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Activiteitenkalender
Check ook www.BrEA.be voor een up-to-date activiteitenkalender
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VRIJ 05.10
40 years Computer 
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VUB
Etterbeek

ZA 13.10
Jeneverwandeling
OSB
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MA 22.10
ie-net 
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VUB
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VR 30.11
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ULB, 
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DO 06.12
BrEA Career 
Development Event: 
how to make an 
appealing CV 
VUB
VUB, Etterbeek 

DO 13.12
Kaas- en wijnavond
VUB
VUB, Etterbeek
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VOORWOORD 
van de voorzitter 

Beste lezer

Kunt u zich ook niet van de indruk ontdoen dat 
er een evolutie aan de gang is waarbij meningen 
gelijk- of meerderwaardig bevonden worden 
aan feiten? Waarbij wie iets zegt belangrijker is 
dan wat er gezegd wordt? Dat reageren primeert 
op analyseren?

Als vrijzinnig ingenieur is dat helaas iets wat 
me sterk tegen de borst stuit en me dus zorgen 
baart. 

Als iemand met een positieve ingesteldheid zie 
ik dit dan net weer als een kans voor ingenieurs 
om te benadrukken dat wetenschap geen geloof 
is. Dat alle technologie die vandaag voorhanden 
is net dankzij die wetenschap is ontwikkeld. 
Dat het loont om te luisteren, rustig na te 
denken en een probleem van meerdere kanten 
te onderzoeken. Dat de uitdagingen van onze 
maatschappij complex zijn en er dus ook geen 
simpele oplossingen voor bestaan.

Die complexiteit moet dan ook zo veelzijdig 
mogelijk onderzocht worden. Het volstaat 
niet vanuit een enge visie problemen of 
vraagstukken te benaderen. Ik moet hierbij 
terugdenken aan een voordracht van vorig 
jaar over ingenieurs in de politiek. Maar 
ook in het bedrijfsleven, de academische en 
onderzoekswereld, en doorheen dagelijkse 
contacten kunnen interessante linken met het 
ingenieursschap schuilen die tot innovatieve 
oplossingen kunnen leiden.

Daarom organiseren we ook dit jaar een 
symposium over kruisbestuiving tussen 
disciplines. Ik nodig u allen van harte uit 
op 28 november voor het BrEA Symposium: 
Where BioTech meets Engeneering, over hoe 
biotechnologie kan interageren met andere 
ingenieursdisciplines. Ik ben alvast enorm 
benieuwd en hoop ideeën op te doen die ik 
ook in mijn werkdomein kan toepassen. 

In dit magazine vindt u trouwens nog meer 
informatie over aankomende activiteiten. 
Hopelijk mag ik u allen snel verwelkomen. Tot 
binnenkort.

Laat gerust iets van je horen: info@brea.be

Roel Callebaut
Voorzitter BrEA
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Beste Vrienden van de Faculteit 
Ingenieurswetenschappen,

Als u dit voorwoord leest is het buiten misschien 
aan het regenen, hagelen, donderen, bliksemen 
of zelfs sneeuwen! Ik kan dat niet weten, maar 
wat ik wel weet is hoe warm het is terwijl ik dit 
voorwoord neerpen. Het is het zogenaamde einde 
van de tweede hittegolf van 2018, morgen zal 
de temperatuur eindelijk zakken tot onder 25 
graden Celsius, zo wordt ons beloofd. De zomer 
van 2018 zal wellicht de geschiedenis ingaan als 
legendarisch, net zoals die van 1976 en 1986.

1976 was één van de warmste zomers ooit. 
Vooral voor studenten waren de maanden juni 
en juli erg zwaar. Ik herinner me het nog goed: 
ik zat in tweede kandidatuur natuurkunde en 
moest met tropische temperaturen de enorm 
dikke cursussen ‘Analytische mechanica’ en 
‘Algemene natuurkunde’ onder de knie krijgen. 
Ik kroop in de kelder, zat met mijn voeten in een 
badje koud water met ijsblokjes, terwijl ik mij 
probeerde te verdiepen in de formalismen van 
Lagrange en Hamilton, de basisbeginselen van de 
elasticiteitstheorie, de theorie van gyroscopische 
effecten en nog veel meer. Het is allemaal goed 
afgelopen en het mooie weer hield ook na mijn 
examens nog aan, zodat ik van een welverdiende 
vakantie kon genieten. Die zomer ging toen 
trouwens verder tot begin december, wanneer 
het nog steeds meer dan 20 graden warm was. 
Decanen mogen er al eens een schepje bovenop 
doen. Anno 2018 hebben niet alleen de studenten 
maar ook wij zitten puffen en zweten. Gelukkig 

heeft het ook dit jaar gezomerd tot ver voorbij de 
eerste zittijd. Ik hoop dat we er allemaal nog een 
tijdje van kunnen genieten, wie weet nog wel eens 
tot in december...

Over het jaar 1986 zal ik het verder niet hebben. 
U herinnert zich vast de nationale successen 
van toen en hoe die dit jaar op glorieuze wijze 
verbeterd werden. Misschien toch één ding, iets 
helemaal anders: als je de 8 en de 6 verwisselt 
kom je terecht in 1968. Ik herinner me hoe er in 
de Moeial van 1986 met heimwee geschreven 
werd over het legendarische jaar 1968, dat de 
studenten van 1986 niet meer dezelfde revolte in 
zich hadden als die van 1968. Er is daarover dit 
jaar opnieuw uitgebreid gereflecteerd, niet alleen 
in de (inter)nationale pers, maar ook in onze 
eigen tijdschriften. In de Moeial legden een aantal 
protagonisten van toen getuigenissen af.

‘68, ‘76 en ‘86 zijn jaren waaraan ik tijdens de 
zwoele zomer van 2018 met een beetje weemoed 
terugdenk, maar die we achter ons moeten laten. 
Ondertussen is de wereld veranderd en is het 
tijd om aan de toekomst te denken. Het nieuwe 
academiejaar 2018-2019 staat ons op te wachten 
en heeft nieuwe uitdagingen, opportuniteiten en 
verrassingen voor ons in petto. Ik geef u dit alvast 
mee: onze faculteit is er klaar voor!

Vrienden, geniet van de nazomer van 2018.

Met hartelijke groeten vanuit Gebouw K,

Prof. Stefaan Caenepeel, Decaan IR
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Alberts Smoothie Station 

Beste ingenieur van de VUB, 

Bij het begin van de nu al legendarische 
zomer van 2018 mocht ik in primeur proeven 
van een verfrissende nieuwigheid in ons 
studentenrestaurant: de VUB-smoothie. 
De smoothie-automaat haalde zelfs het 
televisienieuws en neen, het was toen nog geen 
komkommertijd. We hebben het dan ook niet 
over een banale drankautomaat, maar over een 
disruptieve keukenrobot die er helemaal alleen in 
slaagt om een overheerlijke en gezonde smoothie 
te produceren in zes verschillende smaken. De 
automaat is bedacht en ontworpen door twee 
jonge VUB-ingenieurs, Glenn Mathijssen en 
Philippe Hennin. Vier jaar geleden, in de zomer 
van 2014, bedachten ze het concept van de 
allereerste geautomatiseerde smoothie-automaat. 
In 2015 lanceerden ze hun start-up ‘Alberts’. 
Het eerste – nog manuele - prototype van de 
Alberts Smoothie Station hebben ze vervolgens 
uitgetest in het VUB-restaurant. Met de feedback 
die ze van studenten kregen, werkten ze verder 
aan het automatiseringsproces. Intussen is de 
volautomatische smoothie-machine een feit. 

Volgend jaar willen Glenn en Philippe met hun 
innovatieve start-up de Europese markt veroveren.
Over ‘entrepreneurs en smoothies’ ging ook mijn 
maandelijkse column in de krant De Tijd, vlak 
voor de zomer. “Horen we niet voortdurend dat 
we internationaal bedroevend laag scoren op 
entrepreneurship?”, schreef ik. “Ik denk dat we 
nergens beter voor een kentering kunnen zorgen 
dan aan onze universiteiten en hogescholen. 
Want net daar zijn jonge mensen in de ban van 
de jongste ontwikkelingen, toepassingen en 
mogelijkheden die zich in hun studiedomein 
aandienen. Als ze die kennis en passie kunnen 

combineren met creatieve ideeën en met de 
gedrevenheid om die ideeën - bijvoorbeeld via 
een eigen start-up - op de wereld los te laten, dan 
kunnen we daar als samenleving alleen maar wel 
bij varen. Want de start-ups van vandaag kunnen 
uitgroeien tot de giganten van morgen. Ze kunnen 
zorgen voor de jobs van morgen. En ze zullen mee 
bepalen hoe de wereld van morgen er zal uitzien.”  
Laten we dus met z’n allen onze startende 
ondernemers koesteren, en al zeker als ze van de 
VUB komen. 

Caroline Pauwels
Rector
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VRIJDAG 5 OKTOBER 2018 - 16:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
secr@dinf.vub.ac.be
http://we.vub.ac.be/en/computer-science-department

Onze opleidingen Informatica, Toegepaste Informatica en Computerwetenschappen 
bestaan 40 jaar! We willen dit samen met onze Alumni vieren en organiseren op vrijdag 
5 oktober 2018 een terugkeerdag. We willen graag zo veel mogelijk Alumni bereiken dus 
vertel het zeker voort!

Programma

16:00 - 18:00 Vrij bezoek met demo’s aan onze labs voor de geïnteresseerden. Het SOFT 
lab bevindt zich op de 10e verdieping van gebouw F. Het AI lab en WISE lab bevinden zich 
op de 3e verdieping van gebouw Pleinlaan 9. Ook Infogroep zet zijn deuren open in lokaal 
E1.08. Klik hier voor een plan van de campus.

18:00 - 18:30 Korte toespraken met veel beelden en anekdotes door emeriti van het 
eerste uur zoals em. Prof. Theo D’Hondt, em. Prof. Luc Steels en ook Prof. Viviane 
Jonckers. In aula D.0.03

18:30 Receptie met hapjes en snacks in het nostalgische restaurant van de universiteit.

Deelname is gratis maar registreren is noodzakelijk!

40 YEARS CS @ VUB
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Theodore Von Karman was een ingenieur van 
Hongaarse origine die in 1930 naar de Verenigde 
Staten van Amerika geëmigreerd was om aan 
het nazisme te ontsnappen. Hij legde, eerst 
in Duitse universiteiten en later in Caltech in 
California, de grondslagen van de moderne 
aerodynamica. Zijn bijdrage tot de supersonische 
aerodynamica was uniek. Hij was oprichter van 
het befaamde Jet Propulsion Lab van Caltech en 
bepleitte het oprichten van een internationaal 
excellentiecentrum waarin alle aspecten van 
de aerodynamica, zowel experimenteel als 
mathematisch, zouden kunnen onderzocht worden 
en waar vorsers gevormd zouden kunnen worden 
om die tak van de ingenieurswetenschappen uit te 
diepen. 

Het Von Karman Instituut, hoe is dat tot stand 
gekomen en wat is het vandaag?

In 1928 bouwde de Belgische industrieel Jean 
Stampe, met de financiële steun van het Nationaal 
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NFWO), een windtunnel voor het testen van 
vliegtuigstructuren. Het instituut bleef zich tot 
in 1956 in hoofdzaak bezighouden met deze 
activiteit. Op initiatief van Theodore Von Karman, 
en in de context van de wetenschappelijke 
samenwerking tussen NAVO landen, werden de 
doelstellingen en de structuur van het centrum dat 
jaar grondig gewijzigd. 

FELLOW 
PETER GROGNARD

Peter Grognard in het kort

2018: Managing Director, von Karman Institute, Sint-Genesius-Rode
2014-2018: Managing Director, Thales Alenia Space, Leuven
2000-2014: Oprichter en CEO, Septentrio, Leuven
1998-1999: imec, Heverlee
1994-1998: Attaché Belgische Ambassade, Washington
1992-1994: Afgevaardigde van Belgisch Wetenschapsbeleid bij esa
1988-1990: Vorser VUB, Etterbeek

In april van dit jaar werd Peter Grognard 
aangesteld als Managing Director van 
het Von Karman Instituut. Reeds in 2015 
spraken wij met Grognard ter gelegen-
heid van zijn Fellowship aan de VUB, 
maar zijn aanstelling aan het presti-
gieuze instituut vonden wij reden genoeg 
om hem nog eens op te zoeken. Jacques 
Tiberghien vuurde enkele vragen af op 
Peter Grognard. 

“Blijkbaar werd 
mijn toekomstvisie 

geapprecieerd door het 
selectiecomité.”
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Zo werden de bestaande installaties van het 
centrum in Sint Genesius Rode omgevormd 
tot een nieuw instituut met een veel ruimere 
doelstelling. Het kreeg de naam: Training Center 
for Experimental Aerodynamics – TCEA. Bij het 
overlijden van Von Karman in 1963 werd het 
omgedoopt tot het Von Karman Institute - VKI. 
In het begin werd het instituut beheerd via een 
bilaterale overeenkomst tussen de Verenigde 
Staten van Amerika en België, maar vandaag is 
het een internationale VZW waaraan 14 NAVO 
landen deelnemen. Ook het competentiedomein 
werd uitgebreid, gaande van de dynamica van 
fluida, over exotische gasmengsels tot viskeuze 
vloeistoffen. De naam is dan ook het Von Karman 
Institute for Fluid Dynamics geworden. Het 
instituut stelt een honderdtal mensen tewerk, 
vormt er nog eens zoveel master-na-master 
studenten (het VKI is geaccrediteerd voor het 
afleveren van research masters) en begeleidt een 
negentigtal doctoraatvorsers, verbonden aan 
samenwerkende universiteiten.  

Wanneer men van Brussel naar Waterloo rijdt via de Waterloose Steenweg kan men ergens in 
Sint-Genesius-Rode achter een (te) weelderige haag een eigenaardig gebouw zien dat eigenlijk 
niet past in deze villawijk. In dat gebouw stond de eerste windtunnel van het VKI. Achter dat 
gebouw staan er vele andere, meer recente gebouwen met de modernste opstellingen voor de 
experimentele studie van Fluid Dynamics.

Momenteel heeft het instituut drie afdelingen 
die zich respectievelijk toespitsen op 
milieutoepassingen van de dynamica van fluida, 
op lucht- en ruimtevaart en op turbo machines en 
voortstuwing. Het unieke aan het VKI is dat het 
haar vorsers iets uniek kan aanbieden. Enerzijds 
is dat een zeer uitgebreide verzameling van 
performante experimentele opstellingen zoals 
windtunnels met snelheden van enkele mm per 
seconde tot tientallen km per seconde en triltafels 
met een zeer brede gamma van frequenties en 
amplitudes. Anderzijds is dat de kennis en de 
infrastructuur die nodig is om de bestudeerde 
fenomenen ook met behulp van numerische 
simulaties te bestuderen. De Navier-Stokes 
vergelijkingen zijn sterk niet-lineair en hebben 
zelden analytische oplossingen, wat impliceert dat 
experimentele studies en numerische simulaties 
samen nodig zijn om een betrouwbaar inzicht in de 
fenomenen te verwerven. Voorbeelden van recente 
studies waartoe het VKI heeft bijgedragen zijn de 
stabiliteit van kernreactorvaten 
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in geval van aardbevingen, het gedrag van de 
buitenwanden van het Prinses Elisabeth zuidpool 
onderzoeksstation bij poolstormen en het 
opwarmen van satellieten bij het terugkeren in de 
atmosfeer.

Waarom heb je je kandidaat gesteld voor de 
functie van Managing Director van het VKI?

Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld door 
lucht- en ruimtevaart. Van kleins af droomde ik 
van vliegtuigen en ruimtereizen. Toen ik vernam 
dat deze functie vacant was, zag ik een kans om 
terug te keren naar mijn eerste technische liefde. 
Er was echter veel concurrentie: de vacature was 
geadverteerd in een achttal landen en er waren 35 
kandidaten, maar ik voelde wel dat mijn ervaring 
en mijn visie rond de toekomst van het VKI een 
voordeel konden zijn.
Ik kon me beschikbaar maken gezien mijn twee 
hoofdtaken bij het Thales Alenia Space volbracht 
waren: zowel het oprichten van hun Leuvens 
kantoor als het opstarten van de productie van 
zonnepanelen voor satellieten waren gebeurd. 
Ik zag in het VKI ook een zekere analogie met 
wat ik gekend had in 1998 bij imec vóór ik 
Septentrio oprichtte: een relatief kleine groep 
hooggekwalificeerde vorsers die over een 
uitstekende infrastructuur beschikken maar die 
nog weinig samenwerken met de industrie. Ik zag 
daar een unieke uitdaging voor het ontwikkelen 
van commerciële samenwerkingen met een 
belangrijke groei als gevolg. Europa telt veel

industrieën in allerlei sectoren die een grote 
stap vooruit zouden kunnen zetten met een meer 
fundamenteel inzicht in de moderne dynamica 
van fluida. Blijkbaar werd deze toekomstvisie 
geapprecieerd door het selectiecomité. Ik 
ben enorm blij dat ik deze uitdaging zal 
kunnen aangaan terwijl ik terugkeer naar mijn 
oorspronkelijk vakgebied.  

Tenslotte nog een vraag van een informaticus: 
simulaties van stromingen zijn heel 
rekenintensieve problemen. Over welke 
infrastructuur beschikt het VKI en hoe zal die 
evolueren met je nieuwe ambities?

Het VKI heeft haar eigen krachtige 
computerinfrastructuur, maar deze moet 
vernieuwd en versterkt worden. Het is zeer 
belangrijk dat onze studenten en stagiairs over 
voldoende lokale rekencapaciteit beschikken 
om nieuwe algoritmen uit te proberen. Tegelijk 
is het ook duidelijk dat we voor specifieke 
projecten occasioneel beroep moeten kunnen 
doen op de krachtigste supercomputers terwijl 
het financieel onmogelijk en onverantwoord zou 
zijn deze aan te schaffen voor het instituut. Ik zal 
dus contacten opbouwen met universitaire en 
interuniversitaire rekencentra om onze numerieke 
modelisatiemogelijkheden op hetzelfde topniveau 
te brengen als onze experimentele infrastructuur. 

Jacques Tiberghien

A test in SCIROCCO Plasma Wind Tunnel facility was successfully performed on the full-scale QARMAN CubeSat, a 
miniaturized satellite developed to demonstrate re-entry technologies. This test marked the world premiere in arc jet testing 
of a complete, full-scale spacecraft and represented a tremendous step forward in ground testing, since up to now only 
single components were tested at a time. Following the successful SCIROCCO testing the QARMAN spacecraft is due to be 
launched to the International Space Station (ISS) in 2019. Then the CubeSat will be deployed from the ISS and orbit around 
Earth for a period of 4 months before re-entry into atmosphere.
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Prijs Gustave Magnel – Traditionele activiteiten 
Periode 2014-2018 
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Woord vooraf 

Ter herinnering aan Professor Gustave Magnel, grote geleerde en ingenieur die tevens medestichter en later beheerder-
zaakvoerder van SECO was, werd door SECO een prijs ingesteld die “Gustave Magnel prijs” werd genoemd. Hiermede wordt 
beoogd het toegepast wetenschappelijk onderzoek in de bouwsector te bevorderen door vorsers aan te moedigen die zich 
hierop toeleggen. De Gustave Magnel prijs heeft een waarde van 10.000 EUR en wordt thans om de vier jaar toegekend. Hij 
werd voor de eerste maal uitgereikt in 1963.  

De prijs wordt alternatief toegekend aan de auteur van een doctoraatsthesis, enerzijds in het domein van de  traditionele 
burgerlijke bouwkunde (prijs aangeduid met de benaming “traditionele activiteiten”) en anderzijds in het domein van de 
nieuwe thema’s die aan belang gewonnen hebben in de laatste decennia en die het traditionele bouwproces aanvullen, zoals 
bijvoorbeeld energieprestaties, flexibiliteit, duurzaamheid (prijs aangeduid met de benaming “nieuwe activiteiten”).  

Reglement voor het toekennen van de prijs “Gustave Magnel” voor de periode 2014-2018 

1. De prijs Gustave Magnel 2014-2018 wordt toegekend aan de auteur van een doctoraatsthesis die een onderwerp 
behandelt dat past onder het thema van de traditionele burgerlijke bouwkunde; de prijs wordt aangeduid met de 
benaming “prijs Gustave Magnel – traditionele activiteiten” voor de periode 2014-2018.  

2. De prijs kan toegekend worden aan vorsers van de lidstaten van de Europese Unie uitgebreid met de landen van de 
Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), die een doctoraat behaald hebben. De doctorale proefschriften die voor de 
toekenning van de prijs ingediend worden, moeten in het Frans, het Nederlands, het Duits of het Engels opgesteld zijn.  

3. De doctorale proefschriften die voor de toekenning van de prijs ingestuurd worden, moeten het werk zijn van één 
vorser. De werken moeten een origineel karakter en praktisch nut hebben en tevens verband houden met de aspecten 
van de traditionele burgerlijke bouwkunde en met de activiteiten van SECO (www.seco.be): de technische controle 
van het ontwerp, de berekening, de plannen, de kwaliteit van de materialen en de uitvoering van gebouwen en 
werken van burgerlijke bouwkunde. Elke inzending moet vergezeld zijn van een toelichting waarin de kandidaat het 
verband aantoont met het thema van de prijs (de “traditionele bouwactiviteiten”), de redenen aangeeft waarvoor aan 
de voorwaarden voor de prijs wordt voldaan en waarin hij/zij de argumentatie geeft betreffende de praktische 
toepasbaarheid van zijn/haar werk en de overeenkomstigheid ervan met de activiteiten van SECO. 

4. De ingezonden doctorale proefschriften moeten succesvol verdedigd zijn tussen 1 januari 2014 en 31 december 2017. 
Op de dag van de verdediging van het doctoraal proefschrift mag de vorser de leeftijd van 40 jaar niet bereikt hebben. 

5. De inzendingen moeten in twee gedrukte en ondertekende exemplaren overgemaakt worden aan SECO, Aarlenstraat 
53 te 1040 Brussel, België, vóór 01 november 2018 met vermelding van naam, voornaam, woonplaats, e-mail adres, 
geboorteplaats en geboortedatum van de auteur, alsook zijn titels en functies en een bondig Curriculum Vitae. De 
digitale versie van het proefschrift, de CV en de gevraagde toelichting dienen onder PDF vorm gestuurd te worden 
naar het volgende e-mail adres: W.Dedobbeleer@seco.be . 

6. De Technische Raad van SECO wordt belast met het onderzoeken van de inzendingen en met de beraadslaging 
omtrent de toekenning van de prijs. De Technische Raad van SECO kan de kandidaat vragen stellen ter verduidelijking 
van het ingestuurde werk. De beslissingen van de Technische Raad zijn onherroepelijk. Mochten meerdere werken een 
evenwaardig belang vertonen, dan kan de prijs aan meerdere laureaten toegekend worden. 

7. De laureaat wordt tot titularis van de “Prijs Gustave Magnel – traditionele activiteiten” uitgeroepen voor de periode 
2014-2018. De laureaat moet bereid zijn om, ter gelegenheid van de uitreiking van de prijs (begin Juni 2019), voor de 
Technische Raad en voor de leden van SECO een uiteenzetting te geven over het onderwerp van het bekroonde werk. 
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Prijs voor grondmechanica Jacques Verdeyen 
Periode 2014-2018 
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Woord vooraf 

Ter herinnering aan Professor Jacques Verdeyen, die grondmechanica doceerde aan de “Université Libre de Bruxelles” en lid 
was van de Technische Raad van SECO, stichtte Mevrouw Jacques Verdeyen in 1974 de “Prijs voor grondmechanica Jacques 
Verdeyen”. Het beoogde doel is de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de grondmechanica 
en de vorsers die er zich op toeleggen aan te moedigen. De prijs wordt toegekend aan de auteur van een doctoraatsthesis en 
bedraagt 7.500 EUR. De prijs wordt om de vier jaar toegekend; éenmaal op twee is de prijs voorbehouden aan een vorser van 
Belgische nationaliteit; de andere maal staat hij eveneens open voor vorsers van andere nationaliteiten en krijgt de prijs de 
aanduiding “Internationale prijs”. De prijs werd voor de eerste maal uitgereikt in 1979.  
 
 

Reglement voor het toekennen van de prijs voor grondmechanica Jacques Verdeyen 2014-2018 

1. Voor de periode 2014-2018 staat de prijs open voor vorsers met de Belgische nationaliteit. De doctorale proefschriften 
die voor de toekenning van de prijs ingediend worden, moeten in het Frans, het Nederlands, het Duits of het Engels 
opgesteld zijn.  

2. De doctorale proefschriften die door de vorsers met het oog op het toekennen van de prijs ingediend worden, moeten 
betrekking hebben op problemen in verband met grondmechanica en een oorspronkelijk en grensverleggend 
wetenschappelijk karakter inhouden. Zij moeten praktische toepassingen kunnen vinden binnen het domein van de 
activiteiten van SECO (www.seco.be), die erin bestaan technische controle uit te oefenen op bouwwerken, waarbij 
gelet wordt op de toepassing van de gebruikelijke regels van stabiliteit, duurzaamheid en veiligheid in het ontwerp en 
de uitvoering van gebouwen en werken van burgerlijke bouwkunde. Elke inzending moet vergezeld zijn van een 
toelichting waarin de kandidaat de redenen aangeeft waarvoor aan de voorwaarden voor de prijs wordt voldaan en 
waarin hij/zij de argumentatie geeft betreffende de praktische toepasbaarheid van zijn/haar werk en de 
overeenkomstigheid ervan met de activiteiten van SECO. 

3. De ingezonden doctorale proefschriften moeten succesvol verdedigd zijn tussen 1 januari 2014 en 31 december 2017. 
Op de dag van de verdediging van het doctoraal proefschrift mag de vorser de leeftijd van 40 jaar niet bereikt hebben.  

4. De inzendingen moeten in twee gedrukte en ondertekende exemplaren overgemaakt worden aan SECO, Aarlenstraat 
53 te 1040 Brussel, België, vóór 01 november 2018 met vermelding van naam, voornaam, woonplaats, e-mail adres, 
geboorteplaats en geboortedatum van de auteur (met een bewijs van de Belgische nationaliteit – kopie van de 
identiteitskaart), alsook zijn titels en functies en een bondig Curriculum Vitae. De digitale versie van het proefschrift, 
de CV en de gevraagde toelichting dienen onder PDF vorm gestuurd te worden naar het volgende e-mail adres: 
W.Dedobbeleer@seco.be . 

5. Mevrouw Jacques Verdeyen, de schenkster, gelastte SECO met het toekennen van de prijs. Het is de Technische Raad 
van SECO die de doctorale proefschriften onderzoekt en die uitspraak doet omtrent het toekennen van de prijs. De 
Technische Raad van SECO kan de kandidaat vragen stellen per brief of e-mail, ter verduidelijking van het ingestuurde 
werk. De beslissingen van de Technische Raad zijn onherroepelijk. Indien verschillende werken evenwaardig zijn, kan 
de prijs tussen meerdere vorsers verdeeld worden. 

6. De laureaat wordt tot titularis van de “Prijs voor grondmechanica Jacques Verdeyen uitgeroepen voor de periode 
2014-2018. De laureaat zal uitgenodigd worden om zijn/haar prijs in Brussel in ontvangst te komen nemen, begin juni 
2019). Bij deze gelegenheid zal hij/zij verzocht worden een korte uiteenzetting over zijn/haar onderzoek te geven voor 
de Technische Raad en voor de leden van SECO. 
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Symposium practical details
28 November 2018 – starting at 18h00 – Location VUB
Each speaker presents their topic in +- 20min. 5min questions after each speaker
Three speakers guided by one moderator.
After the individual speeches, a debate is managed by the moderator
A network reception is offered afterwards by the organization
Typical audience size is around 120 people.
Speakers
1 from engineering
2 from biotech
Moderator
  
Background about the organization
The Brussels Engineering Alumni (BrEA) organizes a yearly symposium around a specific engineering discipline (2017: artifi-
cial intelligence, 2016: additive manufacturing, 2015: future electric mobility, ...). 
 
BrEA represents the engineering alumni network of the VUB. Our goal is to create a network where alumni come in touch with 
each other.
BrEA organizes after work evenings, a yearly symposium, a magazine 4 times a year, sponsoring relevant projects, informa-
tion sessions for students finding their way on the job market, company visits, collaboration with ie-net and other alumni 
networks,…
http://www.brea.be/SYMPOSIUM 

WHERE BIOTECH MEETS ENGINEERING

INHOUD 
Woensdag 28 november 2018 organiseert BrEA, Brussels Engineering Alumni, zijn 
jaarlijks symposium met ditmaal de interactie tussen biotech en engineering als 
thema.

Is er vandaag voldoende communicatie tussen beide domeinen om versterkend 
te werken of zijn er nog mogelijkheden om de kruisbestuiving tussen biotech en 
engineering te vergroten?

Wat zijn goede voorbeelden die de sprekers met ons kunnen delen van waar er 
voldoende of net te weinig communicatie was?

Hoe sterk staat Vlaanderen met de combinatie van skills uit beide domeinen? Kun-
nen we spreken van een Vlaamse biotech ‘Silicon Valley’?
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PRAKTISCH
28 NOVEMBER 2018 – start om 18:00 uur – VUB

We laten drie experten aan het woord die hun industriële ervaringen en kennis 
met ons delen. Aan het einde van de presentaties is een gemodereerd debat voor-
zien waar het publiek de nodige vragen kan stellen. 

Het symposium wordt afgesloten met een netwerk receptie.

Aula Q, Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek
VUB, ULB studenten en BrEA, ie-net, OSB leden hebben gratis toegang tot het 
event.
  

OVER DE ORGANISATIE
De Brussels Engineering Alumni (BrEA) organiseert elk jaar een symposium rond 
een specifieke discipline binnen de ingenieurswetenschappen (2017: artificial 
intelligence, 2016: additive manufacturing, 2015: future electric mobility, ...). 
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SERIE START-UPS
EXPERIMENTEREN 
MET FERMENTEREN
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anderen te delen.” 
Julien: “In België bestond er nog geen winkel rond 
fermentatie, wij waren de eerste!” 

Wat willen jullie bereiken?

Yannick: “Onze doelstelling op korte termijn is om 
de winkel helemaal op zichzelf te laten draaien. We 
willen rendabel zijn met één full-time medewerker 
in dienst zodat wij ons kunnen concentreren op 
nieuwe projecten.” 
Julien: “De winkel is voor ons een eerste stap. 
We willen vooral aanvoelen of er nood is aan 
fermentatie. Ons uiteindelijk doel is om zelf te 
gaan produceren.” 
Yannick: “We zoeken nu ook al een grotere locatie 
voor de winkel en een plaats om zelf aan de slag te 
gaan. Onze ideeën zijn heel divers: een kombucha- 
en bierbrouwerij, een keuken om kimchi, zuurkool 
en hot sauces te maken, een bakkerij, een 
restaurant, … Aan inspiratie geen gebrek!”

Wat is Fermentings?

Yannick: “Fermenthings is een winkel in Jette 
rond fermentatie die ik samen met Julien In 2017 
heb opgericht. Je vindt er een breed gamma aan 
gefermenteerde producten: bier, wijn, cider, 
koffie, chocolade, miso,  hot sauces, en zo kan ik 
nog even doorgaan. We werken enkel samen met 
kleine, lokale en creatieve producenten.”
Julien: “En we zijn meer dan een winkel. ‘s Avonds 
organiseren we ook nog eens bierproeverijen, 
workshops om zelf met fermentatie aan de slag te 
gaan, brood-bak-sessie, kombucha brouwen, …”

Vanwaar de idee om iets te doen rond fermentatie?

Yannick: “We hebben altijd een passie gehad voor 
goed bier en in 2016 besloten we een cursus tot 
brouwer te volgen in COOVI Anderlecht. Het was 
aanvankelijk de bedoeling om zelf een artisanale 
brouwerij op te starten, maar we merkten snel dat 
de markt in Brussel al redelijk verzadigd is. De 
laatste jaren zijn er heel veel kleine brouwerijen 
bijgekomen. We zijn ons dan maar beginnen 
verdiepen in andere gefermenteerde producten en 
zo is de idee ontstaan om onze ontdekkingen met 

Omdat ingenieurs wel eens kampen met 
een duf imago en het hoog tijd is daar 
voorgoed komaf mee te maken, gingen 
wij op zoek naar de durvers onder ons. In 
een nieuwe reeks over start-ups, kloppen 
we aan bij ondernemers van het eerste 
uur. First stop: Fermentings, de Jetse win-
kel van oud-ingenieursstudenten Yannick 
Schandené en Julien Vandamme. 

“Eigenlijk ligt Fermenthings 
totaal niet in lijn van onze 

ingenieursopleiding maar onze 
achtergrond komt wel goed 
van pas voor alle klussen en 

technische uitdagingen waar we 
voor staan.” (Julien)

Foto: Fermenthings
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Wat is jullie link met Brussel? 

Julien: “Ik ben geboren en getogen in Jette. Yannick 
heb ik leren kennen tijdens ons eerste jaar bij de 
Polytechnische Kring. We hadden beide een liefde 
voor Brusselse folklore.”
Yannick: “Ons eerste project samen was de 
Brusselse Folklore kring: Woltje nieuw leven in te 
blazen. Ik ben zelf ook een rasechte Brusseleir. Na 
omzwervingen in de Marollen en Molenbeek ben ik 
uiteindelijk in Jette beland. Ze krijgen mij hier niet 
snel weg.” 

Welke tip wil je nog meegeven voor wie overweegt 
om zelf een bedrijf op te starten?

Julien:” Onderschat de administratie niet!”
Yannick: “Er is veel papierwerk maar er is in 
Brussel wel enorm veel financiële ondersteuning 
voor starters. Als je een goed idee hebt zal je er 
zeker geld voor vinden.” 
Julien: “Je moet gewoon durven. En er voor gaan!”

Nog een laatste boodschap? 

Julien: “Begin te experimenteren met 
fermenteren!”

Pieter Dudal

Heeft de opleiding tot ingenieur aan de VUB een rol 
gespeeld in de oprichting van jullie bedrijf?

Yannick: “Ik ben na mijn eerste jaar Burgerlijk 
Ingenieur aan de VUB gestopt en agogiek gaan 
studeren. Een geslaagde omslag, maar daardoor 
miste ik wel wat technische kennis die van pas had 
kunnen komen. We hebben bijvoorbeeld nog een 
ander leuk project opgestart, de VéloM2, een soort 
mobiele bioscoop. De bedoeling is dat je energie  
voor de bioscoop kan ontwikkelen door te fietsen. 
Ik mis daar de technische bagage voor. We hebben 
nu twee VUB-studenten gevonden om ons daarin 
te helpen. We hebben subsidies gekregen en de 
studenten gaan het project voor de komende vier 
jaar verder ontwikkelen. Mooi toch?” 
Julien: “Eigenlijk ligt Fermenthings totaal niet in 
lijn van onze opleiding maar onze achtergrond 
komt wel goed van pas voor alle klussen en 
technische uitdagingen waar we voor staan. We 
hebben net een aanhangwagen gekocht die we 
gaan ombouwen tot Fermenthings-foodtruck. Dan 
is het handig als je wat van elektriciteit kent.”

Wat is het leukste aspect aan een eigen bedrijf?

Yannick: “Het is hard werken maar het is leuk om 
volledig je eigen ding te doen. Het is zalig om met 
één project voldoende cashflow te genereren en 
daarmee een ander idee te verwezenlijken. Zo blijf 
je bezig!” (lacht)

Foto: Fermenthings
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FOTO’S 
MESHOUI
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LEKKERE BBQ
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VERSLAG 
VAN EEN 
LEUKE 
DAG



Trouwfeest? Geboorte? 
Academische of andere 
onderscheiding? 
Sterfgeval?

Laat het ons weten op 
redactie@virbr.be en wij 
maken het hier bekend.

Openbare verdedigingen 
tot het behalen van de 
academische graad 
van Doctor in de 
Ingenieurswetenschappen

TADESSE ALEMAYEHU ABITEW
Master in Environmental Science & 
Technology
On the Use of Remotely Sensed 
Products in Spatially Distributed 
Hydrological Models of Data Scarce 
Tropical Basins
Promotoren: Prof. A. van Griensven 
(woordvoerend promotor) en 
prof. W. Bauwens

GEORGIOS BIRPOUTSOUKIS
Master in Mechanical Engineering
Efficient Volterra series estimation for 
the identification of nonlinear systems 
in the presence  of prior knowledge
Promotor: Prof. J. Schoukens

ODILE CAPRON
Master of Electro-Mechanical 
Engineering
Lithium-ion batteries – Temperature 
and ageing dependent electrochemical 
characterisations and numerical 
modelling
Promotoren: Prof. J. Van Mierlo 
(woordvoerend promotor) en 
prof. N. Omar 

JAN DECUYPER
Master in de Industriële 
Wetenschappen: Elektromechanica
Nonlinear state-space modelling of the 
kinematics of an oscillating cylinder in 
a fluid flow
Promotoren: Prof. T. De Troyer 
(woordvoerend promotor) en 
prof. J. Schoukens 

ALIREZA FAKHRIZADEH ESFAHANI 
Master of Technomathematics (Applied 
Mathematics)
Structure Discrimination and 
Identification of Nonlinear Systems
Promotoren: Prof. J. Schoukens 
(woordvoerend promotor) en dr. K. Tiels

WAGDY GABER MAHDI HUSSEIN
Master of Science in Electrical 
Engineering
CMOS Current-Based RF IQ Digital 
Transmitters
Promotoren: Prof. P. Wambacq 
(woordvoerend promotor) en 
Prof. M. Ingels

VICENTE INIGUEZ MORAN
Master in Water and Soil Management 
and Conservation
Multi-scale monitoring and modelling 
for the analysis of the hydrologic 
response of southern Ecuadorian 
Andean páramos
Promotoren: Prof. A. Van Griensven 
(woordvoerend promotor), Prof. W. 
Bauwens, prof. G. Wyseure (KUL) & 
prof. F. Cisneros (U. Cuenca, Ecuador)

HANS INGELBERTS
Burgerlijk Elektrotechnisch ingenieur
Efficient CMOS Sensors for sub-
nanosecond gated fluorescence lifetime 
imaging
Promotor: Prof. M. Kuijk

OKSANA KLOK 
Master of Science in Metallurgy
Liquid metal corrosion effects in 
MYRRHA candidate 316L austenitic 
stainless steel
Promotoren: Prof. I. De Graeve 
(promotor VUB) en dr. K. Lambrinou en 
dr. G. Serguei (Promotoren SCK-CEN)

YUNFENG NIE
Master in Optical engineering
Advances in freeform optical design 
methods for imaging applications
Promotoren: Prof. F. Duerr 
(woordvoerend promotor) en 
prof. H. Thienpont

GOKARNA PANDEY
Master of Science in de 
ingenieurswetenschappen: 
elektrotechniek
Ultra-sensitive milimeter wave sensor 
for material characterization
Promotor: Prof. J. Stiens

TING TANG
Master in Water Science and 
Engineering - Ecohydrology
Characterization and Modeling of 
Pesticide Transport in Urbanized Areas
Promotoren: Prof. A. van Griensven 
(woordvoerend promotor), prof. P. 
Seuntjens (VITO & UA) & 
dr. J. Bronders (VITO)

STEFANIE VAN DAMME
Master of Science in bio-
ingenieurswetenschappen: chemie en 
bioprocestechnologie
Advanced Biofuels: Oxidation Kinetics 
of Methyl Pentanoate and Life Cycle 
Assessment of Triacetin
Promotoren: Prof. F. Contino (promotor 
VUB) en prof. J. Hervé (Promotor UCL)

NILS VAN DEN STEEN
Master of Science in de 
ingenieurswetenschappen: 
werktuigkunde-elektrotechniek
Numerical modelling of electrochemical 
systems that are influenced by 
environmental conditions
Promotoren : Prof. A. Hubin 
(woordvoerend promotor) en 
Prof. J. Deconinck

YANNICK VERBELEN
Master of Science in de industriële 
wetenschappen: elektronica-ICT
Characterization of Self-Powered 
Autonomous
Embedded Systems for Complementary 
Balanced
Energy Harvesting
Promotoren: Prof. A. Touhafi 
(woordvoerend promotor) en 
Prof. K. Steenhaut
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HILKE VERBRUGGEN 
Master of Chemical and Materials 
Engineering
Development and study of active anti-
corrosion coatings for the protection of 
reinforced concrete
Promotor: Prof. I. De Graeve & prof. H. 
Terryn

BADR MALKI 
Master Sciences à finalité
Integrator-based analog-to-digital convert-
ers (ADCs) for wireless applications
Promotor: Prof. P. Wambacq en dr. J. 
Craninckx

NILS HOOFTMAN
Master of Science in de industriële weten-
schappen
The road towards a zero-carbon transpor-
tation system by 2050: a comprehensive 
study for Belgium in a European context
Promotor: Prof. J. Van Mierlo & prof. T. 
Coosemans

BEEREND CEULEMANS
Master in de ingenieurswetenschappen: 
computerwetenschappen
Multiview Video Processing – Color Correc-
tion and View Synthesis
Promotor: Prof. A. Munteanu & prof. G. 
Lafruit

CHARLOTTE GOOVAERTS
Master of Architectural Engineering
Strategy for visual comfort control: 
through HDR luminance mapping by a low-
cost controller system
Promotors: Prof. F. Descamps & prof. V.-A. 
Jacobs

STEFFEN WAIMER 
Master of Science in Photonics 
Advanced Environmental Dynamic Testing 
for Space Applications using Virtual and 
Physical Laboratories
Promotors: Prof. P. Guillaume & prof. B. 
Peeters

DRIES VAN LAETHEM
Master of Science in de ingenieursweten-
schappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Modelling the ionic conductivity of accep-
tor doped ceria
Promotors: Prof. A. Hubin & Prof. J. De-
coninck

MOHAMED EL BAGHDADI
Master of Science in de ingenieursweten-
schappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Design Optimization and Control of 
High-Power Wireless Power Transfer Sys-
tems for Electric Vehicle Applications
Promotors: Prof. J. Van Mierlo & prof. O. 
Hegazy

SOKRATIS ILIOPOULOS
Master in Civil Engineering
Innovative ultrasonic wave dispersion and 
attenuation study for the characteriza-
tion of fresh and hardened cementitious 
materials
Promotors: Prof. D. Angelis & Prof. D. Van 
Hemelrijck

TROUWFEEST? 
GEBOORTE? ACADE-
MISCHE OF ANDERE 
ONDERSCHEIDING? 
STERFGEVAL? 

Laat het ons weten op 
redactie@virbr.be en wij 
maken het bekend.

KAROLINA CYSEWSKA 
Master of Science in Biomedical 
Engineering 
Conducting polymers for biodegradable 
metallic implants
Promotors: Prof. A. Hubin & prof. P. 
Jasinski

JELENA DOBBELS
Master of Arts in de geschiedenis
Becoming professional practitioners. A 
history of general contractors in Belgium 
1870-1970)
Promotors: Prof. I. Bertels , prof. I. 
Wouters & prof. B. Espion

HOANG LONG CAO 
Master of Electro-Mechanical Engineering
Development of a supervised-autonomous 
behavior control system for social robots 
in therapies
Promotors: Prof. B. Vanderborght & prof. 
D. Lefeber
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