een groter aantal deelnemers.

Dit zet een grote druk op de logistieke organisatie van de
ijkingstoets. Deze is volledig in handen van de universiteiten:
lokalen ter beschikking stellen, surveillanten voorzien, inschrijvingen
regelen, toetsen verbeteren, feedback sturen, enzovoort. 
Een hels karwei. De roep naar een meer centrale organisatie
(cfr. toelatingsexamen geneeskunde) klinkt luid, maar wordt
nog niet gehoord;

• wat als studenten enkel naar de ijkingstoets komen voor een
deelnameattest en dus niet serieus deelnemen. Zulke deel -
nemers verstoren de ‘meting’ en zetten daarom druk op het
onderzoek naar de validiteit van de ijkingstoets. Door de
combinatie met trajectbepaling hopen we toch een serieuze
deelname te stimuleren;

• grootste nadeel: wat met studenten die niet hebben deel -
genomen? Zij zullen niet kunnen inschrijven in de opleiding.
Een uitzonderingscommissie per instelling zal weliswaar
oordelen over gemotiveerde uitzonderingen. Om te vermijden
dat studenten niet op de hoogte zijn van het verplicht karakter,
zullen we via tal van kanalen over de ijkingstoets
communiceren.

Samenvatting

De ijkingstoets vindt plaats aan het einde van het studiekeuze -
proces en test de startcompetenties die nodig zijn voor een
opleiding of groep van opleidingen.

Door het specifieke format van een ‘echt’ examen op locatie
creëert de ijkingstoets een heel eigen dynamiek. Studenten
nemen serieus deel en bereiden zich zelfs ten gronde voor.

Deelname aan de ijkingstoets is een voorwaarde om te kunnen
inschrijven in de opleidingen bachelor in de ingenieurs -
wetenschappen (burgerlijk ingenieur) en bachelor in de
ingenieurswetenschappen: architectuur (burgerlijk ingenieur:
architect).

Afhankelijk van het resultaat zal een student een bepaald traject
opgelegd krijgen in de bacheloropleiding.

Elke deelnemer krijgt binnen de zeven dagen feedback over 
zijn resultaat.

Er is nood aan meer centrale logistieke ondersteuning voor 
de uitdeinende ijkingstoets.

Deze tekst verscheen eerder op
http://blog.associatie.kuleuven.be/tinnedelaet

/verplichte-ijkingstoets/ Tinne De Laet schreef deze blogpost 
uit eigen naam. Haar mening is uiteraard wel gevormd als hoofd
Dienst Studentenbegeleiding Ingenieurswetenschappen, hoofd

van de VLIR centrale werkgroep ijkingstoets 
en ook als onderzoeker van LESEC.

Tinne De Laet



12

Wim Dehaene: Als je kijkt naar het aantal leerlingen dat in
STEM-richtingen zit in het Secundair Onderwijs (SO) en je dat
vergelijkt met het aantal dat in het Hoger Onderwijs (HO) voor
STEM-studierichtingen kiest, dan kan je niet anders dan 
vast stellen dat het een waar slagveld is. 

Heidi Knipprath: Uit een rapport van de VRWI (2012) blijkt dat
in 2009 43% van de afgestudeerden van het SO een STEM-
diploma (ASO, TSO en BSO samen) op zak heeft, terwijl slechts
19% van de afgestudeerden van het HO een STEM-diploma
behaalt. Er is dus een leakage bij de transitie van het SO naar
het HO en in zekere mate ook naar de arbeidsmarkt. Recentere
cijfers over doorstroom hebben we nog niet, maar volgens 
de jaarlijkse rapporten van de VDAB is er ruimte voor
verbetering. Er is nog altijd een grote vraag naar technici 
en ander STEM-talent.

Wim Dehaene: Inderdaad. Er is echt wel een groot tekort aan
wetenschappers en technici op de arbeidsmarkt. Dat gaat van
louter theoretische wiskundigen, die in het bankwezen heel erg
gegeerd zijn, tot ingenieurs, maar evengoed operatoren voor
staalbewerkingsmachines. Alleen al voor ingenieurs loopt het
tekort in de duizenden. 

De beperkte doorstroom naar het HO is het gevolg van een
perceptieprobleem: veel leerlingen zien niet wat STEM te maken
heeft met onze dagdagelijkse maatschappelijke problemen. 
En dan speelt het verhaal van relevantie. Maatschappelijke
problemen situeren zich zelden aan één kant van het STEM-
spectrum en toch ligt vandaag de dag de focus van STEM 
op één enkele discipline.

Mieke De Cock: Klopt! En daardoor missen we leerlingen die
vanuit een geïntegreerde insteek wel gemotiveerd kunnen worden
om voor een STEM-studierichting te kiezen. Wat niet wil zeggen
dat we geen specialisten meer nodig hebben aan de
verschillende kanten van het STEM-spectrum.

Wim Dehaene: Een deel van het publiek - namelijk die leerlingen
die het niet van één enkele dimensie moeten hebben, maar van
een combinatie - laten we nu in de kou staan. Maatschappelijk
gezien, in tijden van zo’n groot tekort aan STEM-professionals, 
is dat ook niet zo’n briljant idee.

De Faculteit Ingenieurswetenschappen is betrokken bij
verschillende initiatieven om het probleem op te lossen:
InnovationLab, Stem@School, X-Factor, het STEM-manifest, …
Maar tussen droom en daad zijn er nu eenmaal praktische
bezwaren en wetten.

De eerste stap: van STEM 
naar iSTEM – een kwestie 
van kwaliteitsgarantie!

Phil Dutré: De problematiek rond STEM ligt de Faculteit
Ingenieurswetenschappen uiteraard nauw aan het hart, vooral
dan het integrerende aspect waarbij er transversale links worden
gelegd tussen de verschillende disciplines.

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) … Je kan er niet omheen, 
de initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond: STEM-klas, STEM-school, STEM-
academie, STEM-coördinatie, STEM-charter, STEM-manifest, ... Zelfs in de pers heeft 
iedereen een mening. Het minste wat je kunt zeggen, is dat het leeft. Maar wat is STEM? 

Stem@School: ‘Wij slopen

1 Bron: Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (2012) Kiezen voor STEM: De keuze van jongeren voor technische en wetenschappelijke studies – beschikbaar
op https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/kiezen-voor-stem-de-keuze-van-jongeren-voor-technische-en-wetenschappelijke-studies (26/02/2018)

2 Bron: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9115 (26/02/2018)

TOP 5 MISMATCH PRIORITY OCCUPATIONS: 
SHORTAGES, EU-282

Source: Cedefop
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Joos Vandewalle: STEM is het geheel van ‘Science, Technology,
Engineering en Mathematics’. Elk van die domeinen heeft zijn
eigen betekenis, maar er moet samenhang zijn tussen die
domeinen. Die samenhang is de drijvende kracht om de
creativiteit van jongeren aan te wakkeren. Dat komt nu veel 
te weinig aan bod in onze manier van lesgeven. 

Wim Dehaene: STEM@school heeft hier een antwoord op
geboden. We hebben met een divers team in het kader van 
een groot SBO-project een nieuwe didactiek ontwikkeld om 
de geïntegreerde dimensie van STEM en de disciplines op zich
samen aan te brengen. Om dit cruciaal aspect van STEM te
benadrukken noemen we het iSTEM, met de i van ‘integrated’.
Deze integratie mag echter niet leiden tot het niet meer kunnen
plaatsen van wiskundige begrippen of fundamentele begrippen
uit de fysica zoals snelheid en krachten. Wij laten de muren
tussen de STEM-disciplines staan, maar we slopen ze tot op
heupniveau: je kijkt er dus moeiteloos over en als je dat wil, 
kan je er gemakkelijk over springen.

Mieke De Cock: Wij pleiten dus absoluut niet voor het
afschaffen van de aparte vakken, integendeel.

Wim Dehaene: Nee, ook al wordt dat weleens verkeerd
geïnterpreteerd. Dit is geen of/of-verhaal. Het is gewoon: 
‘Voeg een dimensie toe aan het verhaal en kom uit je kot’. 
Vraag is wie het ideale onderwijzend personeel hiervoor is? 
Eén ding is zeker: het is niet de bedoeling universele specialisten
te maken die alle STEM-disciplines beheersen.

Mieke De Cock: Dat zal ook niet werken! De oplossing bestaat
erin om teams van mensen samen te stellen die een of 
twee disciplines zeer goed beheersen en die vanuit die goed
gedefinieerde uitvalsbasis naar de buitenwereld durven kijken
zonder zich onmiddellijk bedreigd te voelen.

Katrien Kolenberg: Binnen Vlaanderen is STEM@school een
toonaangevend en leidinggevend project, niet alleen omwille van
de integratie van de vakken, maar ook omdat bij de ontwikkeling
van lesmateriaal wetenschappers, vakdidactici en leerkrachten
samengebracht worden en dit in overleg met de koepels.
Scholen die hierbij betrokken zijn, zijn daar heel fier op.

Mieke De Cock: Leerkrachten hebben niet de tijd om didactisch
materiaal te ontwerpen. Zij zijn daar trouwens tot op heden ook
niet voor opgeleid. In het algemeen heeft Vlaanderen een zeer
beperkte traditie in vakdidactisch onderzoek. STEM@School
slaagt daar wel in omwille van de samenwerking tussen mensen
met een onderzoeksmatige, onderwijskundige en vakdidactische
achtergrond en mensen die vakinhoudelijk met de discipline
sterk professioneel bezig zijn. Dat model werkt! 

Wim Dehaene: Het gaat om ‘practice what you preach’:
crossdisciplinair in alle mogelijke dimensies. Integratie van de
verschillende vakken, integratie van praktijk en theorie. Wat we
ook zien is dat de combinatie van professionele bachelors met
masters in de lerarenteams erg goed werkt, zeker in een 
tweede graad. 

muren tot op heuphoogte!’

Joos Vandewalle
is voorzitter van KVAB. In 2015
bracht de KVAB een standpunt
uit over de STEM-leerkracht.
(http://www.kvab.be/standpunten/
de-stem-leerkracht).

STEM@School
is een SBO-project. Het is een
samen werkings project tussen 
KU Leuven (promotoren: 
Wim Dehaene, Mieke De Cock en Heidi Knipprath), UA
(Peter Van Petegem), het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
en GO!. Op basis van wetenschap pelijk onderzoek werd
leermateriaal ontwikkeld voor STEM-lessen in het
Secundair Onderwijs (www.StemAtSchool.be).

Katrien Kolenberg 
is STEM-coördinator van de 
KU Leuven. Op de website
www.StemVoorLeerkrachten.be
wordt het aanbod aan STEM-
initiatieven van de Associatie 
KU Leuven samengebracht. 



Het verhaal van de kip en het ei

Wim Dehaene: Nu moet de vertaalslag van crossdisciplinair
denken naar onderwijstermen gemaakt worden. Dat is een
systemisch probleem. De manier waarop curricula opgezet
worden of waarop vakgroepen nu in scholen gestructureerd zijn,
staat daar orthogonaal op. De randvoorwaarden zijn er nog niet,
maar we merken wel dat er bereidheid is om hierin verandering
te brengen. Heel de hetze over ‘onze leraren kunnen dat niet’: 
ik weiger daarin mee te gaan. Dat is helemaal niet wat wij zien.

Stefaan Vaes: Nee, het probleem ligt niet bij de leerkrachten,
wel bij de programma’s en de handboeken die niet integratie -
bevorderend zijn opgezet. Als hierin verandering kan gebracht
worden, zal de mainstream wel in orde komen. Het grootste
conservatisme situeert zich overigens bij de koepels. Daarom
pleiten wij voor een verankering van de crossdisciplinariteit in 
de eindtermen en vragen wij om aan scholen en leerkrachten 
de vrijheid te geven om die eindtermen in te vullen.

Wim Dehaene: Wij doen daarom een oproep naar de politiek,
de onderwijsverstrekkers en alle betrokken partijen om STEM
voor de 21e eeuw te realiseren.

ASO-TSO-BSO-KSO ... XSO?

Stefaan Vaes: Een pleidooi voor geïntegreerde STEM in het SO
mag niet begrepen worden als een pleidooi tegen technische
richtingen. Een aantal technische scholen ervaart STEM als
bedreigend. Ze vrezen immers dat ze hun beste leerlingen aan
geïntegreerde STEM zullen verliezen.

Katrien Kolenberg: Het is jammer dat het verschil tussen ASO
en TSO al te vaak hiërarchisch wordt gepercipieerd, waarbij ASO
voor meer ‘abstract’ en TSO voor meer ‘toegepast’ staat en
ASO automatisch gelinkt wordt met ‘hogere intelligentie’, 
terwijl dat absoluut niet het geval kan zijn. Beide studierichtingen
spreken andere talenten aan en dat heeft oorspronkelijk geleid
tot deze opsplitsing die de samenleving - en meer specifiek 
de ouders - helaas nu ervaren als een watervalsysteem. 

Wim Dehaene: De maatschappij heeft inderdaad nood aan
theoretische en aan praktische studierichtingen. Leerlingen die
voor een studiekeuze staan, moeten een volledig zicht krijgen 
op het keuzemenu.

Phil Dutré: Het gaat niet op om technologie automatisch te
linken met TSO. Wij pleiten voor een continuüm en voor onderwijs -
trajecten vanuit een inhoudelijk standpunt. Dat is een moeilijke
evenwichtsoefening. 

Wim Dehaene: Met STEM@school hebben we het mordicus
vertikt onderscheid te maken tussen ASO en TSO omdat wij de
observatoren duidelijk wensten te maken dat het daarover niet
ging, wel over geïntegreerde STEM. Kun je de letters van STEM
op SO(XSO)-niveau in een geïntegreerde vorm brengen? 
Het antwoord daarop is ondertussen ja! Er zijn nog wel een 
paar problemen en het laatste woord is zeker nog niet gezegd,
maar het eerste wel. Het kan! Het onderscheid tussen A en T 
is overigens een beetje achterhaald. 

Stefaan Vaes
is promotor van Junior College –
module STEM 
(www.kuleuven.be/onderwijs/
juniorcollege/STEM/STEM)
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Het gaat zelfs veel breder: je kunt niet algemeen opgeleid
zijn als je geen notie hebt van techniek. Anderzijds zijn
technici zonder algemene achtergrond in STEM ook een
vogel voor de kat. Alle kinderen zouden enthousiast
gemaakt moeten worden voor STEM en iedereen zou 
een minimum aan STEM-geletterdheid moeten hebben. 

Joos Vandewalle: Net zoals in het Standpunt De STEM-leer -
kracht van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor
Wetenschappen en Kunsten (KVAB) moeten wij de misvatting
ontkrachten dat STEM iets is voor een beperkte groep. Iedereen
moet een vorm van STEM-geletterdheid hebben. Neem nu de
smartphone. Het is interessant te weten welke technologie
erachter zit, wat de beperkingen ervan zijn, maar ook de
mogelijkheden die bedrijven grijpen om uit de persoonsgegevens
via het gebruik van sociale media profielen op te stellen en
hiermee reclameopbrengsten te verkrijgen. Dit gaat de ganse
samenleving aan, ook studenten in de richting Humane
Wetenschappen.

Wim Dehaene: En er is absoluut ook nog een uitbreiding nodig
naar STEM voor technici – TSO/BSO.

Katrien Kolenberg: Binnen Vlaanderen bestaan er tal van
initiatieven, zeker niet allemaal gefocust op de betere leerlingen.
Die specialisatie is eigenlijk de laatste horde: eerst moeten
kinderen enthousiast gemaakt worden voor STEM en moet

iedereen een minimum aan STEM-geletterdheid krijgen. 
Vanuit de STEM-coördinatie binnen de Groep Wetenschap &
Technologie proberen wij heel breed te gaan. Via een portaalsite
voor leerkrachten consolideren wij het aanbod aan initiatieven
vanuit de Associatie door een kwaliteitstempel. Hierdoor kunnen
leerkrachten inspiratie vinden per type activiteit, per leeftijd,
enzovoort. 

En de toekomst?

Wim Dehaene: Met Stem@School hebben we een rek op het
systeem gezet. We werden beperkt door een aantal factoren,
vooral dan door de leerplannen. Een aantal doelstellingen
hebben we niet kunnen realiseren, zeker naar IT en elektronica
toe. Daar zijn we niet toe gekomen. Maar in sommige scholen
waar de randvoorwaarden dat toelieten, hebben we wel iets 
op gang gebracht.

Mieke De Cock: Ook in veel lerarenopleidingen is de discussie
op zijn minst heel sterk gestart!

Wim Dehaene: Ik denk dat we een vuurtje aangestoken
hebben. Maar als er in de volgende jaren systemisch niets
gebeurt, dan dooft deze vlam opnieuw. We vangen echter veel
positieve signalen op uit de scholen. Directies en leerkrachten
zien het potentieel van deze aanpak. Ze zien ook de uitdagingen.
STEM-leerkracht zijn vergt heel veel. Je moet jezelf omscholen
tot coach. Je ontwikkelt meer didactiek voor leerlingen, dan dat
je les geeft aan leerlingen. Mits de juiste ondersteuning lukt dat.
We zien echter ook de uitdagingen. Deze manier van werken
moet een structurele basis krijgen. Gemengde ontwikkelteams
moeten de norm worden. Leerplannen moeten integratie
omarmen. De kansen liggen open, de goesting is er, hopelijk
creëert het beleid de mogelijkheden om die kansen ook te
materialiseren. 

Marie-Paule Buyse
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Het probleem van het onregelmatig wiel is een klassiek voorbeeld
in de wiskundige analyse. Het combineert verschillende
begrippen zoals periodieke functies, afgeleiden, numerieke
integratie en differentiaalvergelijkingen tot een elegant geheel.

Het is die wiskunde, samen met een ingenieursachtergrond,
een lasercutter en een beetje programmeerwerk die de
aanleiding waren tot een demo, ook te bekijken op
http://numa.cs.kuleuven.be/demos/wheels_roads/main.php.

De wiskunde achter 
het probleem
Laat ons eerst de voorwaarden bepalen waaraan een onregel -
matig wiel moet voldoen. De wiskundige vertaling van deze
voorwaarden zal dan leiden tot een differentiaal vergelijking
waaraan elk wiel en elke bijhorende weg moeten voldoen.

Een wiel roteert rond een as. Poolcoördinaten zijn dan ook 
de meest aangewezen manier.

Figuur 1 toont een wiel en bijpassende functie r(θ) die voor
elke hoek θ de straal r van het wiel geeft.

We zoeken nu de beschrijving van een weg die ervoor zorgt
dat de as van het wiel op een constante hoogte blijft. 

Zo verkrijgen we een comfortabele rit voor de passagier in de
wagen waarop het wiel is gemonteerd. Laat ons deze hoogte
in het xy-assenstelsel op y = 0 vastleggen.

De weg y(x), passend bij het wiel, moet dus voldoen aan 
y (x) = −r(θ(x)). De wijzigende straal van het wiel wordt dan
voor elke positie x exact gecompenseerd door de hoogte -
verandering van de weg, en de as blijft steeds op hoogte y = 0.
Laat ons dit de radiusvoorwaarde noemen, zie ook figuur 2.

Het wiel moet bovendien mooi rollen en mag niet glijden over
de weg. Over een vaste tijdstap moeten de lengte van het
afgelegde stuk weg en de afgelegde booglengte van het
wiel dus identiek zijn. Dit is de rolvoorwaarde, grafisch
weergegeven in figuur 2.

Deze twee voorwaarden, samen met 
wat elementaire wiskunde, leiden tot de
differentiaalvergelijking (r(θ))-1=dθ/dx.

Een mooi analytisch oplosbaar
voorbeeld is een wiel in de vorm van
een regelmatige veelhoek, met het
vierkant wiel als bekendste voorbeeld.
Je kan een levensgrote uitvoering van
een fiets met vierkante wielen zelf
uitproberen in Technopolis in Mechelen.

De weg horend bij een vierkant wiel
bestaat uit aaneen gesloten kettinglijnen, zie figuur 3, waarop
een veelhoek zonder glijden kan rollen. Figuur 4 toont
bijvoorbeeld een wiel dat hoort bij een zaagtandverloop.

Introductie tot de wheel the

Kan een vierkant wiel even goed rollen als een rond wiel? Wel als je het de juiste weg
geeft. In dit artikel verkennen we hoe zo’n weg er dan moet uitzien. Het zal blijken dat
de wiskunde wielen met een andere vorm - zoals een ster, een vijfhoek of een bloem - 
in staat stelt een weg te vinden waarop ze kunnen rollen.

Figuur 1: Enkele voorbeelden van wielen beschreven in poolcoördinaten. 
De cirkel, het vierkant en de zeester beschreven door de functies 
r(θ) = 1, r(θ) = (| sin(θ)| + | cos(θ)| )−1 en r(θ) = 1 + sin (5θ).

Figuur 2: De radius- en rolvoorwaarde



De kritische lezer vraagt zich natuurlijk onmiddellijk af of elk
onregelmatig wiel leidt tot een mogelijke oplossing. Het antwoord
is neen. Er zijn wielen, zoals de driehoek uit figuur 5, waarbij er,
ondanks een passende weg, geen rolbeweging mogelijk is.
Het wiel botst tegen de weg en blokkeert.

Een toepassing van bovenstaande wheel theory is echter niet
zo exotisch als op het eerste gezicht zou lijken. De achter -
liggende wiskunde blijkt ook nuttig bij bijvoorbeeld de constructie
van tandwielsystemen in mechanische over brengingen. 
De tanden van twee ineengrijpende tandwielen moeten
zonder slippen over elkaar rollen om slijtage tegen te gaan.
Een probleem dat opvallend veel gelijkenissen vertoont met
het ontwerpen van de weg waarop een onregelmatig wiel
zonder wrijven kan rollen. Ook hier moet de ingenieur een
differentiaalvergelijking oplossen.

Praktische opstelling
Het Departement Computerwetenschappen nam vorig jaar
deel aan de opendeurdag van de Faculteit Wetenschappen.
Daarvoor werden twee demonstraties ontwikkeld die gebruik
maken van de wheel theory. FabLab zorgde voor echte
wagentjes, met monteerbare en eenvoudig wisselbare wielen
(zie figuur 6). Het zoeken van de passende ondergrond bij 
de verschillende onregelmatige wielen bleek niet alleen voor
kinderen, maar ook voor de ervaren ingenieur een leuke puzzel.

Daarnaast werd ook software ontwikkeld waarmee kinderen
met de nodige verbeelding zelf een onregelmatig wiel konden
ontwerpen en onderzoeken hoe dat wiel over de bijhorende
weg rolt. Met dank aan Euler (voor de differentiaal vergelijking)
kan men nu eenvoudig hartvormige wielen monteren op een
politiewagen (figuur 7).

We stellen deze software graag ter beschikking van de lezers
van GeniaaL. Een alternatieve implementatie gebruikt de
programmeertaal Julia maar vraagt wat meer installatiewerk.
Het installatieproces loont, want men kan praktisch eender
welk wiel op een auto naar keuze monteren en dan een
filmpje genereren waarin de auto over de weg rijdt.

Tot slot gebiedt de eerlijkheid ons om te vertellen dat wij 
dit alles natuurlijk niet uit onze duim gezogen hebben. 
Meer details zijn te vinden in de bestaande literatuur, waar
een meer diepgaande studie over dit onderwerp te vinden is.
Onze glimlach verschijnt bij het neerschrijven van de
essentiële referentie: Leon Hall, Stan Wagon, Roads and
Wheels, Mathematics Magazine, Vol. 65, No. 5, (Dec., 1992),
pp. 283–301.

Bekijk ook het filmpje op
http://numa.cs.kuleuven.be/demos/wheels_roads/main.php

Daan Camps, Dan Pilbauer, Pieterjan Robbe, 
Raf Vandebril, Marcus Webb
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Figuur 3: Aaneengesloten kettinglijnen stemmen overeen
met veelhoek-wielen.

Figuur 6: Demowagentje
met monteerbare wielen.

Figuur 7: Hartelijke politie-
wagen.

Figuur 5: Een driehoek kan nooit een wiel zijn.

Figuur 4: Zaagtandverloop en bijhorend wiel.
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This is the promise of a new kind of programming language
based on the idea of dependent types, used in languages
such as Coq (1989), Agda (2007), and Idris (2009). Dependent
types allow a computer to check that a program matches a
given specification, guaranteeing with mathematical certainty
that the program works as intended. If a program does not
match its specification, the computer communicates this to
the programmer while he is writing the program, long before
the software is actually used.

As the name suggests, dependent types are types that
depend on some value. A typical example of a dependent
type is the type of lists of a given length. In most programming
languages, when we take the n’th element from a list that has
less than n elements, we get an ‘index out of bounds’ error
when using the program. If we try to do the same in a
dependently typed language, the computer warns us while
we are writing the program. If there is no warning, then we
can take the n’th element of that list without worrying about
an error later on. This is just a basic example: dependent
types can also specify much more interesting properties 
than having a certain length!

Dependent types are based on the type theory discovered 
by the Swedish philosopher Per Martin-Löf in the 1970’s. 
The genius of Martin-Löf’s type theory lies in how it combines
both regular programs and mathematical proofs in one unified

theory. This means that the same language can be used 
both as a programming language and as an interactive proof
assistant. In particular, we can give a proof of our program’s
correctness to a computer, and the computer will tell us
whether this proof is correct. If it is correct: great, we can 
rest assured that our program will run correctly. If it is not: 
we have to go back and fix the mistake.

Because Martin-Löf’s type theory is a complete mathematical
language, it allows us to describe any property we might
imagine. However, this great power is at the same time its
greatest drawback: proofs can be tedious to write, and even
the smallest mistake causes the computer to complain and
refuse to run the program. To prove correctness of a serious
program, it is currently not a great luxury to have a degree in
mathematics! Therefore, an important goal of research into
dependently typed languages is to create new techniques
that make them easier to use.

My thesis focuses on one such technique called dependent
pattern matching. Pattern matching originates from functional
programming languages such as Haskell and ML, where it 
is used to write programs by case analysis. It allows us to
define a function by stating a list of equalities that it should
satisfy. Hence, the purpose of a program defined by pattern
matching is immediately obvious from its definition.

Following the ideas of Martin-Löf, the same techniques used
for writing programs can also be used for writing proofs about

Jesper Cockx studied mathematics at 

KU Leuven, where he got his BSc in 2011

and his MSc in 2013. Afterwards, he started

a PhD at the Computer Science Department

under the supervision of Dr. Dominique 

Devriese and Prof. Frank Piessens. 

During his PhD, he frequently collaborated

with the Programming Logic group at 

Chalmers University in Göteborg (Sweden).

Currently, he is a postdoctoral researcher at Chalmers, continuing

his work on the Agda language.

Programming is hard. The numerous bugs, vulnerabilities, and other weird behaviours in
the software we use every day have repeatedly proven this. In many situations, we have
learned to live with these problems, but this is not always possible: just think about self-
driving cars, banking software, spacecraft, medical and military equipment, … Even for
less critical applications, problems are much easier to fix when they are found out early
in the process. Would it not be great if we could program our computers in such a way
that it is impossible to write an incorrect program in the first place?

DOCTORAAT

Dependent pattern matching an

Image 1: A small Agda program for removing the first element
from a vector (i.e. a list of a given length n). There is no case
for the empty vector: Agda can see that this case is impossible
from the type of the function.
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these programs. Therefore, we can use pattern matching to
prove things about a program which is itself defined by pattern
matching! In the context of dependently typed languages, this
technique is called dependent pattern matching. Compared
to other, more primitive ways to write proofs, dependent pattern
matching automates many steps that can be performed
purely mechanically. In particular, it can automatically simplify
certain equations and rule out impossible cases. This means
proofs by dependent pattern matching are often much
shorter and easier to read.

Recently researchers started paying a lot of attention to a
new and promising branch of dependent type theory called
homotopy type theory (HoTT). Homotopy type theory is based
on a new interpretation of types: instead of viewing types as
sets of values, it views types as topological spaces such as 
a line, a circle, or a torus (a doughnut shape). By integrating
mathematical ideas from homotopy theory, HoTT gives us a
better view on parts of type theory that used to be mysterious,
such as what it really means for two programs to be ‘equal’.

One of the core elements of HoTT is the univalence axiom
discovered by the Russian mathematician Vladimir Voevodsky.
Univalence captures the common mathematical practice of
informal reasoning ‘up to isomorphism’ in a nice and formal way.
Just like dependent pattern matching, it makes it easier to write
programs and proofs by automating many boring reasoning
steps that we would otherwise be required to do manually. 

However, it turns out that the original version of dependent
pattern matching was incompatible with the univalence axiom.
This means programmers had to choose between having
either pattern matching but no univalence, or univalence but
no pattern matching, but could never have both!

During the work on my PhD, I discovered that the source of
this incompatibility lies in how dependent pattern matching
simplifies certain equations in ways that are not allowed in
HoTT. Hence, I developed the theory for a new algorithm 
for simplifying equations that does not have these problems,
called proof-relevant unification. Using this algorithm, I proved
that dependent pattern matching could be made to work in
all dependently typed programming languages, including
those based on homotopy type theory.

Based on this theoretical work, I implemented a new version
of the unification algorithm used by the Agda programming
language. My new implementation fixes many problems with
the old version. It is now used in the official version of Agda.
My work has also been used in the implementation of other
languages, such as the Equations package for Coq and the
Lean theorem prover.

Programming languages based on dependent types, where
you can write both programs and proofs about these programs,
are still far from the point where everyone can use them. 
This was true when I started my PhD in 2013, and it is still
true now. That is why I continue to work on Agda together
with the programming logic group in Göteborg. And one day,
it will be no harder to prove that your program is correct, than
it is to write it in the first place.

Jesper Cockx

Image 2: Unification works by transforming equations into
simpler equations that still have the same solutions.

Image 3: Agda is an open source programming language
developed at Chalmers University in Göteborg (Sweden).
You can find tutorials and installation instructions on 
agda-lang.org.
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The genesis and evolution of METRIS/Nikon Metrology are
quite interesting. Please tell us the story.

Jean-Pierre Kruth: METRIS was established in 1995, aiming to
commercialize an algorithm for reverse engineering, developed
by my doctoral student Ma Weiyin. This algorithm transformed 
a point cloud of surface coordinates of an object, acquired on 
a CMM (coordinate measuring machine), into a CAD-model of
the object. As Ma Weiyin returned to his home university in 
Hong Kong and his research colleague Lieven De Jonge, 
as a mathematician working on accuracy of CMMs, was less
interested in setting up a company, I was lucky to find my 
other PhD student, Bart Van Coppenolle, who was working in 
a completely different research area, more than interested and
METRIS was born. Initial capital came from KU Leuven and a
few private investors. Later, GIMV (Regional Flemish Investment
Company) and KBC, who introduced the initial public offering 
in 2006, joined in.

Renaat Van Cauter: From 1996 on, METRIS adopted a broader
customer focus by complementing the original reverse engineering
software with services for product inspection and productivity
increase. This was realised by a roller coaster of strategic
acquisitions between 1996 and 2008. Important ones were
Micromeasure, a German manufacturer of laser scanners, in
1996, and Krypton, a PMA-spin-off from the robotics research
group of Prof. Hendrik Van Brussel, established in the late 1980s,
making mobile 2D and 3D robot metrology systems, in 2005. 
In 2006 METRIS acquired LK, an important UK manufacturer 

of CMMs (LK was sold again recently by Nikon Metrology).
Several further acquisitions were made between 2006 and 2008.

In 2006 METRIS received the ‘Ondernemer van het Jaar’ award
and in 2008 the ‘Leeuw van de Export’ award.

Thanks to Van Coppenolle’s bold but well-conceived acquisition
strategy METRIS could offer a broad and unique service portfolio
to its customers in the aerospace, automotive, consumer goods,
power generation, industrial tools, and agricultural sectors.
Although METRIS, like so many others, was severely hit by 
the 2008 financial crisis, its unique market position allowed it 
to attract the attention of larger players, such as NIKON (with
25.000 employees worldwide), in search of product diversification.
That is why since 2009, METRIS operates under the wings of
Nikon, under the name Nikon Metrology, head quartered in
Heverlee, with subsidiaries in Europe, US and the Far East, 
with about 500 employees worldwide.

What about the ‘Vlaamse verankering’?

Renaat Van Cauter: Despite our new name and the Japanese
upper management, we remain to a large extent independent 
for market strategy, R&D and production aspects. Research,
development and engineering remain anchored in Flanders.
Leuven remains the headquarters for Nikon Metrology worldwide.
Hence, the ‘Vlaamse verankering’ resides in the facts. As to 
the name, METRIS did not have the brand reputation of Nikon.

Arriving at the company headquarters at the research park in Heverlee, one is welcomed by
a waving banner featuring the name ‘Nikon’, at first sight suggesting the location of a local
subsidiary of the world-renowned Japanese camera manufacturer Nikon. The reality is 
somewhat more complex as will become clear from the interview I had with ir. Renaat 
Van Cauter, Director Marketing Communications and Prof. Jean-Pierre Kruth, Division PMA
(Production engineering, Machine design and Automation), KU Leuven, and driving force
behind the establishment of PMA spin-off METRIS, out of which Nikon Metrology NV emerged.

Nikon Metrology: world lead

Laser radar: next-generation in-line shop floor CMM
3D measurement of an engine block with a hand-held hybrid
touch/laser scanner probe
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The Nikon flag undoubtedly improved our branding. 

On the other hand the merger is beneficial for Nikon. Focusing on
optical technology, Nikon complemented their product range of
2D measuring instruments and microscopy with a broad portfolio
of 3D optical metrology solutions. 

The present product portfolio in industrial metrology includes 
a wealth of 2D and 3D metrology equipment, such as 3D
metrology systems (laser scanners and laser radar), X-ray and
Computed Tomography (CT), video measuring instruments,
shop floor inspection, large scale metrology, industrial
microscopy. 

How is the present relation with the mother lab, PMA?

Jean-Pierre Kruth, Renaat Van Cauter: The links with PMA 
are stronger than ever. Nikon Metrology enabled PMA to extend 
its equipment range with two state-of-the-art X-ray CT scanning
machines for industrial parts, and a new CMM-machine. 
There is further collaboration by joint participation in EU-projects 
(e.g. Marie Sklodowska Curie) and by involving students through
master theses.

What does the future hold?

Renaat Van Cauter: Two areas of industrial metrology will get
increased attention: X-ray CT scanning, and 3D scanning
systems for (large-scale) production environments. Nikon
Metrology is in the vanguard of both technologies. X-ray 
CT scanning is becoming of paramount importance for the
measurement of the dimensions of internal features in high-
precision parts, such as cooling channels of turbine blades, 
or complex 3D printed components. 3D scanning systems 
(laser radar) are used as next-generation shop floor CMMs 
for inspection of car bodies or airplane components during
assembly.

Above all, Nikon Metrology will continue to realize their ambition
‘to help our customers gain a faster and better insight during
production or product development resulting in improved
productivity and high quality products’.

Epilogue

Nikon Metrology is another successful outcome of PMA’s 
‘spin-off factory’. Other success stories originating from PMA 
are LMS (acquired by Siemens PLM Software) (1979),
Materialise (1990), LayerWise (acquired by 3D Systems) (2008).

Hendrik Van Brussel

er in dimensional metrology

Prof. Jean-Pierre Kruth (left) and ir. Renaat Van Cauter, in front of a Nikon X-ray CT scanner
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Batterijen en groene energie

De forumavond wordt ingeleid door prof. Johan Driesen,
slimme-energie-expert van de KU Leuven. Hij wijst op het
toenemend belang van batterijopslag om de hernieuwbare-
energiedoelstellingen te halen. Een balans tussen energie  productie
en -verbruik vereist enorme batterijen. ‘Clean mobility’ is ook
enkel mogelijk door voertuigen uit te rusten met batterijen. 

Elektrochemische cellen vormen de basis van de energieopslag
in traditionele batterijen. Voorbeelden zijn loodaccu's, alkaline-,
nikkel/cadmium- en lithiumbatterijen. NiCd-batterijen werden 
in de eerste smartphones en draagbare toestellen gebruikt. 
Het grote nadeel van deze eerstegeneratiebatterijen is de lage
levensduur, een gevolg van het beperkt aantal mogelijke oplaad -
beurten. Johan Driesen wijst erop dat lithium tot zeer goede
batterijen leidt met een optimale afweging tussen vermogen 
en energie densiteit. De levensduur is niet langer een probleem. 
Deze batterijen kunnen smartphones tot elektrische auto’s aan!

Netbeheerders trekken gebouwen vol lithiumcellen op om
verbruikspieken op te vangen en windturbineparken te
balanceren. In de Rokkasho Tuamata Wind Farm in Japan zijn
reusachtige lithiumbatterijen gebouwd met een totale capaciteit
van 245 MWh om de productie van 34 windmolens tijdelijk op 
te slaan. In veel landen is het principe van ‘community scale’
batterijopslag aan het oprukken: gedeelde ruimtes worden
volgestouwd met batterijen. In België is de energiemarkt te
complex om dit vlot te faciliteren en houden we vast aan het

verouderde dag/nachttarief. Enkel privé-opslag is een optie,
zoals bijvoorbeeld de Tesla Powerwall™. 

Johan Driesen besluit, vol energie maar ondertussen zonder
micro foon omdat de batterijen uit het draagbare toestel het laten
af weten: ‘batterijen zijn duidelijk bezig met een opmars’. De grote
vraag is: hoe laden we die batterijen allemaal op met ons
traditionele net. De levensduur van batterijen is geen probleem
meer. De grote uitdaging is het legale kader en de business -
context. Wie bezit de batterijen, wie plaatst ze en wie staat in
voor het recycleren?

Umicore en batterijbouwstenen
Daarna komt Thomas Leysen, alumnus KU Leuven (Master of Law)
en voorzitter van de Raad van Bestuur van Umicore, aan het woord.

In de jaren ’90 kwam vanuit Japan een vraag naar kobalt voor
een nieuwe geheime toepassing, wat later Li-ion batterijen 
voor draagbare telefoons bleken te zijn. De efficiëntie van Li-ion
batterijen hangt sterk af van de materiaalkwaliteit van de elektroden,
de anode en kathode. Umicore bleek in staat om de beste
kobalt ter wereld te produceren, nodig voor de kathode en
essentieel voor het produceren van de beste batterijen.

Naast batterijen legt Umicore zich toe op katalysatoren en op
recyclage van complexe afvalstromen die metalen bevatten.
Umicore is cruciaal voor een groene toekomst.

In zijn intro over Li-ion batterijen
argumenteert Thomas Leysen dat
verschillende kathodematerialen gebruikt
kunnen worden. Lithium cobaltite (LCO) 
en nickel manganese cobalt (NMC) komen
echter als beste uit de bus als energie,
vermogen, veiligheid, levensduur en kost in
beschouwing worden genomen. Vooral NMC
is een veelbelovende kandidaat voor gebruik
in de auto-industrie, door Umicore al 15 jaar
geleden geanticipeerd. Hij eindigt met 
een roadmap voor batterijen met continue
innovatie in het vooruit zicht, bijvoorbeeld
solid state batterijen waarin ook het
elektroliet in vaste toestand is.

Umicore heeft activiteiten in België, 
Korea en China en kent een enorme groei.
Marktstudies voorspellen een explosie van 
de vraag naar kathodematerialen voor 
NMC-batterijen, vooral voor energie -

Energie is en blijft een belangrijk en actueel thema voor ingenieurs en dat Vlaamse 
onderzoekers en bedrijven hier een rol in te spelen hebben is af te lezen aan het aantal 
deelnemers aan deze forumavond: meer dan 200.

Figure 1: Primary resources map
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opslagsystemen, maar ook voor bussen en auto’s. Een kleine auto
heeft een batterij van ongeveer 1 kWh batterij nodig, een grote
bus tot 200 kWh. Er is ongeveer 2 kg materiaal nodig per kWh.

Figuur 1 geeft een overzicht van de materialen die nodig zijn
voor batterijen en waar die wereldwijd te vinden zijn. Het grote
probleem is kobalt. Vandaag wordt 67% geproduceerd in
Congo. Verwacht wordt dat dit zo zal blijven. Kobalt ethisch
ontginnen blijft een uitdaging. 

Technologisch is het zeer moeilijk om batterijen met weinig kobalt
te doen functioneren. Op lange termijn wordt het belangrijk om
batterijen te recycleren. Thomas Leysen eindigt dan ook met een
oproep: breng je telefoon terug zodat de grondstoffen kunnen
gerecycleerd worden. 

Overal capaciteiten en 
energieopslag
Prof. Filip Tavernier van het Departement Elektrotechniek gaat
verder in op het onderzoek dat gebeurt binnen de Faculteit Ingenieurs -
 wetenschappen, een samenwerking tussen de departementen
Elektrotechniek en Materiaalkunde. Een mogelijke technologie
voor de toekomst bestaat in het opslaan van energie in een
condensator. Filip Tavernier legt uit dat deze nieuwe energie -
opslag overal kan gebruikt worden, van kleine on-chip
condensatoren voor laagvermogentoepassingen in het Internet
of Things tot grote oppervlakken zoals koetswerken van auto’s. 

Het voordeel van capacitieve energieopslag is dat men vaak 
en snel kan opladen en dus eigenlijk constant energie uit de
omgeving kan onttrekken met behulp van energy harvestors (EH)
tot die nodig is om een kleine taak uit te voeren. Het grote probleem
van capacitieve energieopslag is echter de beperkte energie -
densiteit. Onderzoek is nodig om te kijken hoe die, in zekere
mate, kan vergroot worden.

Een eerste aanpak bestaat erin om de
spanning over de condensator zo groot
mogelijk te maken. Omdat kleine proces -
soren vandaag met lage spanningen werken
is het noodzakelijk om op de chip ook
DC/DC-omzetters te voorzien. Dit verhoogt
de energiedensiteit van de opslag significant
omdat de opgeslagen energie evenredig is
met het kwadraat van de spanning. 

Een tweede uitdaging bestaat erin om 
de capaciteit van de condensator te
maximaliseren. Een idee hiervoor is de
elektrische dubbele-laagcapaciteit
(electrical double-layer capacitor (EDLC))
te realiseren met composietmaterialen
(koolstof-epoxy), waardoor het mogelijk
wordt om capacitieve lagen op mekaar te
leggen. Zo kunnen oppervlaktes gecreëerd

worden met een hoge capaciteitsdensiteit. Het koetswerk van
een auto zou zo voldoende energie kunnen opslaan nodig voor
de interne elektronica van de wagen. 

In elk geval is er veel interesse voor deze aanpak die ervoor
zorgt dat we onafhankelijk worden van de chemische elementen
van een batterij die vaak duur en moeilijk te bereiken zijn.

Solid-state batterijen
van de toekomst
Tot slot doet Bart Onsia, imec, zijn verhaal uit de doeken over
solid state batterijen. Voorheen had ook Thomas Leysen het al
over deze batterijen gehad. 

Essentieel in deze batterijen is het elektroliet in vaste toestand 
(in tegenstelling tot een klassieke batterij waar het elektroliet
vloeibaar is). Imec voert baanbrekend onderzoek op dat vlak.
Het maakt vaste nanomaterialen met een geleidbaarheid die
beter is dan de huidige vloeibare varianten en onderzoekt zo 
de mogelijkheden voor batterijen die snel opladen en toch veel
vermogen kunnen leveren. Het ultieme doel van imec is het
maken van elektrolieten met een geleidbaarheid van 100 mS/cm.
De resultaten zijn alvast veelbelovend. Bart Onsia is ervan
overtuigd dat solid state batterijen de toekomstige noden voor
elektrische voertuigen kunnen opvangen: grotere afstanden en
sneller opladen. 

De volgende forumavond, ‘Is Big Brother analysing you?
Intelligente bewakingscamera’s’, vindt plaats op donderdag 
26 april 2018 om 19.00 u. op Campus De Nayer in Sint-Katelijne
Waver. Meer informatie en inschrijven via
https://alum.kuleuven.be/alumni-ingenieurs/activiteiten

Sofie Pollin

Figure 2: Thin-Film en ‘Solid State’ batterijen zijn geschikt voor elektrische voertuigen
omdat ze snel kunnen opladen.
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Wie kent er niet het oorverdovende gebulder van Theo’s
straalmotor? Wie heeft er nog nooit door de machinezaal van
het Thermotechnisch Instituut rondgedwaald of toch op zijn
minst een receptie op die locatie bijgewoond? Als ingenieurs -
student is het onwaarschijnlijk dat je het Thermotechnisch
Instituut niet kent. Maar hoe is dit instituut precies tot stand
gekomen en wat wordt er nu nog mee gedaan?

Historiek
Het Thermotechnisch Intituut is tot stand gekomen onder de
Speciale Scholen van de Universiteit Leuven, die van 1864 tot
1961 de opleiding van talloze ingenieurs verzorgden binnen
de Faculteit Wetenschappen. Nadien werden deze Speciale
Scholen een zelfstandige faculteit, die tegenwoordig gekend
is als de Faculteit Ingenieurswetenschappen. Maar nog voor
de verhuis naar het Kasteelpark in Heverlee vond de ingenieurs -
opleiding plaats in het centrum van Leuven, onder andere in
het Maria Theresiacollege, het Arenberginstituut (het huidige
STUK) en het Elektromechanisch Instituut aan de Vlamingen -
straat, dat tegenwoordig de Vlerick Business School huisvest.
In dit Elektromechanisch Instituut bevond zich vóór de
eeuwwisseling al een machinezaal met daarin voornamelijk
elektrische machines, maar ook een paar thermische machines.
Het werd echter snel duidelijk dat er volwaardige labofaciliteiten
nodig waren voor de thermisch motoren en het idee voor een
Instituut voor Thermotechniek was geboren.

Het huidige Thermotechnisch Instituut werd gebouwd tussen
1926 en 1931 door architect Emile Goethals, samen met 
het Instituut voor Industriële Scheikunde en Metallurgie 
(dat tegen woordig het Departement Materiaalkunde huisvest).
Het Thermotechnisch Instituut moest een locatie bieden voor
het geven van laboratoria voor werktuigbouwkunde, elektriciteit
en thermische machines aan de toenmalige ingenieurs -
studenten. In de loop der jaren heeft het Instituut een
indrukwekkende verzameling stoommachines en -turbines,
verbrandings- en straalmotoren opgebouwd, alsook
elektrische machines. 

Zicht op de machinezaal met op de voorgrond een detail
van de BMW 801 stermotor. Foto: Hugo Lambriex

Het gidsenteam ‘Vrienden van het TTI’
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Het Thermotechnisch Instituut werd in 2010 beschermd als
monument. De site van de Speciale Scholen voor Ingenieurs,
bestaande uit het Thermotechnisch Instituut, de laboratoria
Voertuigtechnologie en Lichtgewichtconstructies, de depar -
tementen Burgerlijke Bouwkunde en Materiaalkunde en de
onmiddellijke omgeving zijn beschermd als stadsgezicht.

Bezielers
Velen onder ons kennen het oorverdovende lawaai van de
Rolls Royce Derwent straalmotor die nog enkele keren per
jaar over onze campus raast. Het herinnert ons uiteraard ook
aan de memorabele practica die prof. Theo Van der Waeteren
gedurende vele jaren aan de studenten gaf en aan de beroemde
proef met de baksteen. 

Na het overlijden van prof. Van der Waeteren nam 
prof. Eric Van den Bulck de fakkel over als academisch
verantwoordelijke van het Thermotechnisch Instituut. 
Hij verzorgde vele practica en liet de straalmotor ontelbare
keren op volle toeren draaien. Niet enkel voor studenten 
maar ook tijdens Open Monumentendagen zorgde hij 
voor rondleidingen en demo's van verschillende motoren. 
Prof. Van den Bulck was ook een van de drijvende krachten
bij de renovatie van het Thermotechnisch Instituut in 2008.

Klaar voor de toekomst
Na het overlijden van prof. Van den Bulck richtte een aantal
medewerkers uit het Departement Werktuigkunde een werk -
groep op om de werking van het Thermotechnisch Instituut
niet alleen verder te zetten, maar ook nieuw leven in te
blazen. Er werd een nieuwe website gemaakt
(www.mech.kuleuven.be/tti), een werkgroep ‘Vrienden 
van het TTI’ werd samengesteld en er werden infobordjes

aangebracht bij de museumstukken in de machinezaal. 
De werkgroep staat in voor het bewaren en doorgeven 
van de kennis van de machines in het Instituut en geeft
rondleidingen, bijvoorbeeld wanneer het Instituut zijn deuren
opent voor Open Monumentendag. 

Het gidsenteam ‘Vrienden van
het TTI’
Op 6 juni 2017 organiseerde het Departement Werktuigkunde
een herdenking aan de bezielers van het Thermotechnisch
Instituut, nl. de professoren Albert Coppens (1885-1966),
Theo Van der Waeteren (1930-2012) en Eric Van den Bulck
(1956-2015). Ter gelegenheid hiervan werd een gedenkplaat
ingehuldigd en werd het nieuwe gidsenteam voorgesteld. 

Voor een rondleiding kan er contact opgenomen worden via
pr@mech.kuleuven.be of tel. + 32 16 32 25 87.

Anja Vansteenwegen

Rolls Royce Derwent straalmotor



Oorsprong van de ingenieursopleiding aan 

Al meer dan 150 jaar studeren ingenieurs af
aan de KU Leuven en in die periode werden
de opleiding en de alumnivereniging vaak
hervormd. Recent integreerden de opleidingen
tot industrieel ingenieur in de KU Leuven
waardoor het alumnilandschap werd 
hertekend en de vereniging aangepast.

Tijdens het academiejaar 1864-1865 werden colleges opgenomen
van de École des Mines et des Arts et Manufactures. Dit was
echt het begin van een ingenieursopleiding aan de KU Leuven.
Vanaf 1867 veranderde de naam in École Spéciale des Arts et
Manufactures, de Génie Civil et des Mines en werd voor het
eerst een vierjarige opleiding aangeboden. 

De Union des Ingénieurs sortis des Écoles Spéciales de Louvain
(UILv) werd in 1872 gesticht in Charleroi door André Dumont,
Leuvense hoogleraar geologie en mijnbouwkunde, 
François Timmermans, Anatole Lallemand en Alphonse Jaumain.
De beginjaren waren allerminst gemakkelijk. Het bestaansrecht
van de Leuvense ingenieursopleiding was niet voor iedereen
vanzelfsprekend. De Écoles Spéciales waren niet ontsproten aan
het initiatief van het universiteitsbestuur, wel aan dat van enkele
katholieke ondernemers. De universiteitsbestuurders beschouwden
de instelling vooral als een vreemde eend in de bijt, die het
academisch niveau van de universiteit zou schaden. De Speciale
Scholen zaten om die reden ook voortdurend in geldnood.
Bovendien kampten Leuvense ingenieurs met een nadeel ten
opzichte van hun studiegenoten aan de Rijksuniversiteiten van Gent
en Luik. Die kregen namelijk een monopolie op het afleveren van
functionarissen voor overheidsfuncties. Leuvense afgestudeerden
konden enkel op de beperkte markt van private ondernemingen
terecht. Met de oprichting van de Leuvense Speciale School
begon dan ook een verhitte strijd voor de open stelling van het
overheidsambt. In die context was het niet onlogisch dat jonge
afgestudeerden in een alumnivereniging de krachten bundelden. 

Onder het voorzitterschap van Timmermans lanceerde de Unie
in 1910 het idee om een nieuw instituut met laboratoria voor het
elektrisch ingenieursonderwijs op te richten in navolging van
buitenlandse universiteiten waar men op dat vlak veel verder
stond dan in Leuven.

De Grote Oorlog bracht veel leed over de universiteit maar creëerde
ook nieuwe perspectieven. In 1916 kreeg de universiteit voor het
eerst uitzicht op de verwerving van het landgoed van de Hertog
van Arenberg met kasteel en park te Heverlee. Toen de universiteit
in 1921 de eigendom over het kasteel en 15 ha van het omliggende
park verwierf, na inbeslagname ervan door de staat, was voor
de Unie het pleit beslecht. In het park, op de campus die later
‘Campus Arenberg’ genoemd werd, zouden de nieuwe instituten
van de exacte wetenschappen gegroepeerd worden. Tijdens de
viering van het vijftigjarig bestaan van de Unie, op zaterdag 
11 november 1922, werd de eerste steen gelegd.

Hoewel de Leuvense universiteit in Vlaanderen gelegen was, 
was het Frans er in de 19e eeuw de overheersende communicatie -
taal. Pas vanaf 1911, toen de eerste Nederlandstalige colleges
werden gegeven, werd een voorzichtige vernederlandsing ingezet.
In de woelige politieke context van de late jaren 1960, waarin ook
de tweetalige Brusselse universiteit werd gesplitst, wordt de ene
Leuvense universiteit in twee zelfstandige zusteruniversiteiten
opgedeeld: enerzijds de ‘Katholieke Universiteit Leuven’ (KU Leuven)
met het Nederlands als bestuurstaal en anderzijds de Franstalige
‘Université Catholique de Louvain’ (UCL). Deze laatste vestigde
zich op de volledig nieuwe campussen van Louvain-la-Neuve
(Wallonië) en Woluwe (Brussel). Beide zusteruniversiteiten leven
vandaag in uitstekende verstandhouding en kennen vele samen -
werkings verbanden in onderwijs, onderzoek en organisatie.

Pieter De Somer werd in 1968 de eerste rector van de zelfstandige
KU Leuven. De vernieuwde universiteit trok resoluut de kaart 
van de internationaal gerichte wetenschappelijke ontwikkeling.
Het onderzoek groeide snel, het aantal studenten eveneens. 

In 1970 werd de Vereniging van Burgerlijk Ingenieurs uit de
Katholieke Universiteit Leuven, afgekort VILv, opgericht.
Verschillende paritair samenstelde 'Raden der Wijzen' kwamen
samen om de splitsing van de goederen en fondsen van de UILv
te realiseren. De persoonlijke contacten en het wederzijds respect
leidden ertoe dat er een door iedereen aanvaarde scheiding kwam.

Daarnaast werd met de KVIV een protocol van associatie en samen -
 werking bedongen waarin het werven van leden, afspraken rond
het innen van lidgelden en de participatie aan bestuursorganen
van de KVIV werden bezegeld.

Voor de alumni van KU Leuven is 2014 het eerste jaar van een
nieuw tijdperk omdat een vernieuwde alumnivereniging, die de
krachten bundelt tussen burgerlijk en industrieel ingenieurs,
wordt opgericht. De in het oog springende veranderingen zijn 
de nieuwe naam – Alumni Ingenieurs KU Leuven – en het nieuwe
logo. Maar waarom was dit nodig?

Het decreet van 13 juli 2012 
heeft een grote invloed op 
de ingenieursopleidingen

Om dit te kaderen moeten we even terug in de tijd. Met het
decreet betreffende de integratie van de academische hogeschool -
opleidingen besliste de Vlaamse regering in 2012 dat vanaf het
academiejaar 2013-2014 alle academische opleidingen zouden
worden georganiseerd door de universiteiten in Vlaanderen. 
Voor Vlaamse ingenieurs had dit als concreet gevolg dat hiermee
de opleiding tot industrieel ingenieur werd geïntegreerd in de
universiteiten. Die integratie gebeurde op verschillende manieren
– in Brussel en Gent werd deze opleiding opgenomen in de al
bestaande faculteiten voor (burgerlijk) ingenieurswetenschappen,
terwijl de KU Leuven ervoor opteerde een nieuwe faculteit op 
te richten. 
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de KU Leuven en noodzaak alumniwerking

Alumni Ingenieurs kiest voor 
het bundelen van de krachten

De Vlaamse universiteiten besteden steeds meer aandacht 
aan alumniwerking. De samenwerking tussen de universiteit, 
de faculteiten en hun alumniverenigingen wordt hechter en actiever
dan voordien. De alumniwerking voor de geïntegreerde opleidingen
werd dan ook onmiddellijk een aandachtspunt. Daar waar de
oplossing in Gent en Brussel voor de hand lag – de bestaande
alumniverenigingen voor burgerlijk ingenieurs stelden hun
vereniging open voor industrieel ingenieurs – was de vraag aan
de KU Leuven wat complexer. Zouden wij dit model volgen of
zou de nieuwe faculteit een eigen alumnivereniging oprichten?
Vanuit VILv namen we hier een actieve rol op en bespraken 
we dit met de decanen van beide faculteiten.

We kwamen snel tot het inzicht dat een gezamenlijke alumni -
vereniging voor beide faculteiten de beste optie was. Hiervoor waren
veel goede redenen. De alumniwerking voor de nieuwe faculteit
zou niet helemaal vanuit het niets moeten worden opgericht. 
De analogie met de andere ingenieur-alumniverenigingen in
Vlaanderen was uiteraard ook een voordeel. We waren er vooral
van overtuigd dat dit zou leiden tot voordelen voor alle alumni
van beide faculteiten. Door met de nieuwe faculteit samen te
werken konden we onze werking versterken en uitbreiden. 

Het is wel belangrijk om hier onmiddellijk een voetnoot bij te
plaatsen. De alumniwerking aan de nieuwe faculteit wordt hoofd -
 zakelijk verzorgd door industrieel ingenieurs omdat het een werking
is voor industrieel ingenieurs. Net zo goed blijven wij met ons
team op post om voor de burgerlijk ingenieurs en de burgerlijk
ingenieur-architecten van de KU Leuven een gepaste werking te
verzorgen. Door dit samen vanuit dezelfde vereniging te doen
kunnen we natuurlijk wel nieuwe initiatieven plannen die voor beide
groepen boeiend zijn. Anderzijds is de Faculteit Industriële
Ingenieurs wetenschappen geografisch verspreid over heel
Vlaanderen met campussen in Brugge, Gent, Mechelen, Leuven,
Geel en Diepenbeek. Dat heeft tot gevolg dat we voor de onder -
steuning van de alumniwerking een beroep kunnen doen op
alumni-industrieel ingenieurs op die campussen en dat 
alumni-burgerlijk ingenieurs die verder van Leuven wonen, 
meer activiteiten dichter bij huis kunnen bijwonen.

Het Vlaamse ingenieurslandschap
volgt en bundelt de krachten

De Vlaamse dimensie speelt ook een rol. Sinds enkele jaren werken
de Vlaamse alumniverenigingen voor burgerlijk ingenieur en bio-
ingenieur intens samen om onze vertegenwoordiging op Vlaams
niveau te versterken. Gezien de hertekening van het onderwijs -
landschap voor ingenieurs in ons kleine Vlaanderen menen wij
dat het zinvoller is te werken vanuit een gemeenschappelijke
ingenieursvereniging. We hebben daarom geijverd om de fusie

van VIK en KVIV tot het unitaire ie-net zo snel mogelijk rond te
krijgen. We geloven er sterk in dat dit niet tot ‘eenheidskoek’ zal
leiden, maar dat het juist veel gemakkelijker is om de verschillen
die er zijn en ook moeten zijn, vanuit één vereniging te duiden
dan wel vanuit twee verenigingen die ‘strijden’ om een gemeen -
schappelijk gebied. Anderzijds zal zo’n eengemaakte
ingenieurs vereniging veel sterker staan om dat te doen wat wij
als individuele alumniverenigingen niet kunnen verwezenlijken,
maar wel belangrijk vinden: het ingenieursberoep in Vlaanderen
een positieve uitstraling bezorgen en de belangen van de
ingenieurs beter verdedigen. Sinds een paar jaar is dit een feit.
We kunnen stellen dat dit een zeer goede evolutie is geweest
voor alle Vlaamse ingenieurs. Ie-net is op zeer goede weg om
waar te maken wat we hadden gehoopt.

De nabije toekomst focust op
blijvend informeren vanuit beide
ingenieursfaculteiten

Zoals eerder gesteld gaat onze werking gewoon verder zoals
voorheen, met onder meer onze goed bijgewoonde forum -
avonden, onze nieuwsbrieven en GeniaaL. Ondertussen zag een
mooi blad van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
het daglicht: ConnectING. In de achtergrond werken we verder
samen met ie-net, waarbij alumniwerking en ingenieursvereniging
in volle complementariteit mekaar kunnen versterken. 

Sofie Pollin, Gert Sablon, Yvan Verbakel

Geconsulteerde werken:
150 jaar ingenieursopleiding te Leuven van prof. Herwig Van Hove.

Robert Halleux, Geert Vanpaemel, Jan Vandersmissen en
Andrée Despy-Meyer (red.), Geschiedenis van de

wetenschappen in België 1815-2000.

Heeft u fotomateriaal, getuigenissen en/of
documentatie over KU Leuven ingenieursalumni 
of hun verenigingen? We bedanken u alvast om 
deze te bezorgen op het onderstaande adres. 

Alumni Ingenieurs KU Leuven, 
Kasteelpark Arenberg 1 bus 2200, 3001 Heverlee. 

Yvan Verbakel en Gert Sablon
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De 53e samenkomst van Ingenium 64 stond onder het motto
‘Antwerpen anders en in volle transformatie’.

Na de lunch vertrokken we met 57 deelnemers in een toeristen -
trammetje en een extra busje voor een rondrit in Antwerpen om
de fenomenale metamorfose van Antwerpen-Zuid en -Noord
vast te stellen.

Langs de statige huizen van de Van Putlei en de Goemaerlei puften
we naar het nieuwe Justitiepaleis. Vanop de trappen maakten we
kennis met de ‘frietzakjes’ en het standbeeld van Jan de Lichte
(van beeldhouwer Roel D’Haese naar het boek van 
Louis-Paul Boon), de struikrover die na vele omzwervingen
uiteindelijk waakt over het paleis.

Achter het Justitiepaleis, op de plaats van het voormalig goederen -
eindstation, ontdekten we de ontwikkeling van een strakke
nieuwe woonwijk ‘Nieuw Zuid’ die uiteindelijk goed zal zijn 
voor een 5.000-tal bewoners met alle nodige voorzieningen.

Aan de Scheldekaaien zagen we volgende grote werkzaam heden
in uitvoering:

1. het herstel van de stabiliteit van de oude kaaimuren met respect
voor de boordstenen, beschermd als cultureel erfgoed;

2. het verhogen van de bestaande stormvloedkering met 1 meter;

3. de heraanleg van de kaaistrook als een van de meest
prominente publieke ruimten in Antwerpen.

We reden langs de Scheldekaaien waar de afbraak bezig was
van de open afdaken bestaande uit Polonceauspanten (met
frontons bekleed met plantenmotieven) en Mercuriusattributen
uit kunstig gevlochten smeedwerk. Een stuk erfgoed van eind
19e eeuw maakt plaats voor de nieuwe hellende dijkversterking.

Het Steen, het oudste gebouw van Antwerpen (13e eeuw),
wordt vanaf 2018 volledig gerestaureerd en uitgebreid met 
een nieuw bijgebouw.

Vervolgens reden we langs het MAS en het Bonapartedok.
Napoleon wilde de Schelde omvormen tot een geladen pistool
gericht op het hart van Engeland, maar zijn oorlogsvloot heeft er
nooit gelegen. Hierna begaven we ons naar het splinternieuwe
Havenhuis met zijn imposante diamant op het dak.

Via Metropolis, de Noorderlaan en de imposante werken aan 
de Slachthuislaan trokken we naar de Cogels Osylei waar we
een wandeling maakten door de straten met de standingvolle
herenhuizen in verschillende bouwstijlen uit de Belle Epoque
aangevuld met Jugendstil-elementen.

Langs de kunstige bogen van de verhoogde spoorwegberm, 
het Jodenkwartier, de Belgiëlei, de Van Rijswijcklaan gingen we
terug naar ons vertrekpunt in de ‘koekenstad’ (zo genoemd omwille
van de koekjesgeur die verspreid werd door de fabriek Parein).

Het werd weer een succesvolle ontmoeting en Antwerpen mag
trots zijn op zijn schitterende ‘A’.

Jan Ceulemans en Guido De Preter

Reünie 1964 
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Erratum Reünie 1967 
In GeniaaL nr. 40 – januari 2018 verscheen op p. 26-27 een foto van de reünie 1967. Door een layoutfout werden
slechts 25 namen van de 62 jubilarissen afgedrukt. Ondertussen hebben alle jubilarissen thuis de originele foto
met vermelding van alle namen ontvangen. Lezers die over een digitale versie van de bijgestuurde foto wensen
te beschikken, sturen een bericht naar geniaal@kuleuven.be



Bezoek aan Windmolenpark ‘Wase Wind’ in Zele op
donderdag 7 december 2017 

De jaarlijkse bijeenkomst van de burgerlijk ingenieurs,
afgestudeerd in Leuven in 1965, was dit jaar een echte
topper en een unieke gelegenheid om de in opbouw zijnde
windturbines te bezoeken.

We werden ontvangen door Chris Derde, industrieel ingenieur
en bedrijfsleider bij Fortech – Wase Wind, gespecialiseerd
in de studie, projectontwikkeling, bouw en uitbating van
windturbines voor elektriciteitsproductie. Chris is de bezieler
van de windturbinebouw in Vlaanderen en meer specifiek
in het Waasland. Hij gaf ons eerst wat uitleg over de
geschiedenis en de ontwikkeling van steeds grotere
vermogens voor windturbines. Daarna kwamen de
vergunningsprocedures aan bod, waar het geluid de
voornaamste zorg is voor de omgeving. Uiteraard is het
derde luik, het economisch aspect en het subsidiebeleid,
voor de ondernemer ook van hoofdbelang. 

Chris Derde startte zijn bedrijf op in 2000. Zijn overgrootvader,
een molenaar, was ervan overtuigd dat met windmolens
geen geld te verdienen viel. Toch bleef de goesting in de
familie voor het oogsten van energie uit de natuur. Een jeugd -
vriend, Kris Aper, sprak hem begin 2000 over de mogelijkheden
van moderne windturbines. In Denemarken en Duitsland
bleken lokale bedrijven bezig te zijn met windprojecten.
Chris en zijn vrouw waagden hun kans en startten in 2000
met de ontwikkeling van een eerste windproject. Toen het
in 2004 vergund was, bleken de grootbanken niet thuis te
geven voor de financiering van de eerste drie windturbines
voor samen 6,6 miljoen euro. Bovendien zagen de klassieke
elektriciteitsproducenten een nieuw elektriciteitsbedrijfje
niet graag komen. Zij boden hem slechts een aalmoes aan
van 12 Euro/MWh voor de geproduceerde elektriciteit.
Gelukkig vond Chris bij het eveneens jonge Nederlandse

groothandelsbedrijf Anode een correcte prijs van 
34 Euro/MWh waardoor het project rendabel werd. Hij vond
voldoende geld bij vrienden, familie en coöperanten voor
de in 2001 opgerichte cvba ‘Wase Wind’ die vanaf eind
2005 stroom kon afnemen aan kostprijs. Deze vereniging
is een coöperatie van 2.200 leden die klant en aandeel -
houder zijn. Met vallen en opstaan ontstonden de volgende

drie maatschappijen: 1) het ingenieursbedrijf Fortech Studie
voor de studie en ontwikkeling, 2) Fortech als bouwheer en
uitbater en 3) Wase Wind voor de levering van elektriciteit
en voor de financiering via aandelen. De geproduceerde
elektriciteit is alleen bestemd voor de coöperanten die tot
nu toe van een rendement van 5,5% konden genieten van
hun investering. 

Langs de E17 tussen Beervelde en Lokeren staan er
intussen 21 windturbines van vijf bedrijven waaronder drie
van Fortech – Wase Wind. De andere negen windturbines
staan in Kruibeke, Melsele, Vrasene en Sint-Gillis-Waas.
Op de werf in Zele bouwt de firma Fortech in samenwerking
met een Nederlandse firma twee windturbines met een
vermogen van 2,5 MW, een centrale mast met een hoogte
van 100 m met drie wieken van 50 m meter lengte. 
De actuele kostprijs van dergelijke windturbines bedraagt
3,3 miljoen euro. De afstand tussen de molens bedraagt
op deze locatie een 700 m, om ruimte te laten voor vogel -
bewegingen tussen de windturbines en om windafvang 
en energieverlies te beperken. Chris’ grootste zorg is de
beheersing van het geluid. De lage tonen, de bassen,
dragen het verst en moeten dus beperkt worden voor de
buren. Door het plaatsen van een soort kam van ongeveer
4 meter lengte met rechtopstaande tanden, een soort
vishaaitanden, aan het uiteinde van de wieken worden de
turbulenties gebroken en verschuift de hoogste geluidsdruk
naar de hogere frequentie. 

In 2016 werden er 51 nieuwe windturbines gebouwd in
Vlaanderen met een geïnstalleerd vermogen van 130 MW.
Het totaal geïnstalleerd vermogen op het einde van 2016
was 918 MW en inmiddels ruim voorbij de 1.000 MW,
waarbij Fortech 24,4 MW voor zijn rekening neemt, 
een prachtige prestatie. 

Leo De Vooght, met dank aan Chris Derde
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Oorlog in miniatuur, een ges
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Dit interview was voor mij een ongewone ervaring. Het is de eerste
keer dat een collega uit een volgende generatie aan bod komt
en dan nog wel een onderzoeker uit mijn groep, die boven dien
mijn opvolger werd in het Departement Computer wetenschappen.
Ook de hobby die aan bod komt, tinnen soldaatjes, was voor 
mij onbekend terrein.

Als doctorandus moest ‘Phil’ Dutré de toen verplichte legerdienst
doorlopen. Ik herinner mij nog dat hij, van al mijn medewerkers,
de enige was die positief terugkeek op deze ervaring. Na zijn
opleiding als kandidaat-reserveofficier bij het Eerste Regiment
Grenadiers (pantserinfanterie) vertelde hij tijdens de koffiepauze
enthousiaste verhalen, onder meer over het kampeerbivak dat hij
in het putje van de winter had meegemaakt. 

Vermoedelijk heeft die ervaring tot deze hobby geleid?

Phil Dutré: Al in het derde jaar secundair onderwijs was ik erg
geïnteresseerd in militaire geschiedenis. Mijn verzameling tinnen
soldaatjes ben ik pas later gestart, tijdens het vierde jaar aan 
de universiteit. Ondertussen zijn het er ongeveer tienduizend
geworden. 

In deze hobby is het visueel spektakel erg belangrijk: de uniformen,
de wapens en voertuigen, het landschap. Het is een zeer ‘analoge’
hobby, die een goede afleiding biedt bij mijn werk, dat puur
‘digitaal’ is. 

Je kunt het een beetje vergelijken met miniatuurtreinen, waar ook
veel aandacht gaat naar de details van de locomotieven, wagons,
stations, het volledige spoorwegnet in het landschap, …

De figuurtjes en alle accessoires worden op dezelfde schaal
gemaakt: mijn soldaatjes zijn 25 mm groot, maar er bestaan ook
grotere (54 mm) en kleinere (15 mm, soms 6 mm). Je kunt ze
kopen of ruilen, maar ook zelf maken of schilderen. De Britse en
Amerikaanse soldaatjes zijn driedimensionale poppetjes, maar in
Duitsland vind je ook tweedimensionale figuurtjes. Sommige zijn
echte juweeltjes, die trouwens een antiekwaarde hebben. 
Daar hangt wel een prijskaartje aan vast! Zelf spendeer ik
ongeveer duizend euro per jaar aan mijn collectie: het is dus 
een vrij dure hobby.

Je moet ook over voldoende plaats beschikken in huis, onder meer
om een tafel op te stellen waarop het terrein kan opgebouwd
worden en de figuurtjes opgesteld. Ik heb het geluk dat mijn
echtgenote een gedoogbeleid voert wat deze hobby betreft.
Thuis is die tafel 1,8x1,2 m groot, maar een van mijn vrienden
werkt op een tafel van 1,8x3 m: dan moet je wel stokken
gebruiken om de figuren te verplaatsen.

Waar komt deze hobby vandaan?

Phil Dutré: Oorspronkelijk werden in de militaire scholen
‘Kriegsspiele’ (Engels: ‘war games’) gebruikt bij de studie en 
de opleiding: de Pruisische luitenant von Reiswitz was de eerste
om hiervoor regels op te stellen (1812). Van een didactisch 

Philip Dutré is geboren in 1966, als zoon van wijlen prof. Willy Dutré.

Veel lezers zullen zich zijn vader herinneren als docent thermodynamica en warmte -
overdracht. Hij was ook vicedecaan van onze faculteit en een populair personage in
de VTK-revues.

Philip Dutré studeerde af als burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen (1989),
was onderzoeker (visualisatie en Computer Graphics) in het Departement Computer -
wetenschappen en behaalde er een doctoraat. Na een postdocverblijf (1998-2001)
aan de Cornell University (USA) keerde hij terug en begon een academische loopbaan
in hetzelfde departement.

Sinds augustus 2016 is hij vicedecaan onderwijs van de Faculteit Ingenieurswetenschappen.



prek met prof. Philip Dutré
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hulpmiddel is het echter geleidelijk geëvolueerd; een honderdtal
jaar later (1913) verscheen het boek van H.G. Wells (‘Little Wars’),
met zijn eigen spelregels, dat ook bijdroeg tot het succes van
deze hobby, vooral in Engeland en Amerika. 

Zo bestrijkt de hobby nu een volledig continuüm: van strikt historisch
realisme tot een zeer competitief spel met scheidsrechters en
vaste spelregels. Die regels zijn historisch geïnspireerd en hangen
af van de periode waarin de veldslag plaatsvindt. Zelf ken ik 
een tiental verschillende sets van spelregels. Meestal is de
oorspronkelijke opstelling van de troepen en het terrein
gebaseerd op een historische veldslag. Er worden ook dobbel -
stenen gerold om een aleatoir element in te brengen: bijvoorbeeld
om het aantal slachtoffers van een
bombardement te bepalen, 
of het moreel van de troepen, …

Je mag het niet verwarren met
bordspelen zoals Axis & Allies 
of zelfs Stratego en bepaalde
varianten van het schaakspel. 
Er zijn natuurlijk ook video- en
computergames geïnspireerd door
oorlogvoering (die vaak gebruik
maken van ‘Clausewitz engine’),
ontwikkeld door Paradox
Interactive AB. Dat is echter een
heel ander genre.

Ben je ook geïnteresseerd in
militaire strategie?

Philip Dutré: Inderdaad, ik heb
daarover ook boeken gelezen,
onder meer het klassieke werk van
Carl von Clausewitz (‘Vom Kriege’)
en teksten van Erwin Rommel 
(de ‘Woestijnvos’) over
infanterieaanvallen.

Is het de bedoeling om
historische veldslagen na te
bootsen precies zoals zij
verlopen zijn?

Phil Dutré: Dat kan inderdaad het geval zijn: dan spreekt 
men van ‘re-enactment’. Hier ontmoet je de puristen die er
bijvoorbeeld goed op letten dat de uniformen van de Duitse
soldaten historisch correct zijn en inderdaad behoren tot de
regimenten die op dat tijdstip aan de oorspronkelijke veldslag
deelnamen.

Welke periodes uit de geschiedenis komen het vaakst voor?

Phil Dutré: Daar zie je veel variatie: van de oudheid over de
middel eeuwen, tot de Amerikaanse Burgeroorlog, de Tweede
Wereldoorlog, … Vooral die laatste twee periodes zijn erg in trek. 

Maar er bestaat ook veel interesse voor de Napoleontische
veldslagen, met de indrukwekkende kleurrijke uniformen: 
die moesten de generaals in staat stellen om hun eigen troepen
in het gewoel te herkennen. 

Maar er zijn ook ‘fantasy soldiers’, gebaseerd op populaire fictie
(Tolkien) en science fiction (Star Wars), … Meestal raken tieners
via deze weg geïnteresseerd.

Is jouw hobby bij ons populair?

Phil Dutré: België telt een vijfduizendtal enthousiastelingen. 
Naar de laatste nationale conventie in Antwerpen kwamen er
twee- tot drieduizend: ook hier heeft de financiële crisis toegeslagen.

In andere landen is er meer interesse: de Europese conventie in
Londen telt tussen vijf- en tienduizend bezoekers. Tijdens deze
evenementen wordt ook een aantal prijzen (trofeeën) uitgereikt
die verschillende aspecten beoordelen: participatie door de
deelnemers, innovatie, kwaliteit van de visualisatie (‘Best of
Show’), … Ik heb daar een spel bijgewoond met 2.500 deel -
nemers (die elkaar regelmatig aflosten).

Dank voor deze inleiding tot een merk waardige hobby. 
Ik wens je nog vele strategische en tactische successen,
niet alleen in miniatuurveldslagen, maar ook in het 
‘echte’ leven. 

Yves Willems
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Op eenzame hoogten – de lief

Hoe is je liefde voor de Weiβhorn ontstaan?

Hans Van Oosterwyck: Mijn ouders namen mij en mijn broer
ieder jaar mee op vakantie naar Zwitserland om te wandelen
in de bergen. Vanuit het dorpje waar we logeerden, Grächen,
zagen we de Weiβhorn liggen. Als twintiger en beginnend
alpinist droomde ik ervan deze berg eens te beklimmen en 
20 jaar later is het er eindelijk van gekomen. Het is een indruk -
wekkende berg, volgens veel alpinisten zelfs de mooiste van
de Alpen omwille van zijn piramidale vorm en witte flank,
vandaar ook zijn naam. 

In dat dorpje leerden we een ander Vlaams gezin kennen en
de vader nam ons mee op een eenvoudige 4.000-er toen ik
17 jaar was, wat een fantastische ervaring was. Het was ook
de directe aanleiding om een aantal jaren later, als twintiger,
alpinisme-opleidingen te volgen bij de Klim- en Bergsport -
federatie (www.klimenbergsportfederatie.be). Je leert er hoe
je op een veilige manier zelfstandig kan bergbeklimmen. 
Vanaf 1993 ben ik dan regelmatig tijdens de zomervakantie gaan
klimmen, meestal in de Zwitserse Alpen samen met mijn broer.

Wat trekt je aan in de klimsport?

Hans Van Oosterwyck: Een berg beklimmen is voor mij de
ultieme manier om het gewone dagelijkse leven te overstijgen,
ook letterlijk. Je beleeft alles heel intens. Alpinisme vereist 
dat je fysiek en mentaal fit bent. Je begeeft je immers in een
omgeving die voor de mens erg vijandig kan zijn. Omgaan met
dergelijke fysieke en mentale uitdagingen is deel van de
aantrekkingskracht.

De tocht naar de Weiβhorn is lang. De eerste dag vertrek je
vanuit het dal op 1.400 meter en ga je naar de Weiβhornhut 
hut op 2.900 meter. De volgende dag klim je over de lange,
smalle oostgraat naar 4.506 meter én daal je weer terug naar
het dal. Tijdens de beklimming moet je constant geconcentreerd
zijn. Zeker op de graat kan een val immers fataal zijn. Je vertrekt
’s morgens heel vroeg omdat de sneeuw op dat moment nog
bevroren is, waardoor het veiliger klimmen is. Daarom is
snelheid ook een bron van veiligheid: als je in de namiddag
nog onderweg bent, wordt de sneeuw zacht en vergroot de
kans om in een gletsjerkloof te vallen. Bovendien is de kans
op een onweer veel groter in de namiddag. 

Ben je niet gezekerd?

Hans Van Oosterwyck: Een zekering is maar echt zeker als
het touw bevestigd is aan een vast punt, bijvoorbeeld in de
rotsen of in het ijs en wanneer dat punt sterk genoeg is om
een val te houden. Je gaat pas zekeren als de technische
moeilijkheden en het risico op een val groot zijn. Bij een
beklimming zoals de Weiβhorn ga je normaal gezien met 

een cordée van twee en hang je dus per twee aan elkaar vast.
Afgezien van een aantal sleutelpassages waar we voor elkaar
zekerden, ga je het merendeel van de tijd samen naar boven.
Op die manier ga je sneller, maar je moet tegelijkertijd beseffen
dat het op die manier niet eenvoudig is om een val van je klim -
partner op te vangen. De oostgraat van de Weiβhorn heeft een
aantal smalle passages – op één plaats niet meer dan een paar
tiental centimeter – waar je een val van je klimpartner alleen
maar kan tegenhouden door naar de andere kant te springen.

Heb je al ooit zo’n sprong naar de andere kant moeten
wagen?

Hans Van Oosterwyck: Neen, gelukkig niet. De bedoeling is
uiteraard dat je dit soort situaties vermijdt door geconcentreerd
te zijn. In de 25 jaren dat ik ondertussen klim, heb ik zelf nog
nooit echt dramatische dingen meegemaakt. In de begin periode
heb ik wel één keer schrik gehad tijdens een beklimming.
Doordat we een foute route genomen hadden, kwamen we
terecht in steil terrein met los gesteente dat bovendien bedekt
was met verse sneeuw. In dergelijk terrein is het niet altijd
mogelijk om veilig te zekeren. Op een bepaald moment raakte
ik lichtjes in paniek. We merkten te laat dat we afgedwaald
waren van de juiste route, maar afdalen leek nog gevaarlijker
dan verder klimmen. We klommen dus verder de berg op in
de hoop de route verderop te kruisen. Toen we de route inder -
daad terugvonden, zijn we dadelijk weergekeerd naar de hut
en hebben de top niet gehaald. Dat was echt een wake-up-
call dat je voorzichtig moet zijn en jezelf en het terrein goed
moet inschatten.

Afgelopen zomer maakte Hans Van Oosterwyck, afdelingshoofd Biomechanica van het 
Departement Werktuigkunde, zijn ultieme droom waar: hij beklom de Weiβhorn, met zijn
4.506 meter een van de hoogste toppen van Zwitserland.
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de voor de bergen

Ongelukken gebeuren meestal ofwel in de beginperiode, 
als je jezelf overschat, óf net bij heel ervaren klimmers die
nonchalant worden. 

Heeft het klimmen impact op de rest van je leven?

Hans Van Oosterwyck: Ik ben vrij milieubewust maar of dat
nu komt door het klimmen? Door het klimmen in de bergen
zie ik wel duidelijk de gevolgen van de klimaatverandering. 
De laatste 20 jaar hebben de gletsjers zich sterk teruggetrokken.
Dit zorgt voor minder smeltwater in de zomer, wat voor
bepaalde berg regio’s tot watertekort kan leiden. Hierdoor wordt
het moeilijker, of zelfs onmogelijk, om aan landbouw te doen.
Ook de perma frost begint meer te smelten, waardoor rotsmassa’s
minder stabiel zijn en de kans op steenlawines vergroot. 
Op de populairste klimroute op de Matterhorn, de beroemde
buur van de Weiβhorn, is in de zomer van 2003 bijvoorbeeld
een stuk berg afgebroken, waardoor een 80-tal klimmers op
de hoger gelegen route vast kwamen te zitten en per helikopter
geëvacueerd moesten worden. Bepaalde routes worden nu
niet meer geklommen omdat ze te gevaarlijk geworden zijn
door bijvoorbeeld steenslag. 

Door te gaan klimmen is voor mij de natuur nog veel belangrijker
geworden. Je ontwikkelt een liefde voor de natuur en je bent
er letterlijk heel dichtbij doordat je de rotsen voelt en vast -
neemt om je voort te bewegen.

Heb je al inzichten opgedaan tijdens het klimmen?

Hans Van Oosterwyck: Tijdens een technisch uitdagende
beklimming heb ik al mijn concentratie nodig en denk ik aan
niets anders. Tijdens wandelingen in de bergen komt er
weleens een werkgerelateerd inzicht – hoewel ik toch in de
eerste plaats de bergen intrek om mijn werk achter te laten.
Als docent mechanica is het weliswaar interessant om vast te
stellen hoe belangrijk wrijving wel is voor de klimsport. Zonder
wrijving zou je niet kunnen zekeren, het touw zou door het
zekeringsapparaat glijden en je zou niet in staat zijn om een
val van je klimpartner op te vangen. 

Klimmateriaal en -kledij hebben ook heel wat technologische
ontwikkelingen gekend, met o.a. het gebruik van sterke, lichte
kunststoffen voor touwen en GoreTex-kledij, vooraleer dit
ingang vond in de vrijetijdskledij.

Hoe heb je je voorbereid voor de beklimming van 
de Weiβhorn?

Hans Van Oosterwyck: Ik heb een vrij goede basisconditie: 
ik fiets naar het werk, zo’n 15 km per dag, ga één keer per
week joggen en doe aan zaalvoetbal. De laatste twee maanden
voor de beklimming ga ik intensiever mountainbiken en joggen. 

Daarnaast is het belangrijk dat je voldoende tijd neemt om te
wennen aan de hoogte. Daarom heb ik eerst twee andere
bergen beklommen, eentje van 3.800 meter die ik alleen
beklommen heb, en een tweede van ongeveer 4.160 meter

hoogte. Voor die laatste heb ik met dezelfde gids geklommen
als voor de beklimming van de Weiβhorn. 

Daar waar ik in het verleden alle beklimmingen zelfstandig heb
uitgevoerd, klom ik nu voor het eerst met een gids. De Zwitserse
gids was de broer van een voormalig collega die ik had leren
kennen tijdens mijn postdocperiode aan het AO Research
Institute in Davos. Ik kende de gids vooraf niet, maar het
klikte meteen. Met een gids klimmen gaf een gevoel van
zekerheid en vertrouwen: je hoeft in principe alleen maar voor
jezelf te zorgen en niet bezig te zijn met het vinden van de
route. Op delicate passages zekerde hij mij en in de terugkeer
liet hij mij op steile stukken naar beneden rappellen, wat sneller
gaat dan naar beneden klimmen.

Hoe verliep de tocht?

Hans Van Oosterwyck: We stonden op om 2.00 u ’s nachts,
samen met nog twee andere cordées van elk twee klimmers. 
We namen de tijd om te ontbijten en waren als laatste weg,
rond 3.00 u. De eerste drie uur hebben we in het donker
geklommen, afgezien van het licht van een hoofdlamp die
onmisbaar is om de juiste route te vinden. Het was de dagen
ervoor geen al te stabiel weer geweest en ook die dag begon
het licht te sneeuwen rond 8.00 u. In die onherbergzame,
menson vriendelijke omgeving nam de gids zijn smartphone
om even het weerbericht te checken. (lacht)

Uiteindelijk zijn we als eerste op de top geraakt, om 9.00 u ’s
morgens, na zes uur klimmen. Ik was uiteraard blij, maar ik
voelde me niet echt euforisch omdat ik besefte dat de terug -
tocht minstens evenveel risico’s inhoudt. Dalen is vaak moeilijker,
je bent bovendien meer vermoeid en je moet dus extra
geconcentreerd blijven. 

Sinds ik kinderen heb, heb ik mentaal meer moeite met de risico’s
die inherent verbonden zijn aan alpinisme. Zeker tijdens de
tweede voorbereidingstocht, die technisch moeilijker was dan
de Weiβhorn, speelde dit een rol en heb ik me een paar keer
de vraag gesteld ‘wat zit ik hier te doen, waarom riskeer ik dit?’.
Tijdens de beklimming van de Weiβhorn had ik er gelukkig minder
last van. Terug in het dal had ik wel dadelijk het gevoel dat het
voor mij goed geweest was nu ik mijn droomberg beklommen had.

Ondertussen kriebelt het toch weer, maar misschien hoeft 
het niet meer zo groots te zijn. Ik heb er ook erg van genoten
om twee zomers geleden op de Lofoten met mijn zoon een
uitdagende bergtocht te maken. De bergen op de Lofoten zijn
niet hoog, de hoogste top is niet veel meer dan 1.000 meter,
maar ze zijn wel steil, ze stijgen recht uit de zee op. Mijn dochter
vindt wandelen in de bergen voorlopig eerder saai, tenzij er kan
geklauterd worden. Misschien houd ik me er in de toekomst
vooral mee bezig om hen te gidsen.

Impressies van de beklimming van de Weiβhorn vind je ook
op YouTube door te zoeken op ‘Weisshorn Ostgrat’.

Sigrid Maene
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De geschiedenis van VTK is rijk, zeer rijk

Op 22 december 2017 werd het eerste preseslint van VTK onthuld. Meer dan een jaar geleden
werd VTK gecontacteerd door Louis Jacobs, preses van het jaar 1955-1956 (GeniaaL, juli 2017). 

Geschiedenis verbindt ons, maar biedt ons ook een toekomst. Zoals Winston Churchill ooit zei:
‘The farther backward you can look, the farther forward you are likely to see.’

VTK mag weldra zijn 100-jarig bestaan vieren. Een uitgelezen moment om terug te blikken op het
rijke verleden van VTK, om met volle kracht de toekomst tegemoet te gaan. Naar aanloop van dit
evenement werd er druk gesnuisterd in de archieven, werden oude verhalen opgerakeld en
getuigenissen gezocht en gevonden.

De geschiedenis van VTK bewaren, dat was het opzet van Louis Jacobs. Over de manier waarop
hij dat wou doen, verschilden wij echter van mening. Louis wilde het lint gewoon opsturen zodat wij
het konden laten opbergen in de stoffige kelders van de universiteitsbibliotheek. Dit plan stuurden
we bij! We kaderden het lint in samen met een foto van de academische zitting en de onthullingstekst
van het lint. Oud en nieuw samenbrengen, als een vernieuwbouwproject, als een bron van kennis,
als een verrijking voor de geest is een interessante ontwikkeling die VTK 100 faciliteert.

De academische zitting op donderdag 22 december 2017 werd ingeleid door huidig VTK-preses
2017-2018 Arno Bossaert, die iedereen verwelkomde in het auditorium van het Arenbergkasteel.
Het publiek: oud-presides van VTK, (oud-)presidiumleden, geïnteresseerde leden, alumni en
medewerkers van de faculteit. Lukas De Backer, oud-preses 2016-2017, gaf een uiteenzetting
over hoe leerrijke ontmoetingen en gesprekken met Louis Jacobs geleid hadden tot dit moment. 

Daarna werd de kader onthuld door Louis Jacobs en Lukas De Backer, onder begeleiding van 
de lyrische woorden van Jannes Aertsen, die zijn medewerking had verleend aan de inkadering
van dit artefact. De onthulling werd met luid applaus onthaald. Louis was vereerd en emotioneel,
maar vooral heel dankbaar voor dit moment. 

Dan was het de beurt aan Louis om zijn studentenleven uit de doeken te doen. Ook Louis’ rijke
verleden in Congo kwam aan bod. 

De avond werd afgesloten met een mooie receptie in de Salons van het Arenberg  kasteel.
Binnenkort zal de kader ook te bezichtigen zijn voor het brede publiek.

Het team rond VTK 100 bestaat uit oudgedienden bij VTK. Als werkgroep van VTK probeert deze
groep enthousiastelingen een brede voorbereiding te treffen voor het jaar dat VTK 100 jaar wordt
(academiejaar 2020-2021). Momenteel ligt de focus op het vergaren van informatie over VTK door -
heen zijn geschiedenis. Er worden ook al een aantal evenementen voorbereid. De input van het
huidig VTK-team blijft belangrijk maar ook het team van het jaar 2020-2021 zal inspraak krijgen.
VTK 100 zal hen zo goed als mogelijk bijstaan. Wenst u bij te dragen op vlak van informatie of
goede tips? U kan ons altijd een berichtje sturen op 100@vtk.be. We hopen u alvast te ontmoeten
tijdens de VTK 100-activiteiten of wie weet (graag zelfs) ervoor!

Lukas De Backer

Eerste lint VTK 

RESULTATEN

RICHTING                                 
                                                     

1e jaar groep A                        

1e jaar groep B                        

2e jaar groep A                        

2e jaar groep B                        

architectuur                             

Artificial Intelligence                

biomedische technologie         

bouwkunde                              

chemische technologie            

computerwetenschappen        

elektrotechniek                        

energie                                    

logistiek en verkeer                 

materiaalkunde                       

nano                                         

werktuigkunde                        

wiskundige 
ingenieurstechnieken              

BESTE PROGRAMMADIRECTEUR 

Hans Janssen                           

Pieter Celis, preses 2002-03; Lucas Vanlaer, preses 2015-16; Arno Bossaert, preses 2017-18;
Lukas De Backer, preses 2016-17; Louis Jacobs, preses 1955-56; Rien Hoeyberghs, preses
2012-13; Robin Ska, preses 2013-14; Giovanni Vleminckx, preses 2009-10; Manu De Block, 
preses 2014-15; Niels Lambrechts, preses 2004-05.
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Elk jaar zet VTK de meest aimabele professoren/assistenten in de kijker en mogen zij een of
meerdere gouden krijtjes in ontvangst nemen. In vier categorieën strijden zij tegen elkaar:

beste professor, grappigste professor, beste cursus en beste assistent.

De uitreiking vindt plaats tijdens de voorstellingen van Revue en bij 
de VTK-proffentap in fakbar ’t ElixIr.

Gouden Krijtjes 2017-2018!

                    BESTE PROF                                       GRAPPIGSTE PROF                          BESTE CURSUS                             BESTE ASSISTENT
                      

                    Peter Van Puyvelde                              Peter Van Puyvelde                           Stefan Vandewalle                          Andreas Van Barel

                    Jos Vander Sloten                                Raf Vandebril                                    Jos Vander Sloten                          Karel Thaels

                    Mario Smet                                         Guy Vandenbosch                             Mario Smet                                    Dorien Vandenhove

                    Jos Vander Sloten                                Guy Vandenbosch                             Mario Smet                                    Nico Scheerlinck

                    Hilde Heynen                                       Mattias Schevenels                           Geert Lombaert                              Cedric Van hoorickx

                    Danny De Schreye                               Danny De Schreye                            Hendrik Blockeel                            Evgeniya Korneva

                    Sabine Van Huffel                                Jos Vander Sloten                             Bob Puers                                      Frederik De Keyzer

                    Hans Janssen                                      Hans Janssen                                   Bertrand François                           Wouter Vandewalle

                    Simon Kuhn                                         Pedro Fardim                                    Peter Van Puyvelde                         Bram Schroyen

                    Frank Piessens                                    Frank Piessens                                 Marc Denecker                              Ingmar Dasseville

                    Filip Tavernier                                      Guy Vandenbosch                             Patrick Reynaert                             Florian De Roose

                    William D’haeseleer                             Johan Driesen                                  William D’haeseleer                       Mauricio Dalla Vecchia

                    Chris Tampère                                     Dirk Cattrysse                                   Chris Tampère                                Jeroen Verstraete

                    Bert Verlinden                                      Jef Vleugels                                      Bert Verlinden                                Arne Peys

                    Marc Heyns                                         Eric Nies                                           Marc Heyns                                    Piero Ferrari

                    Dirk Vandepitte                                    Dirk Vandepitte                                 Tine Baelmans                               Thomas Haas

                    Giovanni Samaey                                 Wim Michiels                                    Stefan Vandewalle                          Danilo Sijacic

                    MEESTE ONDERWIJSVERNIEUWING                                                            MEEST INSPIRERENDE PROF

                    toegepaste mechanica, deel 1 - Flipped Teaching                                        Stefan Rummens                           
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Een greep uit het aanbod

Kroatië & Slovenië 
(Jong-alumnireis) 13 - 26 augustus 2018

Gdańsk 2 - 5 september 2018

Boedapest 11 - 14 september 2018

China 5 - 20 oktober 2018

Ethiopië 14 - 26 oktober 2018

Autumn in New York 
(Jong-alumnireis) 23 - 31 oktober 2018

Zuid-Afrika 29 oktober - 10 november 2018

Cuba 19 - 29 november 2018


