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Een mooie zomer aan alle (ook pas afgestudeerde)
burgerlijk ingenieurs en burgerlijk ingenieur-architecten.
Het ga jullie goed!



Beste burgerlijk ingenieurs en burgerlijk ingenieur-architecten
Beste medewerkers en vrienden van de faculteit

Het einde van een fantastisch academiejaar is aangebroken.

Onze pas afgestudeerden zetten de stap naar de arbeids markt, studeren verder of doctoreren in een van onze
onderzoeksgroepen die tot de wereldtop behoren. Zij blikken melancholisch terug of hoopvol vooruit, samen
met onze nieuwe VTK-preses Vincent Tombeur en ere-VTK-preses Arno Bossaert in het interview met de
welluidende titel ‘There Ar’no limitis for the Invincible VTK’.

Behalve nieuwe studenten verwelkomen we jaarlijks ook nieuwe collega’s. In dit nummer maak je kennis met
enkele professoren die per 1 oktober 2016 aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen werden aangesteld. 
Met z’n allen dragen wij kwaliteit en reputatie hoog in het vaandel.

Onder het motto ‘FirW gaat internationaal’ zetten wij onze internationale uitwisseling met Columbia University
New York met de steun van Melexis (ENGenius Fund) in de kijker. Als u het reisverslag van Carl D’heer leest, 
zal zijn onvergetelijke ervaring, zowel qua IQ als EQ, duidelijk worden.

Als Faculteit Ingenieurswetenschappen blijven we inzetten op ‘ondernemen’. KU Leuven bekleedt de vijfde
plaats in Reuters Top 100: The World's Most Innovative Universities – 2017. KU Leuven voert zelfs deze ranking
aan als het uitsluitend om Europese universiteiten gaat. Uiteraard hebben talrijke onderzoekers en medewerkers
van de faculteit hiertoe bijgedragen.

Samen met u allen kijk ik uit naar een prachtig nieuw academiejaar.

De faculteit is betrokken bij de voorbereidingen van het ‘Festival vijf eeuwen Arenberg. Blauw bloed in Leuven en
Europa’, dat op 20 en 21 oktober 2018 wordt afgetrapt. ‘Save the date’, want het zal een onvergetelijk
spektakel worden.

Beste collega-alumnus

Het einde van een academiejaar, de start voor vele pas afgestudeerde nieuwe ingenieurs.

Eerst en vooral wil ik alle nieuwe burgerlijk ingenieurs hartelijk welkom heten. Alumni Ingenieurs KU Leuven biedt
jullie graag een gratis GeniaaL aan. Worden jullie lid, dan blijven jullie dit tijdschrift ontvangen, samen met nog tal
van andere ledenvoordelen: van een voordelig sport- en fitnessabonnement tot kortingen op magazines,
culturele activiteiten of optredens in Leuven en ver daarbuiten. 

Jullie zijn nu ingenieur. In het Nederlands staat ingenieur voor hoog opgeleid technisch personeel. Oorspronkelijk
is ingenieur afkomstig van het Latijnse ingenium, wat staat voor verstand, talent en vindingrijkheid. Ingenieurs
zijn dus verstandige, talent- en vindingrijke mensen die een technische opleiding genoten hebben.

Jullie zijn nu Alumni Ingenieurs van de KU Leuven en hebben een grote technische bagage meegekregen van de
KU Leuven. Jullie hebben je vindingrijkheid en talent hopelijk nog wat kunnen aanscherpen. Dat er aan de
Faculteit Ingenieurs wetenschappen creatieve ingenieurs rondlopen, hebben we gemerkt tijdens de voorstelling
van de ontwerpen door toekomstige burgerlijk ingenieur-architecten. Fantastische ontwerpen die stuk voor stuk
tonen hoe ingenieurs bouwen aan een duurzame toekomst met nieuwe samen levingsvormen en materiaalgebruik.

Jullie worden nu werkende ingenieurs. Nu moeten jullie het zelf doen zonder dagelijkse begeleider of assistent.
Gelukkig kunnen jullie rekenen op de hulp van een grote groep KU Leuven alumni, die klaar staan met tonnen
ervaring en technische kennis. 

Ik wens zowel de nieuwe als de ervaren ingenieurs een prachtige zomer toe. Veel succes met de nieuwe uitdagingen.

Gegroet en tot gauw.
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PRIJZEN, ONDERSCHEIDINGEN, …

• De gewoon hoogleraren Joris De Schutter (Werktuigkunde),
Marie-Francine Moens (Computerwetenschappen) en 
Johan Suykens (Elektrotechniek) ontvingen elk een ERC 
Advanced Grant.

• Bart De Moor, gewoon hoogleraar aan het Departement 
Elektrotechniek, werd titularis van de Leerstoel Kwaliteits vol
Toegankelijk Gezondheidszorgsysteem.
https://nieuws.kuleuven.be/nl/2018/leerstoel-licht-
gezondheidszorgsysteem-door

• Tijdens de 18e euspen International Conference & Exhibition
van 5 tot 8 juni 2018 in Venetië ontving Hendrik Van Brussel,
emeritus aan het Departement Werktuigkunde, de euspen
2018 Life Time Achievement Award.
https://www.euspen.eu/ltaa/

• Peter Tom Jones, mandaathouder Industrieel 
Onderzoeksfonds aan het Departement Materiaalkunde, 
hield een college voor de Universiteit van Vlaanderen met 
als titel 'Ligt er een fortuin op onze stortplaatsen?'
https://www.universiteitvanvlaanderen.be/college/ligt-er-
een-fortuin-op-onze-stortplaatsen/
Dit onderwerp kwam ook aan bod in Knack van 17 april 2018.
http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/stortplaatsen-
zijn-de-goudmijnen-van-de-21e-eeuw/article-opinion-110
0249.html
Guy Vandenbosch, gewoon hoogleraar aan het Departement
Elektrotechniek, gaf ook een lezing aan de Universiteit van
Vlaanderen: ‘Waarom moet je banger zijn van je eigen gsm
dan van een gsm-mast?’ 
https://www.universiteitvanvlaanderen.be/college/waarom
-moet-je-banger-zijn-van-je-eigen-gsm-dan-van-een-gsm-
mast/
En Bart Preneel, gewoon hoogleraar aan het Departement
Elektrotechniek, zette er uiteen hoe bitcoins de aarde
opwarmen: 
https://www.universiteitvanvlaanderen.be/college/hoe-
warmen-bitcoins-de-aarde-op/

• Krishna Kumar Saxena, wetenschappelijk medewerker aan het
Departement Werktuigkunde, won de ONA Electroerosion SA
(Bilbao, Spain) research award met zijn paper ‘Characterization
of Circumferential Surface Roughness of Micro-EDMed Holes
Using Replica Technology’ tijdens de CIRP ISEM 2018 
conferentie. Medeauteurs waren Mattia Bellotti, Jun Qian en
Dominiek Reynaerts, allen verbonden aan het Departement
Werktuigkunde.

• Mario Santana Quintero, bijzonder gastdocent aan het 
Raymond Lemaire Internationaal Centrum voor Conservatie,
ontving een eredoctoraat van de Faculté d’Architecture van 
de Université de Liège.

• Studenten van het Departement Computerwetenschappen
sleepten drie prijzen in de wacht tijdens de Vlaamse 
Programmeerwedstrijd. In categorie 4 voor de master -
studenten en afgestudeerden ging het team ';DROP TABLE
Participants; van Floris Kint, Elias Moons en Jorik Jooken met
de eerste prijs naar huis. Op de tweede plaats in categorie 4
eindigde het team ‘SDK(ULAK)’ met leden Ingmar Dasseville,
Ruben Lapauw en Willem Van Onsem. In categorie 3 voor
academische bachelors veroverde het team ‘[vul hier uw 
naam in]’ van Raphaël Widdershoven, Maarten Wens 
en Dewaele Nick zilver.

• Mattias Losoli, masterstudent Chemical Engineering, 
werd uit 2.500 kandidaten gekozen voor de topfunctie 
van CEO voor een maand bij The Adecco Group;
https://www.hln.be/regio/kortenberg/mattias-21-wordt-
een-maand-ceo~a7c9af2f/

NIEUWE VOORZITTER DEPARTEMENT
COMPUTER WETEN SCHAPPEN
Stefan Vandewalle werd verkozen als voorzitter van het
Departement Computerwetenschappen. Hij volgt vanaf 
1 augustus 2018 Ronald Cools op die na twee termijnen 
van vier jaar einde mandaat is.

NIEUWE VOORZITTER
ONDERZOEKSRAAD
Peter Van Puyvelde, gewoon hoogleraar aan het Departement
Chemische Ingenieurstechnieken, wordt aangesteld tot voorzitter
van de Onderzoeksraad KU Leuven van 1 oktober 2018 tot en
met 30 september 2020.

ATELIERTENTOONSTELLING
De ontwerpbegeleiders van de opleiding burgerlijk ingenieur-
architect en Existenz organiseerden op vrijdag 25 mei 2018 
hun jaarlijkse Ateliertentoonstelling in het Arenbergkasteel.

Tijdens de tentoonstelling werden de ‘Alumni Ingenieurs KU Leuven
(bachelor)prijzen’ en de derde ‘Maarten Bouwen Prijs voor
Duurzame Architectuur’ voor masterproefontwerpen uitgereikt.

Meer informatie vind je op pagina 24 en 25 in dit nummer.

Nieuws
ANNEMIE CAPROENS
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MELEXIS – COLUMBIA 
UNIVERSITY GRANT
Op dinsdag 22 mei 2018 werd aan Sander Declercq, master -
student elektrotechniek, de Melexis – Columbia University Grant
uitgereikt door Frank Stals, Advanced Development Solutions
Manager bij Melexis Techno logies NV, in aanwezigheid van rector
Luc Sels. Sander zal van augustus tot december 2018 zijn
tweede masterjaar verderzetten aan Columbia University New York.

OPENING NIEUW ONDERZOEKS -
GEBOUW ENERGYVILLE 2
Op 31 mei 2018 werd EnergyVille 2 officieel geopend. Vanaf nu
doen hier onderzoekers van KU Leuven, VITO, imec en UHasselt
samen onderzoek naar betere en efficiëntere batterijen,
efficiëntere zonnecellen en modules en zelfs zonnecellen die
geïntegreerd kunnen worden in de gevels van gebouwen.

Tevens werd het gemeenschappelijk onderzoek voorgesteld
tijdens het event ‘Naar een duurzame energievoorziening 
in steden’.

http://www.energyville.be/nieuwsbericht/energyville-opent-
nieuw-onderzoeksgebouw-en-stelt-multi-energiesysteem-
van-de-toekomst

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/05/31/energyville_
opentnieuwgebouwinthorparkgenk/

http://www.energyville.be/sites/default/files/slotrapport-
energyville-lowres.pdf

SAVE THE DATE - 
ZONDAG 7 OKTOBER 2018 - 
OPEN BEDRIJVENDAG
De departementen Computerwetenschappen en Werktuigkunde
zetten hun deuren open voor het grote publiek.

Nieuws

Nieuw onderzoeks gebouw EnergyVille 2



OP 4 JUNI 2018 STOND DE TELLER OP 144.242,76 EURO. WE STREVEN NAAR
200.000 EURO EN HEBBEN DUS NOG 55.757,24 EURO TE GAAN.

GeniaaL 5

Red de molen 
Het kan nog tot
eind april 2019
In oktober 2018 startte de campagne om fondsen te werven voor de restauratie 
van de molen aan het Arenbergkasteel. Op www.reddemolen.be vind je informatie 
over de stand van zaken: we hebben nog enkele tienduizenden euro te gaan. 
Op het personeelsfeest van de KU Leuven op zondag 3 juni 2018 werden 
geïnteresseerden voorbij de molen gegidst en kon je een centje in de wensfontein 
werpen om zo de molenrestauratie te steunen. 

HARTELIJK DANK AAN WIE DE MOLEN WIL HELPEN RESTAUREREN: ALLE SCHENKERS 
DIE ERMEE INGESTEMD HEBBEN, ZIJN VERMELD OP DE WEBSITE. JE KUNT NOG 
STEEDS BIJDRAGEN: SURF NAAR WWW.REDDEMOLEN.BE

GETUIGENISSEN VAN SCHENKERS

Paul De Somer: […] Dit embleem mag niet verloren gaan. Dit project moet
generaties ingenieursstudenten aanspreken.

Geert Molenberghs: Het Arenbergkasteel en -park, de Sint-Lambertuskapel en 
de Oude Molen ademen geschiedenis. Ze gaan terug naar de wortels van Heverlee
en van Leuven. Als de Oude Molen kon praten, zou hij een dik geschiedenisboek
schrijven. Daarom zijn we hem bescherming verschuldigd.

Chris Van Hoof: […] Je hebt de kans bij te dragen tot het in stand houden - voor
de volgende generaties - van een levend voorbeeld van praktisch menselijk vernuft
door de eeuwen heen.

Guido Groeseneken: Met veel plezier steun ik de actie Red de molen, omdat ik het 
erg belangrijk vind dat dit historisch erfgoed bewaard kan blijven. […] Er is al te veel
waardevol erfgoed verloren gegaan! 

Anje Vanhollebeke: Het zou spijtig zijn om dit mooie stukje erfgoed verloren te laten
gaan, vandaar mijn bijdrage. Een gift uit nostalgie en een gift gericht op de toekomst.

Anne Ons nam spontaan het initiatief om een collectebus aan het onthaal van 
het Departement Elektrotechniek te zetten: […] De betrokkenheid is groot en zeker
van proffen die ook al jaar en dag in het Kasteelpark vertoeven. 

Arno Bossaert, huidige preses van VTK: We vinden het belangrijk om als
studenten vereniging iets terug te doen voor de faculteit en de universiteit. (…)
Samen met de oud-leden van onze studentenvereniging beslisten we dat we ons
wilden engageren. Iedereen stond helemaal achter het idee. We komen vaak voorbij
de molen en het brugje. Voor ons is het een mooie manier om onze band met de
faculteit te bestendigen.

ENKELE WEETJES…

1 De oudste vermelding van de molen
vinden we in een document uit 1286 dat

wordt bewaard in de Abdij van Park in Heverlee.

2 In de 16e eeuw bestond de molen uit
twee gebouwen op elke oeverkant: 

een graanmolen op de rechteroever en een
houtzaagmolen op de linkeroever. De onder -
bouw en steendammen van de graanmolen
zijn nog gedeeltelijk bewaard. 

3 Tussen 1875 en 1880 onderging de molen
een grondige renovatie onder leiding van

architect Jean Joseph Claes (1824-1889). 
In de kademuur van de rechter oever bevindt
zich nog steeds een chronogram met het
jaartal 1880. Sinds 1925 is de molen eigendom
van de KU Leuven.

4 Vanwege het gevaar op over stroming is
het niet mogelijk het water op te stuwen

met behulp van schotten. Daarom zal de
molen enkel op een esthetische manier
worden gerestau reerd waarbij de raderen
zachtjes zullen draaien op de kracht van 
de water stroom van de Dijle en dit zonder
energieopwekking.
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PLAAGHIAAT

Op deze plaats heb ik het al eens
gehad over hoe men zichzelf kan
verliezen in zelf-gedoe. Ik heb 

het ook al gehad over regulitis en hoe 
dit panische angsten kan teweegbrengen. 
Het nieuwste plaagdingetje, het hiaat in 
de onder zoeks terreur, zwanger van beide
vorige aspecten, dat over het onderzoekers -
proletariaat wordt uitgestort is het
zelfplagiaat.

Natuurlijk is plagiaat verwerpelijk, dat zal
niemand betwisten. Dat een masterproef
op plagiaat wordt gecontroleerd, 
is begrijpelijk, maar zelfplagiaat? Stel dat
een briljante studente een verslag van haar
experiment instuurt naar een conferentie,
het ongeluk heeft dat het aanvaard wordt
en dan de dubbele pech heeft dat het ook
nog quasi onmiddellijk in de proceedings
verschijnt. Als zij later stukken van dat
verslag in haar masterproef durft te
gebruiken, loopt zij tegen de lamp voor
zelfplagiaat. Het zal je maar overkomen.

Om te beginnen is op deze eigenste
bladzijden plagiaatgewijs al zwaar
gezondigd. De titel en de verklarende
tekst eronder, evenals de tekst die op 
het einde naast de foto van schrijver
dezes staat (gelukkig niet van hemzelf,
wel de foto, niet de tekst), zijn flappen
letterlijke kopieën van al herhaaldelijk
eerder gepubliceerde tekst. Er is geen
correcte verwijzing naar de oertekst, 
en ojee, ze staan niet eens tussen
aanhalingstekens!

Bij de publicatie van technisch-wetenschap -
pelijke resultaten is het belangrijk dat men
precies weet waarover men het heeft en
wat er juist aangetoond wordt over wat,
hoe en in welke omstandigheden. Enfin,
de hele reutemeteut die men in het begin

van het artikel beschrijft. Soms is het juist
interpreteren van formules al ingewikkeld
genoeg. Het is daarom belangrijk dat
dezelfde notatie gebruikt wordt als het
gaat over hetzelfde onderwerp in verschil -
lende publicaties. Zeker als die van
eenzelfde auteur zijn en bij voorkeur 
ook als het verschillende auteurs betreft. 
De beschrijving van de notatie of van 
het onderwerp van onderzoek zal dus
hopelijk een herhaling zijn van wat er in
een voorafgaand artikel is gebruikt, indien
niet letterlijk dan toch hopelijk wel een
consistente variant. De variaties om
steeds hetzelfde te zeggen raken wel
eens uitgeput. Dus wordt de onderzoeker
tot een schromelijke overtreding van de
wet op het autoplagiaat gedwongen.

Dat in een cultuur van pol&soc-achtige
artikels de wolfijzers van het zelfplagiaat
dienen om de doorgaans wolliger formu -
leringen te vrijwaren van repetitieve
indoctrinatie is aannemelijk. Maar dat 
wil niet zeggen dat hun autoplaag(hiaat) -
regeltjes ook toepasbaar zijn in de meer
technische literatuur.

Bovendien zijn er ook ongeschreven
conventies en algemeen aanvaarde
definities die ooit door iemand zijn
bedacht en door iedereen gebruikt
worden. Zo zal men bij het vermelden 
van de tabel van Mendelejev niet steeds
verwijzen naar het origineel van 1869. 
Als iemand de energie-massa relatie
vernoemt, dan verwijst men niet meer
naar het artikel van Einstein uit 1905.

Wel als zelfplagiaat te verwerpen zijn 
de doorslagartikels. Men beschrijft met
elfendertig auteurs een experiment en
publiceert het resultaat. So far so good.
Door een samenstelling, een invalshoek,
de temperatuur of een andere parameter

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. 

ADHEMAR BULTHEEL

Adhemar Bultheel is professor-emeritus
aan de Faculteit Ingenieurs wetenschappen,
verbonden aan de Afdeling Numerieke
Analyse en Toegepaste Wiskunde van het
Departement Computer wetenschappen.
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.

GeniaaL6

“De variaties om steeds
hetzelfde te zeggen raken

wel eens uitgeput. 
Dus wordt de onderzoeker
tot een schromelijke over -
treding van de wet op het

autoplagiaat gedwongen.”
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aan te passen krijgt men
een nieuw artikel. Zo kan
men gemakkelijk elfendertig
doorslagjes maken, ook al
is de verwoording totaal
anders. Subtieler is het om
een methode toe te passen
om bijvoorbeeld een differen -
tiaalvergelijking op te lossen.
Dezelfde methode met
lichte aanpassingen kan
men gebruiken om een
variant van de vergelijking
op te lossen.

Dit is een genetisch
algoritme om massa's
artikels te genereren. Er zijn
tegenwoordig voldoende
tijdschriften die tegen betaling dergelijke
artikels blijven publiceren.

Het is een kunst geworden om Turnitin
en consoorten om de tuin te leiden en
toch hetzelfde te vertellen met andere
woorden. Maar dat gaat maar op zolang
we nog slimmer zijn dan deze AI-systemen.
Vergeet niet dat Turnitin een commercieel
bedrijf is dat net als Google, Facebook,
Microsoft en al die andere globale
veelvraten zoveel mogelijk informatie
probeert te verzamelen. Blijkbaar kan 
de maatschappij niet weerstaan aan 
de ‘informatie hier‘-lokroep van deze
onverzadigbare digitale Holle Bolle Gijs-
bedrijven. Managers zijn zo blij dat die
bedrijven dat voor hen willen doen, dat ze
voor die informatie bereid zijn te betalen.
Iedereen betaalt door zich producten te
laten opdringen waarvan men zelf nooit
zou gedacht hebben dat men die nodig
had, of erger nog, om zich de les te laten
spellen over wat men wel of niet mag
schrijven, zeggen of denken, of om 
zich te onderwerpen aan de tirannie van

impactfactoren en citatietellers. Orwell zat
er maar een paar decennia naast.

De Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen heeft al in 2014
vastgesteld dat zelfplagiaat geen plagiaat
is, maar dat men de beoordeling ervan
moet zien in het kader van de publicatie -
cultuur die aanvaard wordt binnen een
wetenschapsdomein. Hopelijk komt men
binnen onze Alma Mater tot gelijkaardige
inzichten.

Een standaardtekst die in 80 percent van
mijn wiskundige publicaties voorkomt, 
is ‘We stellen de complexe getallen voor
door C, de reële rechte door R, T is de
eenheidscirkel en D de open eenheids -
schijf. We beschouwen een oneindige 
rij van complexe getallen in D, ...’. 
Een overbezorgde referee vroeg zich 
af wat er daarna nog als origineel in dit
artikel kon worden gezegd als zelfs het
begin al overlapte met een vorige tekst.
Misschien moet ik die paragraaf maar
eens door iets anders vervangen om

zelfplagiaat te omzeilen. Bijvoorbeeld 
‘We stellen dat C de verzameling is van
koeien, die overigens exact dezelfde
eigenschappen hebben als de complexe
getallen. De platte koeien (dat zijn de
koeien zonder imaginair deel) leven in 
een stal die we door R voorstellen. 
T is de verzameling van vaarzen die 
zich op een afstand precies gelijk aan 
de eenheid bevinden van de nul-koe. 
De koebeesten op een kleinere afstand
noemen we kalveren en D is de verzameling
der kalveren. Neem nu een slinger 
(in andere publicaties ook wel oneindige
rij genoemd) van kalveren...’.

Misschien bewijs ik zo ooit nog eens 
de Riemannhypothese in deze vorm: 
alle vierpotige verdwijnkoeien van het
bontgevlekte ras grazen op een waslijn
op een halve eenheid van geroteerde
platkoeien. Zelfs Turnitin zal moeten
erkennen dat dit een originele
terminologie is.
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Wat is het verband tussen het Kasteelpark in Heverlee, video mapping, de Europese gedachte,
hertoginnen in de high society magazines, een ruimteschip en een boomplantactie? 
Ze spelen allemaal een rol in het festival Vijf Eeuwen Arenberg.

Dit najaar staat Leuven volledig in het teken van de Arenbergs. Dit adellijk geslacht drukt al vijf
eeuwen zichtbaar en onzichtbaar haar stempel op Leuven, de regio en ver daarbuiten. De meest
bijzondere sporen van de Arenbergs komen tussen 20 oktober 2018 en 20 januari 2019 in een
groot stadsfestival samen tot leven. Met een feestelijk openingsweekend, twee tentoon stellingen
en tal van evenementen in en rond Leuven krijg je een inkijk in de vele facetten van deze
prominente familie. De Faculteit Ingenieurswetenschappen bouwt mee aan het programma van
het openingsweekend op 20 en 21 oktober 2018. 

WOUTER JASPERS

EEN PROGRAMMA MET ADELLIJKE
ALLURES
Kijk rondom je en je komt de Arenbergs overal tegen: 
het Arenberg kasteel, de Arenbergcampus, het Wetenschapspark
Arenberg en de Arenbergbibliotheek. Maar wie waren die
Arenbergs nu eigenlijk? En waarom is hun naam én faam blijven
doorleven tot op vandaag?

Het festivalprogramma geeft je een antwoord op al die vragen.
Hun nauwe banden met kunst en cultuur, wetenschap, natuur -
beheer, economie en politiek maken van de Arenbergs een
bijzondere familie.

CAMPUS ARENBERG TWEE DAGEN LANG 
IN DE BAN VAN DE ARENBERGS

WEEKEND VAN 20 & 21 OKTOBER 2018

Op 20 en 21 oktober 2018 barst het feest los. Het voormalige
Hertogelijk Domein van Arenberg vormt het decor voor een groot
openings weekend. Het vertrekpunt? De grote happenings die de
familie op het einde van de 19e eeuw zelf organiseerde.
Luchtballonnen, elektrische verlichting en andere sensationele
nieuwigheden passeerden er de revue. Een bonte waaier aan
vermaak, optredens, eten en drinken maakte het programma
compleet. 

Het openingsweekend wordt een weekend vol plezier en
verwondering. Het programma verbindt op een verrassende
manier het verleden van de site met het heden en de toekomst. 

Laat je eigen adellijke familieportret maken of vergaap je aan een
fascinerende dansperformance met drones. Haal de wetenschapper
in jou naar boven en bezoek de verschillende labo’s en onderzoeks -
centra van de Faculteit Ingenieurswetenschappen.

Een absolute blikvanger wordt het SEEKER-project, een cocreatie
happening waaraan ook jij kan deelnemen. Hét hoogtepunt is de
video mapping-performance op zaterdagavond. Laat je verbazen
door een betoverende projectie op het kasteel door licht kunstenares
Nele Fack. Het openingsweekend wordt zo de feestelijke aftrap
van drie maanden Arenberg in en rond de stad Leuven.

Drie maanden lang brengt Leuve
20.10.2018 >< 20.01.2019
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n vijf eeuwen Arenberg tot leven

BOUW MEE AAN SEEKER [LVN6] EN BEDENK MEE HET STARSHIP VAN 
DE TOEKOMST

Ben jij student, wetenschapper, architect, ingenieur, IT-er,
DIY-liefhebber, scifi-fan, tuinier, filosoof, kunstenaar,
gamer, …? Kom dan meedenken en bouwen aan de
Leuvense versie van Seeker [LVN6], het waanzinnige
kunstproject van het SEAD-collectief.

Seeker is het geesteskind van beeldend kunstenaar en doctor
in de biologie Angelo Vermeulen. Elke ruimteschipsculptuur
komt tot stand binnen het SEAD-netwerk (Space Ecologies
Art and Design). Overal waar de Seeker landt, wordt een
divers team uitgedaagd om de Seeker opnieuw te bedenken
en te bouwen.

Hoe kan je langdurig overleven in een ruimteschip? 
Vanuit verschillende disciplines en invalshoeken zoekt het
team naar antwoorden. Door alle kennis te bundelen bouwen
ze samen een zelfvoorzienend systeem dat interstellaire
verkenning simuleert. Hierbij worden technologie, ecologie 
en mensen met elkaar verbonden.

Seeker [LVN6] wordt de zesde versie van de ruimteschip -
sculptuur en zal een plaats krijgen op het openingsweekend
op 20 en 21 oktober 2018.

Join de Seeker-Community op Facebook 
op www.facebook.com/groups/seekerlvn6/

GeniaaL 9
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TWÉÉ ARENBERG TENTOON STELLINGEN 
OP EEN STEENWORP VAN ELKAAR

26.10.2018 >< 20.01.2019

Dé trekpleisters van het festival zijn ongetwijfeld de twee grote
tentoonstellingen in M – Museum Leuven en de Universiteits -
bibliotheek.

De tentoonstelling De Arenbergs in M-Museum Leuven wordt
een ware reünie. Speciaal voor deze gelegenheid brengt M 
de grote kunstcollectie van de familie terug samen. Een uniek
gebeuren. Topstukken van Veronese, Rubens en Bruegel zullen
er samen te zien zijn. Ook verschil lende stukken uit de eigen
kunst collectie van de KU Leuven zal je in M kunnen bewonderen.

De Universiteitsbibliotheek pakt uit met de tentoonstelling 
Adellijk Wonen. Het kasteel in Heverlee, van Croÿ naar Arenberg.
Met moderne technologie krijg je een inkijk in de geschiedenis
van het Arenbergkasteel. Je komt er alles te weten over het
kasteel, zijn interieur en de bewoners. Prachtige tekeningen en
prenten, waardevolle boeken en manuscripten wachten je op. 

EEN MOOI AANBOD AAN 
ARENBERGEVENEMENTEN

De Arenbergs hebben de voorbije vijf eeuwen op vele manieren
hun sporen nagelaten in Leuven, België en Europa. Tijdens het
festival ‘Vijf eeuwen Arenberg’ belichten we deze verschillende
aspecten met thema’s als wetenschap, natuur en Europa. 

De Arenbergs hadden een grote interesse in wetenschap. 
De link met de Arenbergcampus is dan ook snel gelegd. 
Maar ook Heverleebos en Meerdaalwoud krijgen een prominente
plaats in het programma. Als fervente jagers had de familie veel
aandacht voor bos- en natuurbeheer. Dit maakt dat we nog
steeds kunnen genieten van een prachtige groene gordel rond
Leuven. Verschillende wandelingen en tentoonstellingen laten je
kennismaken met deze kant van de adellijke familie. Kom op 
27 en 28 oktober 2018 meer te weten over het rijke verleden én
de toekomst van deze bossen. Groene vingers? Schrijf je in voor 
de massale boomplantactie. 

Ook ‘Europa’ verdient een plaats in het programma. Met hun enorme
netwerk over de grenzen heen waren de Arenbergs ‘Europeanen
avant la lettre’. Tot op de dag van vandaag is voor hen de Europese
gedachte en de uitwisseling van kennis en ervaringen over landen
heen een belangrijk thema. Zo vindt op 28 november 2018 
het grote event ‘Futuring Europe’ plaats. Ook de jaarlijkse 
M-useumnacht in M staat in het teken van de Arenbergs.

Kortom, het wordt een topprogramma over de Arenbergs.
Noblesse Oblige! Het volledige programma vind je vanaf eind 
juli 2018 op de website www.arenbergleuven.be 

Het festival is een initiatief van KU[N]ST Leuven vzw, het samen -
werkingsverband van de stad Leuven en de KU Leuven. 

DE ARENBERG HIGHLIGHTS 

• 20-21 oktober 2018
Openingsfeest aan het Arenbergkasteel

• 26 oktober 2018 - 20 januari 2019
Tentoonstellingen in M - Museum Leuven en 
de Universiteitsbibliotheek

• 27-28 oktober 2018
Bosweekend in Heverleebos en Meerdaalwoud

• 28 november 2018
UUR KULTUUR M-useumnacht en event ‘Futuring Europe’
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Pourbus de Jonge (toegeschreven aan), Familieportret van Karel van Arenberg en Anna van Croÿ, ca. 1593 
© Bruno Vandermeulen - KU Leuven

Guyla Benczúr, Portret van Hertogin Engelbert Maria van
Arenberg, 1900 © Bruno Vandermeulen – KU Leuven



De Groep Wetenschap & Technologie heeft zopas haar 28e Arenbergbrochure gepubliceerd waarin het 
pas aangesteld academisch personeel wordt voor gesteld. De professoren vertellen over zichzelf en hun
onderzoek. Hier vind je in een oogopslag de drie professoren die actief zijn in de ingenieursweten -
schappen. De Arenbergbrochures kun je online vinden op https://set.kuleuven.be/arenberg-brochures/

LILIANE PINTELON

De nieuwe Arenbergers

YIANNIS PONTIKES
Personal
Born in Heraklion
(Greece) in 1979. Lives 
in Leuven since 2009,
married to Silviana
Onisei, happy parents 
of Sebastian

Education
Graduation in 2002 as a
Chemical Engineer from

the University of Patras, Greece, and continuation in
the same faculty for MSc and PhD degrees. During
his PhD years, he was visiting researcher in Centro
Ceramico Bologna (Italy), Alfred University (USA), 
and Imperial College (UK)

Career
Postdoctoral fellow at University of Patras for one
year and since then FWO postdoctoral fellow at the
Department of Materials Engineering, KU Leuven, 
for 6 years. From 2017, BOF-ZAP associate professor
in the same department. Short stays abroad, 
e.g. at NIST in 2015. Coordinator of SREMat.
(https://www.mtm.kuleuven.be/Onderzoek/sremat),
research line leader in the KU Leuven ‘Sustainable
Inorganic Materials Management’ research cluster
SIM², and member of the steering committee in 
the NSF Industry/ University Cooperative Research
‘Center for Resource, Recovery and Recycling’, 
CR3. One of the founders and currently the managing
editor of the TMS/Springer Journal of Sustainable
Metallurgy, and co-organiser of the Slag Valorisation
Symposium and the Bauxite Residue Valorisation and
Best Practices Conference, every two years

Research
Work revolves around conceiving, designing and
developing processes and engineered materials using
low-grade, secondary resources. The aim is to deliver
sustainable processes for sustainable materials.
Expertise in inorganic polymers, cements, clay-based
ceramics and processing (grinding, milling, mixing,
shaping, curing, firing…); the focus is on novel
chemistries and structures

Teaching
Scientific writing, industrial internships, construction
materials (coming up)

Unit
Department of Materials Engineering, Sustainable
Metals Processing and Recycling

e-mail
yiannis.pontikes@kuleuven.be

STEFFEN WALDHERR

Personal
Born in Friedrichs hafen (Germany) 
in 1981. Married to Annie Waldherr, 
Father of Thea and Lorenz

Education
Diploma in Engineering Cybernetics
(University of Stuttgart, 2005), PhD in
Engineering Science (University of
Stuttgart, 2009)

Career
Postdoctoral researcher at the Research
Center for Simulation Technology, University
of Stuttgart (2009–2012) and at the Matheon
Research Center, Free University of Berlin
(2012–2013). Assistant professor at the
Otto von Guericke University Magdeburg
(2013–2016). Visiting researcher at the
Royal Institute of Technology, Stockholm
(2008), and at the School of Engineering
and Applied Sciences, Harvard University
(2016). Associate professor at KU Leuven
since October 2016

Research
Modelling, analysis, optimisation, and control
of biological processes; systems analysis
and control engineering; heterogeneous
cell populations

Teaching
Basic and advanced courses in systems
analysis and process control

Unit
Department of Chemical Engineering, 
Bio- & Chemical Systems Technology,
Reactor Engineering and Safety Section

e-mail
steffen.Waldherr@kuleuven.be

ERIN KOOS

Personal
Born in Lebanon, Oregon (USA) 
in 1980

Education
Bachelor of Science in Engineering
(Harvey Mudd College, 2003). Master
in Aeronautical Engineering 
and PhD in Mechanical Engineering
(California Institute of Technology,
2004, 2009)

Career
Postdoctoral researcher fellow at 
the Institute for Mechanical Process
Engineering at Karlsruhe Institute of
Technology in Germany where she 
later became a research group leader.
Recipient of a Starting Grant from the
European Research Council in 2013
and FWO Odysseus grant in 2018.
Associate professor at KU Leuven
since October 2016

Research
Rheology, stability and micro structure
of suspensions, concentrating on
systems with particle gel networks.
These are investigated using rheo-
optical techniques, where changes to
the microstructure are connected to
the rheology. The structure of these
networks can then be used and tuned
for the intelligent design of new materials

Teaching
Applied rheology, health concepts in
process and product design

Unit
Department of Chemical Engineering,
Soft Matter, Rheology and Technology

e-mail
erin.koos@kuleuven.be
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Are you anxious about the safety of your credit card information
while purchasing from your favourite e-commerce stores
online? Perhaps not, because you see a lock symbol

followed by a word ‘secure’. You have made a secure connection
with the website server over the public internet where your data
packets could be monitored by third parties known as ‘adversaries’.
This ‘secure’ communication is realised with the help of the ‘https’
which stands for hypertext transfer protocol secure. Internally
https applies cryptography, which is the science of protecting
information in the presence of adversaries. 

How does the https protect the internet? When you type a
website address in your browser, https executes several steps 
in the background to establish an encrypted (i.e., secure)
communication channel between your browser and the website
server. The first step is the authentication of the website.
This step lets your browser know the website is genuine or not.
If the website fails to prove its authenticity, your browser warns
you that the website cannot be trusted. The second step is key
agreement. In this step, your browser and the website server
agree on a common key. The final step is the establishment of 
an encrypted link between your browser and the website server.
From now on, the two parties encrypt all infor mation they
exchange over the internet using the common key. Since every
information is encrypted, adversaries cannot learn your 
confidential information by observing the data packets.

However, how do you communicate with someone if you did 
not agree on a common key before hand? For this purpose, 
the first two steps, i.e., authenti  cation of the website and the 
key agreement use ‘public-key cryptography (PKC)’, which is 
a special branch of cryptography. Besides the internet, PKC is
used in secure communication tools, remote server login, 
e-banking and applications that require authentication or key
agreement. Because the mathematics involved in PKC is 
quite complex, my PhD investigates the implemen tation aspects
of next-generation PKC. The most widely used PKC are the
cryptosystem by Ron Rivest, Adi Shamir and Leonard Adleman
(RSA) and the elliptic curve cryptosystem (ECC). 

However, these two cryptosystems could be broken with 
the help of a so-called ‘quantum computer’. Will it ever exist? 
In March 2018, Google established a landmark in quantum
computing by announcing a 72-qubit quantum computer. 
This state-of-the-art quantum computer is not powerful enough
to break the present-day PKC, but the giant leap forecasts that
there might be a powerful quantum computer within the next 
10 to 15 years that would break both the RSA and ECC. 

Keeping in mind the progress in quantum computing, in 2016,
the National Institute of Standards and Technology (NIST)
recommended a gradual shift towards quantum attack resistant
cryptography and called for proposals for standardisation. 
Of the 45 submis sions in the key agreement category, 21 use
hard problems defined in the lattice theory. In addition, of these
21 submissions, 11 use the Learning with Errors (LWE) problem.
So, what is this ‘popular’ LWE problem?

To understand LWE, let us recapitulate our high school algebra
classes. We were given two equations with unknowns X and Y 
of the kind 2X + 3Y = 8, 3X + 5Y = 13 and we were asked 
to solve the unknowns, which are in this example X=1 and Y=2.
This kind of equations are called linear equations. When the
number of unknowns, say n, is large, we can use a technique
known as Gaussian elimination to solve a system of m linear
equations if m ≥ n. A computer can easily do this for you.
However, the situation changes when a small error (also unknown)
is added to each equation. Then it becomes extremely hard to
solve for the unknowns (which must be integers) for a classical
computer as well as a quantum computer! This problem is called
the learning with errors (LWE) problem since you try to learn 
(or solve) the unknown in the presence of errors. Typically, 
when n ≥ 512, solving the LWE problem would require a time
that would be more than the age of the universe.

The hardness of the LWE problem has been used to construct a
wide range of cryptographic schemes that are resistant against
quantum computing attacks. However, these schemes are
compu tatio nally inefficient due to costly matrix-vector arithmetic.
The introduction of the ‘standard’ LWE in cryptography was soon
followed by a better idea known as the ring-LWE. Ring-LWE is
the ring version of the LWE where matrix-vector arithmetic is
replaced by more efficient polynomial arithmetic.

While in theory, LWE or ring-LWE-based crypto graphy offers
wide applicability, computational efficiency, and strong security,
its real implementation aspects were not known when I started
my PhD. In figure 2 a high-level block diagram of a ring-LWE-
based PKC scheme is shown.

To implement the PKC scheme of figure 2, we need as building
blocks: a message encoder and a decoder, a discrete Gaussian
sampler to generate the errors, a polynomial adder and a multiplier.
Of these building blocks, discrete Gaussian sampler and polynomial
multiplier are the costliest and thus require the most attention.

A Gaussian sampler produces samples that are distributed according
to a known discrete Gaussian distribution. There are several ways
to realise such a sampler. We chose the ‘random walk’ algorithm
proposed by Donald Knuth and Andrew Yao for this purpose.
The coolest part of their algorithm is that it requires a near-optimal
number of random bits for generating the samples. It is a well-known
fact that the generation of high-quality randomness is expensive
and slow. During a sampling, a random walk is performed along
a rooted binary tree known as the discrete distribution generating
(DDG) tree, as shown in figure 3.

Doctoraat
Public Key Cryptography on Hardware Platforms: 
Design and Analysis of Lattice-based Cryptoprocessors

SUJOY SINHA ROY 

Sujoy Sinha Roy is currently a postdoctoral researcher in the Computer Security
and Industrial Cryptography group (COSIC) in the Department of Electrical
Engineering, KU Leuven, Belgium. He received his bachelor degree in electronics
engineering from the Indian Institute of Engineering Science and Technology
Shibpur, the master degree in computer science and engineering from the Indian
Institute of Technology Kharagpur, and the PhD degree in electrical engineering
from KU Leuven, Belgium. His research area has been broadly in the field of
efficient implementation of public key cryptography.
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The challenge for us was to develop a methodology that could
be used to realise such tree traversal in resource-constrained
platforms. For this purpose, we analysed the tree traversal and
on-the-fly generation of the levels of the DDG tree and designed
a lightweight algorithm that could be implemented using simple
counters. We implemented the algorithm in hardware and found
that the sampler architecture is indeed very lightweight and
efficient. Besides being efficient, a cryptographic primitive should
be resistant against attacks. If the underlying mathe matics of a
cryptographic primitive is too strong to break, then attackers will
try to see if the physics (i.e., physical properties) leak information
related to the secret. Physical attacks are a class of attacks that
try to break security by observing variations in the computation
time, power consumption, electromagnetic radiation etc. of the
computing device. As can be seen in figure 3, the computation
time of a random walk varies since the leaf nodes are at different
heights of the DDG tree. This makes the random walk-based
sampling algorithm vulnerable to timing attacks. To protect public-
key encryption from timing attacks, we introduced a shuffling-based
countermeasure that destroys the timing information associated
with the sample values. The shuffling countermeasure is cheap
and has minor computational overhead. In a follow up work, 
we designed a fully constant-time discrete Gaussian sampler 
by using Boolean decomposition and bit slicing.

After the Gaussian sampler, the next focus of my PhD was 
the efficient implementation of polynomial multiplication. Number
Theoretic Transform or NTT-based polynomial multiplication is the
fastest. When constant overheads are included, the computation
time of an NTT-based polynomial multiplication in the ring-LWE
setting is typically O(n)+O(n)+3O(n log n) + O(n) for polynomials 
of n coefficients. The initial two and the following one O(n)
overheads are for pre-scaling the input and post-scaling the
output polynomials respectively. We proposed a pre-scaling 
free multiplication algorithm, thus reducing the cost to 
3O(n log n)+O(n) only. The next big reduction came from optimising
the memory access overhead, which reduced the overall time 
requirement to only O(n log n)+O(n). We would remark that this
optimisation is quite generic and could be applied in non-
cryptographic applications too where NTT-based polynomial
multiplications are required. 

When the building blocks were ready, we connected them and
designed the hardware architecture shown in figure 4 to realise 
the ring-LWE-based PKC of figure 2.

The hardware architecture, when implemented in a Xilinx Virtex 6
FPGA, computes 50,000 encryptions and 100,000 decryptions
per second; with this, we were the first to demonstrate the
computational edge of ring-LWE-based PKC than the 
present-day RSA or ECC-based PKC.

In recent years, a lot of research has taken place in the 
context of NIST’s call for quantum attack resistant cryptography
standardi sation. There are new public-key encryption and key
agreement schemes that use binomial instead of Gaussian
distributions to make error sampling much easier. A new problem
learning with rounding (LWR) has been introduced recently and
PKC schemes based on LWR do not require explicit error sampling.
For digital signature schemes, Gaussian distributed error remains
a necessity to prevent any leakage of the secret. Several new
PKC schemes use asymptotically slower polynomial multiplication
algorithms and yet achieve fast computation time. We have
submitted a new key PKC scheme, called ‘Saber’, in the NIST’s
standardisation process. Saber is fast, flexible and resistant
against timing-based physical attacks. We hope that Saber 
will be one of the finalists. In conclusion, a significant amount 
of effort has been made in improving the efficiency. In the future,
we expect a significant research activity to be carried out in
analysing the mathematical and physical security of these PKC
schemes, and they need to stand the test of time.

Figure 1. System of linear equations with unknown s={s1, … sn} 
and small errors e={e1, … em}. The coefficients in green are known.
Solving s is easy if e is not present. Otherwise, it is extremely hard
even for a quantum computer.

Figure 2. Ring-LWE-based PKC. All elements are polynomials in a
ring. Public key is (a, p), private key is r2 and message is m. The red
box in the left is the encryption and the blue box in the right is the
decryption. Error polynomials are ei.

Figure 3. Animation of a random walk along a DDG tree. For every
movement to a next level, a random bit is used to decide a left or a
right branch. The walk stops when it reaches a leaf node. Each leaf
node contains a sample value.

Figure 4. Instruction set coprocessor architecture for ring-LWE-
based PKC. The Memory File contains the polynomials, the NTT-ALU
is performs polynomial arithmetic, and the Sampler generates
Gaussian distributed error polynomials.

3
2
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In 1984 klopte een jonge Irakees, Farid Al-Bender, aan bij professor Raymond Snoeys om
een doctoraat te maken over luchtlagers. Hij had een masterdiploma over hetzelfde onderwerp
van de Universiteit van Leeds (UK). Professor Snoeys had al een stevige reputatie opgebouwd
rond luchtlagers, mede door de doctoraten van Eric Blondeel en enkele anderen, die onder
zijn leiding tot stand kwamen: een stevige basis waarop Farid verder kon bouwen.

HENDRIK VAN BRUSSEL

Hoe is LAB ontstaan?

Farid Al-Bender: Tijdens mijn doctoraatsstudie, waar voor ik kon
steunen op de rijke ervaring op het gebied van luchtlagers aan
de Afdeling PMA van het Departement Werktuigkunde, had ik
veel contacten met bedrijven waarvoor ik onderzoeksopdrachten
uitvoerde, onder andere Fokker Space, Lens Diamond Industries
(waar Eric Blondeel werkte), Agfa Gevaert (ook via Blondeel) en
WTCOD (het onderzoekscentrum voor de diamant nijverheid).
Hieruit bleken de unieke mogelijkheden die luchtlagers boden voor
speciale toepassingen waar precisie op nanometerschaal vereist is.

Sommige bedrijven, zoals Fokker Space en het Italiaanse Bacini
(automatisatie, o.a. in chipproductie) werden vaste ‘klanten’.
Nadat ik in 1992 mijn doctoraat had behaald, zocht ik meer
stabiliteit in mijn carrière. In 1994 begon ik met een eenmanszaak,
niet meer dan een btw-nummer eigenlijk, naast de projecten die
ik uitvoerde als post doctoraal medewerker aan PMA. In 1999
startte ik met een bvba (Air Bearing Precision Technology, APT).
De start was aarzelend en viel samen met een crisis in mijn carrière.

Ik heb veel te danken aan Johan Van den Bossche, die eind jaren
80 samen met zijn broer Alex de PMA-spin-off KRYPTON, actief
in apparatuur voor robot metrologie, had opgericht. (KRYPTON
werd nadien overgenomen door METRIS, dat op zijn beurt NIKON
Metrology geworden is: zie GeniaaL jg. 11 nr. 41). Johan geloofde
rotsvast in de luchtlager technologie. Als visionair ‘serial
entrepreneur’ kon hij mij overtuigen een ‘echt’ bedrijf te starten.

Dat was in 2005 en LAB (Leuven Air Bearings) was geboren.
Johan werd CEO, Farid CTO en Geert Everaert, van investerings -
fonds Allegro, werd CFO. De initiële investeerders, naast Farid en
enkele andere private partijen, waren investerings fondsen Allegro
en Axilius en KU Leuven Research & Development (LRD). De begin -
fase verliep met vallen en opstaan, vooral om de juiste richting te
vinden en te weten welke markten moesten aangesproken worden.

In 2008 kon Johan Wim Van de Vijver overtuigen om CEO te worden,
wat hij tot op de dag van vandaag nog steeds is. Tijdens zijn master -
proef over piëzo-elektrische aandrijvingen had Wim al meermaals
te kennen gegeven een eigen bedrijf te willen opstarten eerder dan
een doctoraat te maken. Dat doctoraat heeft hij toch voltooid en
met succes verdedigd in 2008, waarna Johan hem over de streep
trok om LAB te vervoegen om alzo zijn droom om bedrijfsleider te
worden waar te maken.

Hoe is LAB geëvolueerd?

Wim Van de Vijver en Farid Al-Bender: Zoals gebruikelijk bij
startende spin-offs - en zeker in de maakindustrie - bestond ons
orderboekje in het begin veelal uit eenmalige opdrachten. Die zijn
tijdsintensief en hebben geen multi plicatoreffect. Dat spoorde ons
aan om ons meer te concentreren op standaardproducten zoals
draai- en positioneertafels, die in meerdere toepassingen kunnen
gebruikt en in meerdere exemplaren gebouwd worden, wat de
productiekosten drukt. Het probleem hierbij is dat grote machine -
bouwers, zoals bijvoorbeeld ZEISS, voor hun OEM-orders (Original

Spin-off 
LAB Motion Systems: 
ultraprecisiemachines ‘made in Flanders’
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Equipment Manufacturer) in de eerste plaats een beroep
doen op gevestigde waarden met lange ervaring. 
Het ‘kip-ei’-probleem is groot. Je moet als OEM-er
het verschil kunnen maken en dat moet bovendien nog
door de klant gedetecteerd worden. Wij bieden nu een
catalogus met standaard producten aan vergelijkbare
prijzen aan waarvan de kwaliteit beter is dan die van
de concurrentie (met rondloopfouten van minder dan
20 nanometer). De grote bedrijven beginnen zich dat
te realiseren.

Daarbij komt nog dat klanten meer en meer technolo -
gieën willen kopen in plaats van producten. Dit heeft
ons ertoe aangezet ons ook te concentreren op het
aanbieden van volledige systemen, waarvan onze
standaardproducten een onderdeel zijn. Vanaf 2011
bieden wij volledige ‘motion systems’. Dat weer spiegelt
zich in onze nieuwe naam: LAB Motion Systems. 
Wij concentreren ons niet langer alleen op luchtlagers
en -geleidingen, maar ook op andere types lageringen,
zoals kogelgeleidingen. Wij maken typische systemen
zoals meetbanken voor het scannen van biologische
monsters met X-stralen met submicron positioneer -
nauwkeurigheid.

Onze sterke groei blijkt uit de cijfers van ons personeels -
bestand. Tot 2012 waren wij met 4-5 werknemers, 
nu met 17. In de onmiddellijke toekomst plannen wij
een eigen nieuwbouw met de nodige cleanrooms en
aangepaste assemblageruimtes voor grote systemen.
Tegen 2023 wensen wij 40-50 medewerkers tewerk
te stellen.

Tegen welke uitdagingen kijken jullie aan?

Wim Van de Vijver: Om nog kostefficiënter te worden
moeten wij dringend de productflow van onze 
serie  productie optimaliseren. Verder willen wij een
klantondersteuning opzetten die binnen de 12 uur
reageert, wereldwijd. Om wereldwijd te kunnen opereren

moet onze verkoopstructuur uitgebreid worden met
technisch onderlegde medewerkers die de lokale
markten en gewoontes kennen. Kortom, wij moeten
volwassen worden.

Welke positie bekleden jullie in de wereld?

Wim Van de Vijver: Wij zijn er trots op dat wij veel
zelf produceren, tot de motoren van onze draaitafels
toe. De sequentie: ‘bedenken – simuleren - (zelf)
produceren’ leidt tot superieure performantie en geeft
een unieke sterkte aan het bedrijf. Wij verslaan de
concurrentie met onze specificaties.

Onze aanpak stelt ons in staat om naar lagelonen landen
te exporteren. Tien procent van onze export gaat naar
Azië, momenteel zuiver op basis van mond-tot-mond -
reclame. Wij moeten snel groeien om onze voorsprong
op China te behouden. 

Farid Al-Bender (links)
en Wim Van de Vijver
naast een meetbank
voor een CT-scanner
van biologische
monsters

GeniaaL 15

EPILOOG
Ik verlaat LAB Motion Systems - nog een product
van de ‘PMA-spin-off factory’ - op het Research
Park in Heverlee, als een tevreden man. LAB
Motion Systems levert immers een essentiële
bijdrage aan de (her)uitbouw van het industrieel
weefsel van de hightech-maakindustrie in
Vlaanderen, een essentiële voorwaarde voor
innovatie in de machinebouw. De tweede
Leuvense School van precisiemechanica is in
wording aan de KU Leuven, nu onder impuls
van professor Dominiek Reynaerts. De eerste
Leuvense School bestond in de eerste helft van
de 16e eeuw, met Gemma Frisius, Mercator en
Gualterus Arsenius, die met hun astrolabia en
armillaria internationaal furore maakten.
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Het zal je niet ontgaan zijn dat ons land, in dit tijdperk van globalisering en economische
verschuivingen, de nadruk legt op innovatie als pijler van onze industriële strategie. 
In innovatie speelt de KU Leuven sinds haar ontstaan een belangrijke rol. Met de
oprichting van Leuven Research & Development (LRD) in de jaren 1970 is onze
universiteit een voortrekker inzake kennis- en technologietransfer van onderzoeks -
resultaten uit de universiteit. Dit gebeurt onder meer door het samenwerken met
bedrijven, het beschermen van de intellectuele eigendom, de creatie van en steun 
aan startups, de bouw van wetenschapsparken en incubators, ...

YVES WILLEMS

Dat deze brugfunctie tussen universiteit en industrie met
succes werd uitgebouwd, bleek recent nog uit studies
door het agentschap Reuters, dat de KU Leuven aan 

de top van de Europese universiteiten rangschikt (zie figuur 1).
Wereldwijd staat onze universiteit hierin op de 5e plaats.

Interesse voor innovatie wordt ook bij studenten gestimuleerd.
Daarbij vermelden wij graag het FabLab (Fabrication Laboratory):
een ‘open source hardware’ faciliteit. Hier kunnen studenten
voorwerpen en proto types fabriceren naar eigen ontwerp, 
gratis gebruikmakend van o.m. een lasersnijder, een frees -
machine, een 3D-printer voor kunststof en alle vereiste software.

Toch is het niet altijd en overal rozengeur en maneschijn. Vaak hoort
men dat er bij onze jeugd onvoldoende ondernemingsgeest leeft;
in de media verschijnen resultaten van enquêtes die aangeven

dat onze afstudeerders risico mijden en de voorkeur geven aan
‘veilige’ jobs in gevestigde bedrijven. Zij zien de studie periode 
als een toegangsticket tot de arbeidsmarkt, terwijl het een ideale
periode is om hun eigen droom en visie te ontwikkelen. 

Kunnen we ondernemerschap in onze opleidingen ondersteunen?
De uitdagingen zijn velerlei: succesvol ondernemen vergt een
multidisciplinaire aanpak, terwijl onze opleidingen hoofdzakelijk
gericht zijn op een enkele discipline. Wij hebben ook bitter weinig
ervaring met het aanleren van de vaardigheden, nodig voor het
ondernemen. Die vaardigheden worden dus meestal buiten het
curriculum ontwikkeld.

Maar de laatste jaren is hieromtrent een nieuwe dynamiek
ontstaan in en rond de KU Leuven en werden verschillende
initiatieven opgestart. 

Verscheidene daarvan werden gegroepeerd in de ‘Leuven
Community for Innovation driven Entrepreneurship’ (Lcie). 
Haar missie: ‘Lcie wil ondernemerschap binnen het hoger
onderwijs bevorderen en binnen de Associatie KU Leuven een
community uitbouwen van studenten, onderzoekers, docenten
en professoren, waarin ondernemerschap en ondernemingszin
centraal staan. Door de bevordering en ondersteuning van
kennisgebaseerd en sociaal ondernemerschap wil Lcie het
innovatief ecosysteem verder versterken en duidelijker profileren
op lokaal en internationaal niveau.

Lcie biedt infrastructuur aan (zoals een incubator, FabLab, …),
maar evenzeer advies en begeleiding. Verder beheert het ook 
het Lcie Fund, dat financiële stimuli voorziet voor starters.
Sponsors van het Lcie-netwerk zijn de Provincie Vlaams-
Brabant, Leuven.Inc, Cronos Leuven (een ICT-bedrijf), 
CVC (een ‘private equity’ fonds) en vanzelfsprekend ook LRD. 

Ondernemen: hoe

1.   KU Leuven

2.   Imperial College London

3.   University of Cambridge

4.   Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

5.   Technical University of Munich

6.   University of Munich

7.   Delft University of Oxford

8.   University of Oxford 

9.   University of Munich

10. University of Zurich 

Reuters Top 100 European Universities

Figuur 1
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Lcie werkt nauw samen met 
de studentenkringen van
verschillende faculteiten: 
VTK, LBK (bio-ingenieurs),
Ekonomika, Medica, Industria
(industrieel ingenieurs), … 
Meer informatie vind je op de
Lcie-website (www.lcie.be).

Voor onze faculteit zijn vooral
PiP (Product Innovation Project
– zie verder) en TechStart
interessant. Bij Techstart worden
studenten onder begeleiding
van onderzoekers ingezet om
technologisch advies te geven
aan bedrijven, vooral startups.
Deze activiteiten leveren studie -
punten op. De Start-filosofie vindt men ook terug in IusStart,
kosteloos eerstelijns juridisch advies, verzorgd door de Faculteit
Rechtsgeleerdheid. 

Daarnaast is er de Lcie Academy, die een certificaat aflevert 
aan studenten die in hun curriculum voldoende vakken rond
ondernemerschap opnemen.

Onze faculteit speelt al enkele jaren in op verschillende van die
initiatieven. Bij de inpassing van ondernemer schap in het ingenieurs -
curriculum was professor Yolande Berbers de stuwende kracht,
als vicedecaan en voorzitter van de Facultaire Permanente
Onderwijs commissie. In 2015 kon zij de faculteit overtuigen 
om een opleidingsonderdeel ‘Ondernemerschap in de praktijk’ 
in het studieprogramma te programmeren. De studenten kunnen
in dit opleidingsonderdeel ook een PiP-project opnemen. In sommige
andere faculteiten kan zo’n project niet of enkel als stage worden
opgenomen.

Een PiP (Product Innovation Project) wordt in het studie -
programma ongeveer als volgt beschreven: ontwerp een 
product en werk er een businesscase voor uit:
• hiervoor werk je in een interdisciplinair team van 8-10 studenten

uit verschillende faculteiten (n.v.d.r.: momenteel zijn er acht
deelnemende faculteiten, waaronder Economie en Bedrijfs -
wetenschappen, Ingenieurswetenschappen, Industriële 
Ingenieurswetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen,
Rechtsgeleerdheid, Geneeskunde, Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen, … Voor de komende jaren wordt er gestreefd
om bijkomende faculteiten aan boord te krijgen)

• het project draait rond een probleemstelling, voorgesteld door
je sponsor: een bedrijf of een sociale sector, ook in ontwikkelings -
hulp (je zult dus iets nuttigs maken!)

• je verdient er studiepunten (ECTS-credits) mee.

Dit verduidelijkt ook de belangrijkste criteria waaraan een project -
voorstel moet voldoen: ruimte voor eigen initiatief en inbreng,
interactie met stakeholders, reflectie over duurzaamheid en
economische waarde, integratie van verschillende disciplines.

De eerste versie werd twee jaar geleden georganiseerd: één team
met studenten uit drie faculteiten nam eraan deel. Dit jaar waren
er vier teams aan het werk rond zeer verschillende thema’s:
muziektherapie voor kinderen met communicatie problemen,
Leuven als ‘smart city’, toepassing van digitale technieken in 
de chemische industrie en assistieve technologieën voor mensen
met een functiebeperking. De interesse neemt toe in alle
opleidingen van de faculteit.

Het was blijkbaar niet gemakkelijk om deze nieuwe aanpak
aanvaard te krijgen. Yolande Berbers was het in grote lijnen 
met mij eens dat ondernemingsgeest eerder een aangeboren
karaktertrek is dan iets dat je kan aanleren. Toch is zij ervan
overtuigd dat men veel kan leren door anderen aan het werk te
zien en door inspirerende rolmodellen te ontmoeten. Volgens
haar is ondernemen onvermijdelijk interdisciplinair: dat vergt 
een speciale ingesteldheid, die men wél kan leren. 

De deelnemende studenten zijn duidelijk erg enthousiast, 
maar de bestaande mogelijkheden kunnen zeker nog beter
benut worden. Wij wensen de Lcie community een voortdurend
succes en hopen dat deze en andere initiatieven in onze faculteit
verder zullen bloeien. Gesteund door vele collega’s, onderzoekers
en alumni kunnen deze projecten nog uitbreiden om te beant -
woorden aan de interesse van onze studenten en de noden 
van onze samenleving.

leer je dat?

Met dank aan: Yolande Berbers, Lucas Vanlaer - Community Manager van Lcie en Wim Fyen - coördinator van Lcie 



What an incredible five months it has been. I want to take
a couple of paragraphs to thank a few people and try
to summarise my experience for you!

Studying at Columbia University was amazing. All four courses I took,
were interesting. I gained a lot of knowledge in new interesting
subjects and became more experienced in my fields of focus. 
I learned many new things during classes, but I am especially proud
of the projects I have finished. I managed to design a high frequency
oscillator at 180 GHz, realise a microwave filter on PCB and
measure it, design an extensive optical waveguide array system
and write a scientific paper about a novel electronic nano-device.
In addition, I am very satisfied with the grades I have received so
far, so that is fun!

I must say I have been really inspired by some of the professors
who taught me this semester; especially by two professors 
who also do research full-time in the industry. They were very
knowledgeable and were able to bring the subject matter in a
different, very insightful way.

In addition, the students I have met and shared classes or
projects with were amazing. Most of them are not only very
intelligent, but also the variety of backgrounds of Columbia
students makes the collaborations much more interesting. 
Of course, some of them are just very cool guys.

Outside the university, I have also had an amazing time. 
Living in a big, crazy city like New York has changed me in many
different ways. It has made me more aware of the world and its
problems, given me a different perspective and made me a more
sociable and open person. By going to New York on my own,
without knowing anyone, I was forced to meet new people and
that is what I did. I went to as many social events as I could and
made many new friends.

Once back in Belgium, I became aware that it is never silent in
NYC; there is always someone screaming, an ambulance racing
through or a taxi honking away. While I was there, I did not mind,
but now I do appreciate the peaceful and quiet environment.

The gym I went to, CrossFit Solace, gave me an awesome feeling.
It was pretty far from where I lived, but it was totally worth it.
Having such a positive environment to train makes working much
more fun, it made me clear my head completely and forget all (small,
insignificant and temporary) problems that I was dealing with.
This really increased my study efficiency tremendously after training.

A special shout out to my gymnastics coach Dave Durante, 
who completely changed my view on gymnastics and inspired
me a lot! I will really miss those gymnastics classes …

None of these experiences would have been possible without 
the help of many people.

I want to thank my professors and the KU Leuven for setting 
up this exchange to Columbia and for giving me the chance to
represent Belgium and experience this amazing adventure.
Of course, I would also like to thank my parents for letting me go
across the Atlantic and believing in my capabilities to do my laundry
by myself! In all seriousness, their support and help during the
preparations were crucial to make this trip so successful.

Last, but certainly not least: Melexis. I cannot thank Melexis enough
for giving me this opportunity of a lifetime. This whole experience
had a big influence on me, including the semester in NY and the
summer internship. Again, thank you very much for everything. 
I am certain the ENGenius fund will change the lives of many
more students for the better after this.

The Adventures of an 
Engineering Student
in New York
CARL D’HEER

Carl D’heer, masterstudent Electrical Engineering, has spent
the first months of this academic year at Columbia Univer-
sity in New York, thanks to the Melexis – Columbia 
University Grant and the ENGenius Fund. He wrote 
a blog about his life and time in the Big Apple. 

https://atasteofnewyork.wordpress.com/
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Finally, I would like to add a collection of my favourite pictures from the last five months.

Maybe most importantly, the amazing people I met there and came to visit me in NYC.
Unfortunately, I did not take a picture of my good friends.
It has been a crazy journey! 

With its hidden natural treasures as wel. The amazing Solace Gym downtown.The many entertaining things you can do.

How I will miss the beautiful campus where I spent 
most of my hours near the end of the semester.

While doing cool things. The amazing New York with its breath-taking buildings.
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Hij moet intussen de beroemdste ingenieursstudent ooit zijn: Bart Swings, de schaatser
die België eindelijk nog eens een medaille op de Winterspelen bezorgde. Dat was al 
20 jaar geleden. Nadat alle drukte en plicht plegingen (op audiëntie bij de koning!)
grotendeels achter de rug waren, ontmoetten we Bart in zijn ouderlijk huis in Herent.
Daar is hij aan het studeren geslagen, weliswaar tussen twee trainingen door. Toch vond
hij de tijd voor een lang interview met GeniaaL. We hadden het vooral over de connecties
tussen zijn sport en zijn studies. Maar natuurlijk kwam zijn memorabele wedstrijd op de
Spelen ook ter sprake.

DAVID MAES

Bart Swings

EINDELIJK TIJD OM TE BLOKKEN

Na dit academiejaar zal je (hopelijk) je eerste
master voltooid hebben. Lukt het 
je om studie en sport te combineren?

Bart Swings: ‘Eigenlijk is mijn studieritme afgestemd op de cycli
van de Olympische Spelen. Na de Spelen van Sochi ben ik aan
mijn masterstudies begonnen. Mijn eerste bachelor heb ik
afgelegd als een ‘gewone’ student. Ik schaatste toen nog niet.
De volgende twee bachelor jaren heb ik in drie jaar voltooid. 
Ik heb eerst voor voertuig kunde gekozen, maar na één semester
voelde ik dat dat mij niet lag. Ik ben dan overgeschakeld naar
elektrotechniek. Het traject daarna is trager verlopen dan ik
gewild had, omdat de Spelen dichterbij kwamen. Zo wilde ik 
in augustus twee examens plannen. Maar toen kwam de samen -
werking met de Noorse nationale ploeg, waardoor ik veel naar
Noorwegen moest met als gevolg dat ik die twee vakken niet
heb kunnen afleggen. Dat was een bewuste keuze, maar het
bleef wel een moeilijke periode. Veel mensen vragen in augustus
en september hoe het zit met de studies. Ik kon daar voor mezelf
niet enthousiast op antwoorden omdat ik liever die twee vakken
had willen afleggen. Uiteindelijk bleek het de juiste beslissing te
zijn! Maar nu heb ik terug zin om de studie op te pikken en daar
vorderingen in te maken. Projectwerk vormt wel een probleem
omdat ik weinig ter plaatse kan zijn en samenwerking dus
moeilijk ligt. Ik probeer dan wel met de assistenten samen te
zitten om het project zo goed mogelijk af te werken. De volgende
jaren ga ik volop gebruikmaken van het feit dat er geen
Olympische Spelen zijn en me meer focussen op mijn studies.’

Wat was eigenlijk je motivatie om voor ingenieur 
te gaan studeren?

Bart Swings: ‘Ik ben in die studies gerold. Mijn papa, mijn broer
en mijn zus hebben burgerlijk ingenieur gestudeerd. Ik was in 
het middelbaar onderwijs redelijk sterk in wiskunde en weten -
schappen. Even heb ik overwogen om handelsingenieur te gaan
studeren, maar talen liggen mij totaal niet. Toen ik ontdekte dat 
in die opleiding Frans en Engels op het studie programma staan,
was de keuze snel gemaakt.’

TOEGEPASTE
SCHAATSWETENSCHAPPEN
Kan je je studies gebruiken in je sport? Of zijn 
er aspecten in je sport die je ziet opduiken in je
cursussen?

Bart Swings: ‘Inderdaad, ik zag soms zaken in mijn sport waarover
ik aan het studeren was. Aspecten van fluïdum mechanica zie je
vaak terugkomen in de schaatspakken. De stof wordt ruw gemaakt
zodat de luchtstroming aan het oppervlak van het lichaam turbulent
wordt gemaakt. Hierdoor kunnen de stroom lijnen de kromming
van het lichaam beter volgen, waardoor het zog achter het
lichaam verkleint en uiteindelijk de luchtweerstand vermindert. 
Bij kleine cilinders speelt dit effect meer. Daardoor is de stof op
de armen ruwer dan op het bovenlichaam.

Dat luchtweerstand een heel belangrijke, maar subtiele fac tor is,
blijkt ook uit het feit dat hoe meer schaatsers er op hetzelfde 

Ingenieursstudenten 
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moment rondjes aan het draaien zijn, des te sneller de ronde -
tijden zijn, omdat de schaatsers een windcirculatie creëren. 
Dat kan een significant effect hebben tijdens een wedstrijd,
bijvoorbeeld wanneer je de laatste reeks moet rijden en er
niemand meer aan het opwarmen is. Die circulatie wordt soms
ook kunstmatig gecreëerd door ventilatoren die een wervelwind
rond de piste aanleggen. Daar wordt in sommige landen wel
eens ‘creatief’ mee omgesprongen …’

En kan je de cursus thermodynamica niet
gebruiken om het ijs te optimaliseren?

Bart Swings: ‘Zeker! De manier waarop het ijs wordt gemaakt
en geprepareerd is heel interessant. Het ijs ligt op een gladde
laag beton die gekoeld wordt beneden min 10 graden, terwijl het
in de zaal idealiter 16-17 graden is. De dikte van het ijs is belangrijk:
hoe dunner hoe sneller, want dan wordt het ijs minder ingedrukt.
Daar spelen dan weer de mechanische eigenschappen van het ijs.
Op wedstrijddagen zal het ijs ongeveer 3 cm zijn, op trainings -
dagen 10 cm.’

ANALYSE, MAAR NIET TE VEEL
Een ingenieur is vaak een analyticus. Ben jij ook zo?
Gebruik je veel data om je prestaties te verbeteren?

Bart Swings: ‘We maken vaak gebruik van video-analyse. Je moet
die wel op een goede manier aanwenden. Soms ga je naar te

veel dingen tegelijk kijken, terwijl je best focust op één aspect. 
Je lichaam moet aan één ding tegelijk gewoon worden. De basis
moet eerst goed zijn, waarna je stap voor stap een aantal dingen
kan verbeteren.

Tijdens de wedstrijd ben je daar constant mee bezig. We bepalen
op voorhand twee technische aandachtspunten, bijvoorbeeld 
de rechterheup goed naar voor brengen. Daardoor ben je erg
gefocust op je techniek en vergeet je de pijn tijdens de wedstrijd.
Pijn is een niet te onderschatten element.

Bij skeeleren is dat anders: het zit mij als gegoten. Bij schaatsen
kost het mij nog altijd meer moeite om de techniek perfect te
krijgen. Elk jaar leer ik nog dingen bij. Als alles natuurlijk en vlot
verloopt tijdens het schaatsen, doe ik dat even graag als
skeeleren. Maar eerlijk gezegd zijn die momenten schaars.’

En gebruiken jullie soms speciale apparatuur om
extra data te verzamelen?

Bart Swings: ‘We hebben ooit op het punt gestaan om pakken
met sensoren te gebruiken, maar die test is spijtig genoeg niet
kunnen doorgaan. Ik had wel graag geweten wat die pakken
hadden kunnen bijdragen aan mijn prestaties.’

Een ingenieur wordt ook vaak gevraagd als
manager. Ben jij je eigen manager?

Bart Swings: ‘Grotendeels wel. Mijn agenda beheer ik zelf, 
ook het plannen van interviews. Mijn trainer Jelle Spruyt regelt
alles wat met het sportieve te maken heeft: trainingsplannen,
fysieke testen, enzovoort. Managementbureau Golazo kan dat
ook, maar dan moet er veel overlegd worden, dus voorlopig is
het vlotter om alles zelf te managen.’

DISCIPLINE VOOR DENKERS
Is tactiek belangrijk in je sport? Iemand met een flinke
portie hersenen kan op dat vlak een voordeel hebben!

Bart Swings: ‘Tactiek is belangrijk bij massastart. Het is de enige
wedstrijd in het snelschaatsen waarbij je in een relatief grote
groep rijdt. In feite lijkt het op skeeleren op ijs. Ik ben het gewoon
om in een peloton te rijden, om te kijken wie demarreert. Ik bekijk
zo’n wedstrijd inderdaad als logisch nadenken. Het tactisch plan
is belangrijk. Je moet op voorhand weten welke jongens niet
mogen wegrijden. Je hebt een hele beslissingsboom in je hoofd.
Dat plan geeft mij ook rust tijdens de wedstrijd. In de massastart
kan alles gebeuren. Ik wist wel dat ik in niet al te abnormale
omstandigheden serieus kans maakte op een medaille, hoewel
veel waarnemers dat niet meer verwacht hadden.

Die medaillerace zal mij altijd bijblijven. Er gebeurde eigenlijk niet
veel tijdens de eerste ronden. Ik begon daardoor meer na te
denken. Ik werd onrustiger. 

- Olympiërs

© Rob Stevens
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Ik ben dan ook sneller dan gewoonlijk gegaan (op 700 m van de
finish), waardoor ik twee andere podium  kandidaten heb verrast 
en uitgeschakeld. Op het einde kwam ik zelfs nog heel dicht in
de buurt van goud, maar Lee was echt te snel. Ondanks de
ontgoocheling vlak na de aankomst besefte ik snel dat ik een
topprestatie had neergezet. Die wedstrijd is echt perfect verlopen
voor mij.’

Voor topsporters is het mentale aspect net zo
belangrijk als het fysieke. Hoe ga je daarmee om?

Bart Swings: ‘Strikt en gedisciplineerd zijn is heel belangrijk,
zowel in mijn sport als in mijn studies. Op dat vlak versterken
de twee elkaar. Als er moet getraind worden, dan moet dat. 
Zo is het ook met studeren. Ik heb nog nooit problemen gehad
om mij mentaal op te laden. De enige moeilijkheid was dat er
na de spelen heel veel op mij afkwam zodat ik amper tijd had
om te trainen. Nu komt het volgende doel er weer aan: het
skeeleren! Dat maakt het extra leuk voor mij. Het is een totaal
andere wereld. De schaats wereld is vrij strikt en relatief profes -
sioneel, terwijl skeeleren gewoon weg plezierig is. De afwisseling
is geweldig. Ik heb nooit het gevoel gehad van: verdorie, het is
weer van dat. Op het einde van het seizoen ben ik wel blij dat
het reizen en de vele verplaat singen erop zitten en dat ik ook
eens rustig thuis kan zijn. Dat vind ik het enige nadeel: het vele
weg zijn, zonder familie en vrienden. Maar trainen doe ik 
steeds liever.

Op mentaal vlak heb ik ook geleerd om te focussen op 
de positieve dingen. Ik werk samen met een mental coach. 
Tijdens een wedstrijd of training kan er natuurlijk van alles
mislopen. Daar te veel op focussen, kost je waardevolle
energie. Focus op de goede dingen. Onthoud ze ook, 
schrijf ze zelfs op, en neem de werkpunten mee naar de
volgende training.’

Slotvraagje: kan je leven van je sport?

Bart Swings: ‘Gelukkig word ik geweldig goed onder steund
door Sport Vlaanderen en het BOIC. Ik werk samen met de
Noorse ploeg. Reizen naar Noorwegen, Azië en Amerika is duur.
Ik heb ook een persoonlijke sponsor: AnSem, een spin-off van
de KU Leuven die veel ingenieurs tewerkstelt. Deze spin-off
ontwerpt geïntegreerde schakelingen, het hart van de elektronica.
Heel relevant voor mij natuurlijk! Ook met Cardmil heb ik een
tijdje samen gewerkt. Cardmil brengt een app op de markt om
businesskaartjes uit te wisselen, een heel interessant project.’

Na het interview dook Bart terug in zijn cursussen. Daarna stond
er weer een training op het programma en ’s avonds was hij 
de centrale gast op een volksfeest in Herent. Het nieuwe 
sport centrum dat deze buurgemeente van Leuven tegen 
2020 zal bouwen zal naar Bart Swings genoemd worden. 
Welke ingenieursstudent kan nog zeggen dat er een gebouw
zijn/haar naam draagt?

Onze faculteit vaardigde nog een 
tweede atleet af naar de Winterspelen. 

Sophie Vercruyssen, lid van het Belgische
bobsleeteam, zit bijna aan het einde van

haar studies Biomedical Engineering.
Daarvoor volgde ze met succes de

opleiding kinesitherapie.

Sophie Vercruyssen
Sophie Vercruyssen: ‘Mijn kine-achtergrond komt natuurlijk
goed van pas. Omdat ik de praktijkkant van kine uiteindelijk 
niet zo interessant vond, ben ik biomedische technologie gaan
bijstuderen. Aerodynamica speelt bij ons een grote rol, vooral
voor de slee zelf. Het probleem is dat de eigenschappen van de
slee heel moeilijk te controleren zijn. De slee wordt met de hand
gemaakt. Je moet een beetje geluk hebben dat de slee net de
goede dikte heeft. Daar kan wel wat variatie op zitten. Spanky,
de slee waar we al zoveel successen mee behaald hebben, was
eigenlijk tien kilogram zwaarder dan bedoeld. Plots begonnen we
veel sneller te gaan: we eindigden vanaf dan meestal rond de
zesde plaats, terwijl we gewoonlijk rond plaats veertien zaten. 

© Viesturs Lacis
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We gebruiken Spanky nu nog altijd. Ze is gemaakt door onze 
Letse coach. Volgens hem kan een ingenieur geen slee bouwen
omdat het een kunst is. Volgens mij is het een beetje van beide.
Materiaal kunde speelt een belangrijke rol bij het bouwen van 
een slee. Bobsleeën is voor mij persoonlijk een fysieke kwestie. 
Ik moet simpelweg die slee zo snel mogelijk in gang duwen. 
Pure explosiviteit is dat. Er komt weinig techniek bij kijken. 
Eens ik in de slee zit, is het kwestie van goed geconcentreerd 
te blijven om de schokken en de krachten te kunnen opvangen.
Hoewel het soms serieus lastig en pijnlijk kan zijn, geven de 
G-krachten een geweldige kick!’

Het bobsleeën biedt aan
veel sporters een tweede
carrière pad. Zo was het ook
bij Sophie.

Sophie Vercruyssen: ‘Ik speelde
basket op vrij hoog niveau. 
Toen Hanna Mariën stopte met
bobsleeën, werden er selectie  testen
georganiseerd. Ik kwam daar vrij
onverwacht als beste uit. Toen is
het heel snel gegaan. Mijn ouders
waren in eerste instantie wel wat
aarzelend, maar ik ben er vol voor
gegaan. Bijna elke remster (de atlete
die achterin de bobslee zit, n.v.d.r.)
komt uit een andere sport. Kijk naar
Hanna zelf, zij was in een vorig
leven spurtster (ze behaalde zelfs
een gouden medaille op de
Olympische Spelen in 2008 met 
de 4 x 100 meter estafetteploeg,
n.v.d.r.). Ook Sara Aerts en Elfje
Willemsen komen uit de atletiek.’

Dat de Belgische teams het 
zo goed doen, mag gerust 

een uitzonderlijke prestatie genoemd worden,
gezien de heel beperkte trainings mogelijkheden.

Sophie Vercruyssen: ‘Omdat wij niet over de nodige infrastructuur
beschikken, doen wij maar een 100-tal afdalingen per seizoen.
De Duitse teams zitten boven de 500. Je zou kunnen denken
aan simulatoren, zoals in de luchtvaart. Het probleem is dat het
besturen van de slee puur op gevoel gebeurt. Je handen staan
via een heel eenvoudig mechanisch systeem rechtstreeks in
contact met de ijzers, die over het ijs glijden. Dat gevoel kan je
heel moeilijk simuleren. Wat de pilotes wel doen, is visualisering.
Net zoals een hoogspringer vlak voor zijn aanloop alle passen 
in zijn hoofd overloopt, overlopen de pilotes alle bochten in hun
hoofd en dat honderden keren. Dat doen ze om mentaal volledig
gefocust te zijn. Bovendien heb je maar twee runs per dag en
heb je tijdens de runs niet de tijd om de baan te leren kennen. 

Ik kan je verzekeren dat je als remster ook maar beter weet wat
er op je afkomt!’

De Olympische Spelen waren een hoogte punt 
voor Sophie, maar ze wil niet te lang op haar
lauweren rusten.

Sophie Vercruyssen: ‘Vroeger waren de Olympische Spelen een
fantastische droom. Nu heb ik daar dus echt aan deelgenomen!
Ik moet bekennen dat ik nog wat moet wennen aan mijn status
van Olympiër. Ik heb er erg van genoten, ook van de huldigingen
achteraf. Dat was echt heel fijn. En wat ik nu ga doen? Goh, ik
was wel graag eens pilote geweest in de bobslee, de touwtjes
zelf in handen gehad, letterlijk en figuurlijk. Maar dat doe je niet
zomaar, daar is heel wat training voor nodig. Ik denk eerlijk gezegd
niet dat het realistisch is qua tijdsinvestering. Bovendien zijn er
toch wel risico’s, tenminste bij beginnende pilotes, zelfs al begin
je op kleinere banen. Wat ik ook heel graag zou doen is skeleton.
Dat is veel toegankelijker. En ook praktischer in die zin dat je niet
met een zware bobslee moet sleuren. Maar ook bij skeleton is
sturen heel belangrijk om de ideale lijn te volgen, want als je slipt
en je ijzers schuren zijdelings over het ijs, verlies je seconden. 
Ze mogen mij ook altijd vragen voor een viermansbob: dat is
superspectaculair. De startprocedure is geweldig teamwerk. 
Je moet zoveel mogelijk snelheid winnen en toch iedereen tijdig
aan boord krijgen. Soms steekt er nog een been of zo uit de
slee; dat levert dan heel grappige beelden op.’

Ingenieursstudenten - Olympiërs

Rector Luc Sels, Sophie Vercruyssen, Bart Swings en vicerector Diversiteits- en
Studentenbeleid Chantal Van Audenhove



Op de laatste vrijdagavond van mei stelt de opleiding burgerlijk ingenieur-architect
traditiegetrouw haar atelier open. Sinds enkele jaren worden er ook prijzen uitgereikt. 

GOEDELE DESMET

MAARTEN BOUWENPRIJS
Yanne Gillekens, Evelien Roelands, Katrien Valcke en Sophie Van Hulle
wonnen de Maarten Bouwen prijs 2018 voor hun eindwerk 
‘The Newari vernacular revised/revived. Seismic building cultures
in a context of transition in Bungamati and Khokana, Kathmandu
Valley, Nepal’ (promotoren Bruno De Meulder en Viviana d’Auria).

Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een aard beving van
7.8 op de schaal van Richter. Talloze huizen stortten volledig in
en vele werden zwaar beschadigd. Vooral de inlandse
architectuur kreeg het zwaar te verduren. Twee jaar na de
aardbeving wacht een groot deel van de Kathmanduvallei nog

steeds op de heropbouw. De jury verantwoordde haar keuze
voor de gezamenlijke thesis als volgt: ‘Het gehele ontwerp streeft
naar een samenwerking tussen de traditionele waarden en de
moderne noden. De ontwikkeling van de Kathmandu vallei blijft
mogelijk, dankzij een ontwerp dat ruimte laat voor latere
aanpassingen en uitbreiding. Het dringende waterprobleem
wordt opgelost en de traditionele aardbevingsresistente
bouwcultuur wordt nieuw leven ingeblazen’.

Een eervolle vermelding ging naar het project van Matthias Lamberts
en Ken Vervaet, City in the Making. FLM at the Frontline of the
Housing Struggle in São Paulo (promotor Bruno De Meulder).

Studenten burgerlijk
ingenieur-architect 
in de prijzen
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ALUMNI INGENIEURSPRIJS
Sam Neel, Adriaan Vandaele, Oskar Vanhulst en Robbe
Vandewyngaerde maakten het beste bachelorwerk en werden
daarom beloond met de Alumni Ingenieursprijs. Ze maakten een
ontwerp voor ‘ontwerpende stadsanalyse’ in het eerste semester,
en ‘gebouwontwerp in een stedelijke context’ en ‘bouwtechnisch
ontwerp’ in het tweede semester. 

‘The economy’s joyful diversity should dovetail with the daily life 
of our cities. It should be visible, accommodated, and welcomed 

as part of the civic. In this century an extrovert economy, 
one that is nearby and shared, will be central to our idea of the
good city. How to re-embrace industry and manufacture in our
metropolitan areas will be one of our most exciting challenges.’

~Mark Brearley, Cass Cities, London Metropolitan University

De basis van het ontwerp is een landschap van loodsen dat al 
de werkzaamheden, collectieve en culturele activiteiten herbergt.
Daarop worden ‘straffe ‘herkenbare’ monovolumes’ geschakeld
voor het wonen.

De studenten verankeren hun ontwerp in de aandacht voor het
actuele thema van de productieve stad, waarbij bedrijvigheid wordt
samengebracht met wonen. Op deze site tussen het Kanaal, 
de Slachthuissite, de Metro in Molenbeek en Anderlecht is dat een
heel fijne en terechte bekommernis, vooral omdat de buurt met een
groot aantal laaggeschoolden en hoge werkloosheidscijfers kampt.

Ze streven naar een droom van ‘wonen, werken, voorzieningen,
zelfvoorzienendheid op één locatie’, wat hun milieuvriendelijke
aanpak illustreert.

Het thema wordt bovendien poëtisch en fascinerend uitgewerkt: 
het leven/wonen op de site wordt getriggerd door de zichtbare
aanwezigheid van bedrijvigheid, om een ‘trotse gemeenschap te
creëren’. Het sociocultureel buurtcentrum, deel van het programma,
wordt geïntegreerd, waarbij overlap ontstaat tussen beide door
functies voor workshops en dergelijke. 

De fascinatie voor de pakboot van de jaren ’60 en het modernisme
verleggen deze studenten naar de 21e eeuw, naar de Boeing 757
(of 787?) als inspiratiebron.

In het 2e semester overtuigden deze studenten ons met fijngevoelige
experimenten die ze in deze volumes wisten te vertalen naar
échte woonkwaliteit, onderzocht in veel grote en kleine, partiële
en overzichtsmaquettes die ze fotografeerden.

De vindingrijkheid van Oskar en Robbe blijkt uit het ‘loodsendak’,
dat bovenaan de Ropsy-Chaudronstraat binnenstebuiten wordt
gekeerd en een crèche op hellingen bevat met ruimtelijke
ervaringen die kinderen vast en zeker kunnen inspireren, 
wie weet om later architect te worden?

Sam en Adriaan hadden dan weer de ambitie om een toren te maken
met een houten structuur. Ze zijn deze niet-evidente uitdaging
aangegaan en hebben zich verdiept in allerlei technische informatie
omtrent onder andere de brandveiligheid.

Sam, Adriaan, Oskar en Robbe hebben hun onderzoek vooral in
maquettes en ruimtelijke modellen uitgevoerd. 

Het was fijn om met hen samen te werken en hun ontwerpplezier en
-ambitie, om niet te zeggen ‘jong ontwerpgeweld‘, te begeleiden …
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WAT VOORAFGING
Hugo Hens: Begin jaren 1960 groeide het besef dat een in
hoofd zaak Franstalige universiteit in een eentalig Nederlandse
regio een anomalie was. Van een splitsing was helemaal nog
geen sprake. De universiteit bleef tweetalig. De Speciale Scholen,
de voorloper van onze ingenieursfaculteit die ressorteerden
onder de Faculteit Wetenschappen, werden omgebouwd tot een
volwaardige faculteit in 1962. Pas in 1963 werden de faculteiten
ontdubbeld met telkens een Vlaamse en een Franstalige decaan.
Vanaf 1963 werd de rector bijgestaan door twee prorectoren,
een voor elke taalgroep.

In 1965 verklaarde algemeen beheerder Michel Woitrin dat Leuven
over zowat 20 jaar deel zou uitmaken van Groot-Brussel, als onder -
 deel van de ‘grand triangle’ Leuven-Brussel-Waver. Het hek was
van de dam. Radicalisering trad in. Het KVHV (Katholiek Vlaams
Hoogstudenten verbond) vroeg botweg de overheveling van de
Franstalige sectie naar Wallonië. De kreet ‘Walen buiten’ klonk
steeds luider.

In 1966 kwam het beruchte ‘mandement’ van de bisschoppen
van België, de inrichtende macht van de universiteit, aangevoerd
door kardinaal Suenens: de universiteit werd gesplitst in twee
vleugels maar bleef unitair. De universiteit werd voor een drietal
weken gesloten. De examens vonden gewoon plaats, alle leerstof,
ook deze die niet gegeven was, moest gekend zijn. Van 4 tot 
9 oktober 1966 vond een studenten mars van Oostende naar
Leuven plaats, in etappes (Oostende-Brugge, Brugge-Gent,
Gent-Sint-Niklaas, Sint-Niklaas-Antwerpen, Antwerpen-Mechelen,
Mechelen-Leuven). Naast de oorspronkelijke ‘Leuven Vlaams’- eisen
namen ook die van de deels uit Amerika overgewaaide protest -
beweging een belangrijke plaats in: de roep om mede zeggenschap
en antiklerikale en anti-gezaggevoelens. Het KVHV, aangevoerd
door Paul Goossens, begon uitgesproken linkse standpunten 
in te nemen. Andere peetvaders van de linkse strekking waren
Ludo Martens en Kris Merckx, preses van Medica. De mars werd
zelfs de Meredithmars genoemd, geïnspireerd door de marsen
van de Civil Rights-beweging van de Amerikaanse zwarten.

Liederen als ‘We shall overcome’ en ‘Mijnheer de kardinaal’ (naar
‘Mijnheer de President’ van Boudewijn de Groot) werden doorlopend
gezongen. De mars begon met 200 man, verzwakte tussendoor
en eindigde met meer. Op de slotmeeting in Heverlee werd het
woord gevoerd door de studenten leiders van toen, waaronder
Paul Goossens. Hugo Hens heeft de ganse mars meegemaakt,
Manu Diependaele delen ervan.

HET ARENBERGKASTEEL BEZET
Joos Waelkens: Stilaan vormde het KVHV de sterkste vleugel in
de ‘Leuven Vlaams’-beweging. Het probeerde het links gedachten -
 goed en het protest rond de oorlog in Vietnam aan ‘Leuven Vlaams’
te koppelen. De ingenieursstudenten, verenigd in VTK - waarvan
ik preses was - trokken, samen met de assistenten en de
professoren, aan hetzelfde zeel en concentreerden zich op 
het kerndoel: Leuven Vlaams.

Om onze eisen kracht bij te zetten en als voorspel op de door
het ‘Studentenaktiekomitee voor Universitaire Expansie’ voor
woensdag 13 december 1967 geplande betoging, organiseerde
VTK op maandagmorgen 11 december 1967 een bezetting van
het Arenbergkasteel. Een delegatie studenten van VTK trok voor

De rol van VTK 
van december 1967 tot 

In de aanloop naar de geplande viering van de ingenieurslichting 1968, omdat zij 50 jaar geleden
afstudeerde, blikken enkele initiatiefnemers terug op het bewogen academiejaar 1967-68.
December 1967 tot februari 1968, en niet mei 68, was een scharnierpunt in de evolutie van 
KU Leuven naar een autonome Vlaamse universiteit waarin VTK een belangrijke rol speelde. 
VTK-preses Joos Waelkens (mech68), Hugo Hens (arch68) en verslaggever Hendrik Van Brussel
(el68/technisch ingenieur) zaten samen in het Arenbergkasteel om hun ervaringen te delen.
Preses 5e jaar Manu Diependaele (bwk68) belde in. Walter Verhaert (mech68) haalde zijn
fotoarchief boven. 

HENDRIK VAN BRUSSEL

De organisatoren van de viering IR68 op 
30 oktober 2018, v.l.n.r.: Joos Waelkens, Hendrik Van Brussel, Hugo Hens
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dag en dauw naar het kasteel en aan de ingang werd de pedel,
die als eerste aankwam, geïntercepteerd en met een geintje wandelen
gestuurd nadat hij eerst de poort ontsloten had. Wij hadden vrij spel
en aan de voorgevel ontvouwden wij meerdere leeuwenvlaggen
en witte doeken met de slogans ‘Dit kasteel is van ons’ en ‘UCL
➞ Wallonië’. De ingangen werden afgegrendeld met kettingen 
en hangsloten. De rijkswacht, onder leiding van majoor Reviers,
was gauw ter plaatse met jeeps. Onder druk van de rijkswachters,
die ondertussen het kasteel waren binnengedrongen, bliezen 
wij in de late voormiddag vreedzaam de aftocht. Onze stunt was
geslaagd en in de pers werd uitvoerig verslag uitgebracht over
de actie.

DE ONTKNOPING IN FEBRUARI 1968
Ondertussen waren de Franstalige expansieplannen met 
inves teringen in Leuven bekend geraakt. De bisschoppen 
bleven op hun standpunt. Een studentenrevolte brak uit.

Stilaan werden scheurtjes zichtbaar. Op 2 februari 1968,
Patroonsfeest van KU Leuven, verklaarde Monseigneur De Smedt,
bisschop van Brugge, niet meer achter het mandement te staan.
Enkele dagen later namen de bisschoppen afstand van het
mandement. Politiek werd de CVP, aangevoerd door 
Jan Verroken, de motor ten voordele van de splitsing.

De laatste volksvergadering, in de lange reeks die tussen 1965
en 1968 georganiseerd werden, had plaats op 7 februari 1968 in
Alma 2, aan de E. Van Evenstraat, met de obligate speeches, onder
andere door Paul Goossens en Joos Waelkens. Daar probeerde
VTK terug bij de les te blijven door met logische argumenten te
verantwoorden dat een Franstalige universiteit logischerwijze in
Wallonië moest gevestigd zijn. Op die vergadering werd het ontslag
van de regering geëist. En zo geschiedde: in de nacht volgend
op de volksvergadering viel de regering Vanden Boeynants.
De rest is geschiedenis. Op 24 juni 1968 werd de regerings -
verklaring van de nieuwe regering voorgelezen waarin de wil tot
overheveling stond en op 18 september 1968 werd de overheveling
goedgekeurd. Op 2 februari 1971 werd de eerste steen gelegd

van de nieuwe universiteit in Louvain-la-Neuve en op 20 oktober
1972 vond de eerste opening van het academiejaar plaats.

HOE KIJKT DE WERELD NU TERUG?
Hugo Hens: 25 jaar geleden was de berichtgeving over de
gebeurte nissen van 1968 in verband met de overheveling correct.
Nu worden, o.a. in de artikelenreeks van Paul Goossens in De
Standaard, de ‘Leuven Vlaams’-acties volledig in het teken van
mei 68 geplaatst. Dit is op zijn minst overdreven. Wij waren wel
kind van onze tijd. Wij hebben de revolutie niet tegengehouden,
maar zeggen dat de overheveling een product is van mei 68 
is niet juist. Ons doel was de splitsing van de twee deel -
universiteiten en dit werd bereikt, met rechtspersoonlijkheid 
voor beide in juni 1968.

Manu Diependaele: De koppeling van Leuven Vlaams met 
de evoluties in de maatschappij als gevolg van ‘mei 68’ heeft
gespeeld als katalysator van de federalisering van België. 
De contacten tussen noord en zuid zijn vervaagd tot op een 
punt dat wij twee totaal verschillende landen geworden zijn. 
De contacten tussen KU Leuven en UCL waren voor lange tijd
ijzig. De initiatieven van de huidige rectoren Luc Sels (KU Leuven)
en Vincent Blondel (UCL) beloven daar verandering in te brengen.
Ook de splitsing van de unitaire politieke partijen zijn in een
stroomversnelling gekomen door de splitsing van de Leuvense
unitaire universiteit.

OPROEP
Hierbij een herhaalde oproep aan de studiegenoten om massaal
in te schrijven voor de viering ‘IR68 – 50 jaar afgestudeerd’,
waarvoor u al een uitnodiging ontvangen hebt
(https://eng.kuleuven.be/over_ons/evenementen/ir68/), 
om herinneringen op te halen over dit memorabel jaar 1968 
en oude vrienden terug te zien. 

februari 1968



Aftellen naar 
100 (jaar VTK)
Het aftellen is begonnen, de werkgroep VTK100 is opgericht en de eerste voorbereidingen
zijn van start gegaan. Want in 2020 is het zover, dan mag VTK 100 kaarsjes uitblazen en
dat zullen alle ingenieurs, alle studenten, heel Leuven, heel Vlaanderen, pakweg heel 
België geweten hebben. Maar eerst een terugblik op enkele wetenswaardigheden.

EMILY HAEST, VTK100

VTK werd gesticht in 1920 door J. Raskin. Hij was toen ook
voorzitter van de Cercle Industriel, de Franstalige technische
kring in een overwegend Franstalig Leuven.

Technische kring (de Nederlandse vertaling van Cercle 
Industriel) was de oorspronkelijke naam van VTK. Vlaamsche
is er nadien bijgekomen.

VTK stond aan de wieg van de 24 urenloop, in het eerste jaar
nog een 12 urenloop op de campus. Later nam LOKO het over.

Het Theokot is vernoemd naar Theodoor Van der Waeteren,
oud-professor Thermodynamica en een van de bezielers van 
het TTI.

De jobfair van VTK is de grootste jobbeurs voor ingenieurs 
in België.

De eerste kar van VTK werd gekocht in 1984, een Renault R4 F4.
Toen al werd die VTKar gedoopt.

‘Het Bakske’ is vernoemd naar een lichtbak die werd aange-
kocht door VTK. Die werd ter beschikking gesteld van de
leden om gemakkelijker technische tekeningen van elkaar 
te kunnen overnemen (‘kalkeren’).

VTK verbrak bij zijn 90-jarig bestaan officieus het wereld record
ad fundum drinken op het Ladeuzeplein.

Fakbar ‘t ElixIr bestaat sinds 1996-1997, onder preses 
Dieter Penninckx. 

VTK organiseerde in de jaren 2000 elk jaar een gigantisch
feest in de Brabanthal. Clouseau stond o.a. op de affiche.

Er zijn in de geschiedenis van VTK nog maar twee vrouwen
preses geweest; hoog tijd om dat aantal op te trekken.

Onze huidige vicedecaan onderwijs Philip Dutré heeft nog in
het presidium gezeten (en is overigens daarmee ver van een
unicum in het proffenkorps).

Wil je meer weten, suggesties doorgeven, meewerken? 
Mail naar 100@vtk.be. 
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Vincent Tombeur: Ik ben 21 jaar en studeer burgerlijk
ingenieur werktuigkunde. Bij VTK ben ik momenteel
groepscoördinator bedrijvenrelaties. In mijn vrije tijd 
quiz ik graag. Ik heb nog zaalvoetbal gespeeld, 
maar tegenwoordig heb ik amper nog vrije tijd! (lacht)
Arno Bossaert: Mijn hobby’s zijn paracommando, 
uit vliegtuigen springen, met haaien zwemmen!

Hoe ziet je opkomende ploeg eruit, Vincent?

Vincent Tombeur: Wij zijn een groep van ongeveer 
80 geëngageerde studenten die samen opkomen onder
de naam Invincible met als doel er volgend jaar een
fantastisch jaar van te maken voor al onze leden en
studenten aan de faculteit.

Wat is je grootste ambitie?

Vincent Tombeur: VTK is een kring waar je als student
trots op mag zijn. Die indruk moeten we kunnen versterken
zodat iedereen weet dat wij aan supercoole zaken
meewerken en ons best doen voor elke student. 
Soms schieten we tekort qua communicatie en tonen
we te weinig hoe we het doen. Studenten meer inkijk
geven in onze organisatie, dat zou echt fantastisch zijn! 

Arno, hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar?

Arno Bossaert: Oei, dat is plots zo emotioneel! Als preses
vliegt zo’n jaar natuurlijk voorbij. Het voelt ook heel raar
aan dat die overgangsperiode nu al bezig is, dat sommigen

mij nu al vragen om terug te blikken of me quotes naar
het hoofd werpen als ‘het zit er bijna op’. Maar ik zit
nog met veel ideeën die ik voor VTK wil verwezenlijken. 

Jouw jaar draaide rond ‘No Limits’, heb je
die limiet inmiddels bereikt of ligt ze nog
steeds mijlenver? 

Arno Bossaert: In zekere zin hebben we die ambitie
wel kunnen waarmaken, zeker met de 24 urenloop, 
de grootste Jobfair ooit, het begin van ons PAL-
programma (Peer Assisted Learning, n.v.d.r.) waar
supergeëngageerde tutors 200 enthousiaste eerstejaars
lesgaven. Onze werkgroepen zijn in de verf gezet of
gevormd, bijvoorbeeld werkgroep Redactie of Fiësta
om het engagement te boosten. We hebben heel veel
verwezenlijkt. Ik hoop naar volgend jaar toe dat ze even
ambitieus zullen zijn, echt Invincible!

Je spreekt zeer enthousiast over het
afgelopen jaar, dreigt er nu een zwart gat
voor jou persoonlijk?

Arno Bossaert: Het zwarte gat, ja ergens wel denk ik.
Maar dat is ook normaal! Als je na je presesjaar niet in een
zwart gat zou vallen, dan heb je de ervaring niet ten volle
beleefd. Als je het presesschap niet zou missen, denk ik
niet dat je er honderd procent voor gegaan bent. Ik verwacht
het dus wel, maar dat is niet noodzakelijk negatief.

There Ar’no Limits
for the Invincible VTK 
Preses Arno Bossaert geeft de fakkel door aan Vincent Tombeur 



Vincent, jij komt uit Bedrijvenrelaties. Je zult
terecht  komen in een totaal andere wereld. 
Hoe bereid je je daarop voor?

Vincent Tombeur: Het is zeker belangrijk om zoveel mogelijk
vergaderingen en informele momenten bij te wonen. Er is jammer
genoeg geen duidelijke hand leiding. Het zijn echt lagen van kennis
waar je continu iets bijleert of opvangt. Elke ontmoeting draagt bij
tot het groeiproces. Qua dossierkennis kan ik misschien wat
bijschaven, maar wat mijn andere skills betreft, denk ik dat je bij
Bedrijvenrelaties wel goed wordt opgeleid: managen van een
groep, diplomatie en communicatie naar de buitenwereld, …

Arno Bossaert: Het is inderdaad zeer divers, maar als preses
sta je nooit alleen. Ik had er nooit kunnen staan als preses zonder
de steun van ons onderwijsteam, ook al heb ik twee jaar ervaring
binnen VTK Onderwijs. Evenmin zonder het Cultuur- of Activiteiten -
team of eender welke post. Het is leuk als je goede mensen naast
je hebt die in je geloven en vertrouwen. Dat is veel belangrijker
dan je geschiedenis binnen VTK. Er komt duidelijk meer bij kijken
dan men op het eerste gezicht zou denken. Is het ook meer dan
dat jij oorspronkelijk dacht?
Vincent Tombeur: Op de taak van preses hangt zo’n mythische
stempel van massa’s werk, maar als je dan oplijst wat allemaal
verplicht is en wat de kerntaken zijn, merk je wel dat dat beperkt
is. Het zijn de kleine niet-expliciete taken die het meeste werk
vragen. Opdrachten waar je snel moet op inspelen.
Arno Bossaert: Geen enkele post beleef je zo intens als preses
zijn. Voor iedereen rondom mij ben ik constant preses. De vaste
taken vergen inderdaad niet zo belachelijk veel werk, maar je bent
gewoon 24 uur per dag preses. Daarnaast is er de opvolging van
de standpunten die je presidium wilt verwezenlijken, want zo kan
je je stempel als preses pas drukken.

Arno, we kunnen dus wel zeggen dat het hectisch is.
Zijn er grote verrassingen waar je voor kwam te staan?

Arno Bossaert: Ja en nee. Ik heb goed opgelet wat mijn
voorganger deed zodat ik voorbereid was op wat er op me
afkwam. Je kan je echter nooit voorstellen wat je allemaal overvalt

op een massa-evenement als de 24 urenloop: van leden over
media tot LOKO te woord staan. Achteraf gezien was dat een
van de mooiste dagen van mijn leven. Hetzelfde ongelofelijke
gevoel krijg je ook bij de Jobfair waar je als preses - allez ik toch,
Vincent ligt misschien volgend jaar in zijn bed (lacht) - de hele
dag aan meewerkt.

Heb je ook voor negatieve verrassingen gestaan?

Arno Bossaert: Goh, je merkt bijvoorbeeld wel dat bij sommigen
de emoties hoger oplaaien als ze een preses zien voorbijlopen,
maar ik kan zulke dingen doorgaans wel goed inschatten en erop
anticiperen. Als iemand me meer aankijkt als preses dan als Arno
komt het uiteindelijk neer op dezelfde retorische kwaliteiten inzetten
als anders hè. Ik ben zeer gelukkig met mijn huidige situatie. 
Vincent Tombeur: Je hebt je lief nu net omschreven als ‘een
situatie’ hè! 

Vincent, waarin bewonder je Arno?

Vincent Tombeur: Arno is echt een talent in het aansporen van
een groep, zowel van mensen die hij goed kent als zij die hij niet
echt kent. Ook om nieuwe initiatieven op poten te zetten neemt
hij makkelijk mensen mee op sleeptouw. Dat is echt
bewonderenswaardig.

Arno, voor jou dezelfde vraag.

Arno Bossaert: Waarin bewonder ik mezelf? (lacht) 
Nee, ik bewonder Vincent om vele dingen. Hij kan vooral heel
managerial overkomen en tegelijk toch heel persoonlijk en met
gevoel. Vincent zal altijd zeer oprecht tegen je spreken. Dat is
echt een heel goede eigenschap, ook voor een preses. Dit dus
naast ál die andere goede kwaliteiten!

Vincent, welk advies zou je nu on the spot aan
Arno vragen?

Vincent Tombeur: Goh, dat is een moeilijke! Gek, want je denkt
dat echt tien keer per dag, maar om zo snel iets te bedenken …
Arno Bossaert: Ik zou zeggen: vergeet niet dat uw mama u nog
elke dag Centi noemt, zodat je met de voetjes op de grond blijft!

Jullie voorgangers waren vaak beren van kerels,
jullie iets minder. Wie is nu de grootste van jullie twee?

Vincent Tombeur: Ik denk wel dat Arno wint, maar nipt, heel nipt!
Arno Bossaert: Nipt als je van heel ver kijkt…

(Staan recht om te vergelijken, het verschil was groter dan verwacht)

Vincent Tombeur: Dat is nu toch niet zó veel!
Arno Bossaert: Ongeveer hetzelfde verschil als ik met Lukas!
Laten we zeggen dat ik niet zo veel met een eerstejaars word
verward als Vincent.

Laten we hopen dat we volgend jaar hogere toppen
kunnen scheren dan jullie lengte. Bedankt voor
jullie tijd! 

JILMEN QUINTIENS
VTK-COMMUNICATIE
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Zoals elk jaar liet Existenz zich weer
helemaal gaan in en rond een leegstaand
gebouw in het Leuvense. Dit jaar namen
we het oude Unident-gebouw op de
Hertogensite onder handen en maakten 
er ons LABO van: een plaats om te
experimenteren met ruimte, materiaal,
muziek, tekst, hapjes en drankjes.

EVELIEN FEYS

Traditiegetrouw werd de week geopend met een receptie op
zondagavond, waar er lustig maar bondig gespeecht werd en 
de winnaars van de ontwerp wedstrijd van Existenz bekend -
gemaakt werden. De geselecteerde posters van deze wedstrijd
waren de hele week te bewonderen in de trappenhal van het
LABO. We gingen swingend de nacht in met muziek van Sea
(Peoples) en EME. 

Op maandag gingen de eerste workshops van start: je kon
bouwen met vezelcement, een eigen kruk in elkaar steken 
of kapotgaan in de boksinitiatie. De ateliers werden in gebruik
genomen door architectuurstudenten en belevingsruimtes zoals
de blauwwitte ruimte en de tuin werden volop beleefd. 

Er werd ook nóg een ontwerpwedstrijd voorgesteld: wie zou 
de sokkel ontwerpen voor een toekomstig kunstwerk in 
het Arenbergpark? De dag werd afgesloten met Rumoer: 
slam poetry, muziek en stand-up vulden de Zilverzaal. 

Dinsdag werden de workshops verdergezet met 3D-printen,
staalvlechten en enkele reeksen pull-ups. ’s Avonds was er
muziek van Mushroom Molly en liet Borokov het LABO daveren.
Een knusse quiz sloot de dag af. 

Existenz
bezette pand 
van 18 tot 22
maart 2018
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Woensdag is marktdag op de Existenzweek: ook dit jaar
kon er weer gesnuisterd tussen de kraampjes. Er konden
totebags bedrukt en bouwvakkers estafettes gelopen
worden. Als afsluiter was er Soirée Écoutée met lezingen
van MVRDV, 51N4E en NU architectuuratelier. 

Donderdag werd er duchtig gebetonneerd tijdens de
workshops. ‘s Avonds hielden we een gezellige barbecue
bij de klanken van New Addiction en MAJOR.

Zoals traditioneel begonnen met een openingsreceptie
eindigden we traditioneel met een closing night: een zwart   -
geblakerd herenhuis op de Oude dat gevuld werd met
de kleuren van muziek en cocktails. 

En toen namen we afscheid van onze tijdelijke thuis, 
die helaas met de grond gelijkgemaakt zal worden.
Onze herinneringen zullen gelukkig een langer leven
beschoren zijn. 
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