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De volgende V.Ir.Br. Mail verschijnt in januari 2016  
Deadline voor artikels: donderdag 3 december 2015

Lid worden van V.Ir.Br.? Ga naar www.virbr.be/lid!
V.Ir.Br.-Mail is een uitgave van de Vereniging van Ingenieurs uit de 
Vrije Universiteit Brussel, gratis verzonden naar alle leden.
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Activiteitenkalender V.Ir.Br.

Check ook www.virbr.be voor een up-to-date agenda

Datum Activiteit Wie Plaats

zo 04-okt-2015 Halve Marathon Brussel VUB Brussel

vr/zo 09/11-okt-2015 European Young Engineers Forum (EYE-F)  Conferentie EYE-F Lisboa, Portugal

za 10-okt-2015 Galatea VIrBr

vr 16-okt-2015 Galabal Vrije Universiteit Brussel OSB/VUB Salons Waerboom, Groot-
Bijgaarden

za/zo 17/18-okt-2015 Ontmoetingsweekend ie-net Brabant-Brussel Martin’s Grand Hotel, 
Waterloo

do 27-okt-2015 VIrBr After-work VIrBr Complex VUB, Etterbeek

ma/di 3-4-nov-2015 Herfstkamp VUB VUB, Etterbeek

zo 08-nov-2015 Oestertasting OSB Ronse

za 14-nov-2015 Vrouw en ingenieur | Een succesvolle carrière uitbouwen ie-net Brussel

za 14-nov-2015 Viering 30 jaar afstuderen promotie 85 prom85/VIrBr Brussel

do 19-nov-2015 Alumni avond van de Architectuur en Bouwkunde ARCH/MEMC/VIrBr atelier ARCH, VUB, Etterbeek

vr 20-nov-2015 Sint Verhaegen herdenking VUB Brussel

do 26-nov-2015 ie-net studentenprijs ie-net Antwerpen

do 3-dec-2015 Vrijzinnig Zangfeest Vlaanderen OSB/BSG VUB, Etterbeek

ma 08-dec-2015 Symposium "Electric transportation, advanced storage and smart management" VIrBr VUB, Etterbeek

vr 11-dec-2015 Diploma-uitreiking promotie 2015 VUB VUB, Etterbeek

do 17-dec-2015 Kerst TD PK VUB, Etterbeek

di 2-feb-2015 Cinema-event VIrBr Kinepolis, Brussel

Het blad verschijnt 4 maal per jaar in de loop van de maanden maart, juni, 
september en december. De advertentieprijzen zijn als volgt: 

Full color advertenties verschijnen op de achter- en binnencover. Voor 
andere afmetingen of mogelijkheden, gelieve met ons contact op te 
nemen via e-mail: info@virbr.be. De printklare “brochure” moet minstens 
1 maand voor het verschijnen van het komende nummer in het bezit zijn 
van het secretariaat.

Hebben meegewerkt aan deze VIrBr Mail: 
Peter Van Rompaey, Tanja Thijs, Sander Fonteyn, Pieter Minnebo, OSB
Roel Callebaut, Mihai Varga, Glenn Mathijssen, Hans Simillion,  
Wim Teugels

Dank aan allen voor hun medewerking en bijdragen!

Kleurafdruk Afmetingen (mm) Eenmalig 4x per jaar

1/1 pagina 297 x 210 275,- 870,-

1/2 pagina 148 x 210 225,- 700,-
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Voorwoord van de voorzitter

Beste vrienden,

Het KultuurKaffee, waarschijnlijk een icoon voor velen, is 
niet meer! Al wat er van overblijft, naast ontelbare herin-
neringen, is een hoop betonbrokken. Maar niet getreurd, 
anders en beter komt er aan.

Ons geliefde KultuurKaffee is niet voor niets gesneuveld. 
Het maakt plaats voor een splinternieuw gebouw: KK wordt 
XY. In dit gebouw komt een nieuwe concertzaal en tentoon-
stellingsruimte, maar ook leslokalen, 650 studentenka-
mers en zelfs parkeergelegenheid.

Uiteraard zal dit nieuwe gebouw voor extra ruimte zorgen 
(33.100 m²). Maar vooral als visitekaartje zal dit architectu-
raal hoogstandje een belangrijke rol moeten vervullen. De 
visitatiecommissies oordelen al jaren over het inhoudelijke 
niveau van het onderwijs van onze universiteit, maar de 
meeste mensen zullen hun eerste indruk meer baseren op 
wat ze zien bij hun aankomst dan op een rapport dat wel-
licht ergens in de onderste lade ligt.

En dit brengt ons tot onze ingenieurs. Onze kennis hebben 
we gedurende 5 jaar stevig opgebouwd. Nadenken zouden 
we ondertussen onder de knie moeten hebben. Waar we 
niet veel aandacht aan hebben besteed is de presentatie 
van ons kennen en kunnen. Veel mensen weten niet wat het 
ingenieursberoep inhoudt, laat staan waar de studies op 
lijken. 

Uiteraard kunnen de ingenieursverenigingen hierin een rol 
spelen. Maar bovenal zal elke ingenieur zichzelf en zijn kun-
nen moeten verkopen. Want de presentatie van het product 
is minstens even belangrijk als de inhoud ervan. De nieuwe 
ie-net prijzen voor afstudeerwerken zullen hier dan ook een 
mooie opportuniteit vormen: op 26 november mogen een 
zestigtal vers afgestudeerde ingenieurs hun afstudeerwerk 
presenteren d.m.v. een poster in de prestigieuze zaal van 
het Antwerps Centraal station. Indien je net afstudeerde, 
probeer deze kans te grijpen om je beroep, en jezelf, in de 
kijker te zetten.

Jacques Tiberghien.
Oud-decaan en Voorzitter V.Ir.Br.               
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hoekje van de decaan

Beste ingenieursvrienden,

Innovatie, valorisatie, societal responsability van de ho-
ger-onderwijsinstellingen, … het zijn buzzwords waarmee 
we vandaag de dag mee om de oren worden geslagen. De 
manier waarop onderzoekers en instellingen samenwerken 
en interageren is volop aan het veranderen. Efficiënte uit-
wisseling van kennis vraagt binnen de universiteiten dan 
ook een bewustere houding aangaande publicatie van on-
derzoeksresultaten, intellectuele eigendomsrechten en on-
dernemerschap.

Onze faculteit bij uitstek laat die evolutie niet aan zich voor-
bijgaan. In de voorbije jaren werd dan ook een veelheid aan 
spin-offs opgericht, bedrijven die de aanwezige kennis bin-
nen de VUB omzetten naar marktklare producten en dien-
sten. 

Een van de meest recent opgericht spin-offbedrijven van 
de VUB is Zensor. Die ontsproot uit de schoot van de inge-
nieursvakgroep Materialen en Chemie (MACH). Het bedrijf 
specialiseert zich in de ontwikkeling van erg gevoelige 
industriële sensoren. Stokpaardje daarbij zijn de senso-
ren die vroegtijdig corrosie kunnen vaststellen. De moge-
lijke toepassingen van de Zensor-technologieën zijn le-
gio. Vandaag wordt de concrete meerwaarde ervan vooral 
gedemonstreerd bij offshore windturbines. Lang voordat 
traditionele methodes hier lucht van krijgen, signaleert de 
Zensor- technologie mogelijke problemen. Terwijl de gevol-
gen van het structurele inbeuken van wind en zeewater op 
offshore windturbines vroeger handmatig moesten worden 
gecontroleerd, doen Zensor-sensoren dat constant en op 
basis van de reële toestand. Zo kan windenergie productie-
ver en goedkoper worden. 

Dat is ook MIT Technology Review niet ontgaan. In het kader 
van de ‘Innovators Under 35’-prijs ging MIT Technology Re-
view – een onafhankelijk mediabedrijf dat eigendom is van 
het Massachusetts Institute of Technology - immers ook in 
België op zoek naar jonge vernieuwers. Kwamen in aanmer-
king: innovators die niet alleen creatieve antwoorden op 
globale uitdagingen formuleren, maar die antwoorden ook 
naar concrete technologieën vertalen. Alle genomineerden 
staan voor een reële, positieve invloed op het leven van mil-
joenen mensen. 

De oprichter van Zensor, chemie- en materiaalingenieur 
Yves Van Ingelgem, werd dan ook als winnaar van de prijs 
genomineerd. De prestigieuze erkenning van de interna-
tionale jury van MIT Technology Review is niet alleen een 
opsteker voor Yves Van Ingelgem, maar ook voor de VUB en 
onze faculteit in het bijzonder. 

In de lijst vorige laureaten van de ‘Innovators Under 
35’-prijs prijken allerlei ronkende namen. Onder andere 
Jonathan Ive (Apple-designer), Larry Page en Sergey Brin 
(Google-oprichters), David Karp (Tumblr-oprichter) en Mark 
Zuckerberg (bekend van Facebook) werden eerder tot Inno-
vator of the Year gekroond. 

Ik haal hier het voorbeeld van Zensor aan omdat ik dat van-
uit mijn voorzitterschap van de onderzoeksgroep Electro-
chemical and Surface Engineering (SURF) het beste ken. 
Andere spin-offbedrijven van de faculteit ingenieurswe-
tenschappen die in het recente verleden zijn opgestart, 
zijn eXia (vanuit de vakgroep Elektronica en Informatica - 
ETRO) en Luceda Photonics (vanuit het Brussels Photonics 
Team in samenwerking met imec en de Photonics Research 
Group van de UGent). Die draaien respectievelijk rond het 
drastisch verminderen van dode-hoekongevallen in het 
wegverkeer en software en diensten voor het ontwerpen 
van optische chips. Die recente successen komen er na de 
spin-offs Numeca (1992), Elsyca (1997), FBGS (2001), Sym-
bion (2002), Eqcologic (2005), Universum Digitalis (2008), 
Optrima/Softkinetic (2009), Pharma Fluidics (2010) en Blue 
Planet (2011). 

De ingenieurs van de VUB staan met beide voeten in de we-
reld. En dat is precies wat wij willen!

Annick Hubin
Decaan Facilteit Ingenieurswetenschappen
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Hoekje van de Rector

De toekomst is begonnen

Op dinsdag 22 september heb ik mijn allerlaatste academi-
sche openingsrede uitgesproken. 
Het was een historische opening. Niet omdat ik mijn acht-
ste en dus laatste jaar als rector ben ingegaan, ook niet we-
gens mijn rede over de toekomst van de universiteit, maar 
wél door de locatie waar ik mijn toespraak heb kunnen uit-
spreken. De opening van het academiejaar 2015-2016 vond 
immers plaats in de Henri Le Boeufzaal in BOZAR (Paleis 
voor Schone Kunsten), een pareltje van Brussels grootste 
architect Victor Horta. 
 
Door het academiejaar officieel te openen in het stadscen-
trum en niet op de oude vertrouwde campus in de al even 
vertrouwde Aula Q, hebben we een statement willen ma-
ken, hebben we willen tonen dat voor de VUB de B van Brus-
sel even belangrijk is als de andere letters in onze naam.   
 
Ik ga hier niet verder in op wat ik allemaal heb gezegd over 
de toekomst van de VUB, over hoe onze universiteit er over 
20 jaar, in 2035, mogelijk zal uitzien. U kan de inhoud te-
rugvinden op ons nieuwe digitale communicatieplatform 
VUB Today (vubtoday.be).
 
Wat ik hier graag nog eens in de verf wil zetten, is dat onze 
ingenieursfaculteit en al haar onderzoeksgroepen altijd 
al een wezenlijke bijdrage hebben geleverd tot de maat-
schappelijke relevantie van de VUB. Ik ben ervan overtuigd 
dat dit de volgende decennia nog meer het geval zal zijn. De 
digitale wereld moet in het teken staan van technologische 
innovatie ten dienste van de mens en van de samenleving. 

Paul De Knop
Rector Vrije Universiteit Brussel
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siemens.be/careers

Fabian Runte’s job gives him the opportunity to combine
theory with practice. The knowledge he gained during his
studies is put to good use at Siemens, where he works 
on the worldwide stage with colleagues from around our
network, giving him valuable international experience.
Such as his role in developing integrated social network
platforms. This involved working with offices in different

countries and different time zones. At Siemens this kind of
international teamwork is the norm. 

Siemens is always looking for students who look for new
ways of doing things. Because to discover great answers,
you have to ask big questions. So, where can your curiosity
lead you? Dare to ask.

Where can I turn theory
into practice?
There can be no answers without people who ask questions. People like Fabian Runte.

AD SIEMENS 2/2014 A4_layout 1  3/02/14  14:22  Pagina 1
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De faculteit informeert … Word sponsor van het VUB zwembad

Brussels Marathon & Half  Marathon

zo 4 oktober 2015

De VUB loopt opnieuw de Brussels Marathon, dat is stilaan 
een mooie traditie. Al voor de 6de keer vinden studenten, 
alumni, personeelsleden en sympathisanten elkaar op 
deze unieke loopmanifestatie. 

Samen lopen en steunen wij via onze deelname goede doe-
len die bijdragen aan duurzaamheid op onze bruisende 
VUB-campus en onze gemeenschap groeikansen geeft. 
Neem massaal deel aan één van de 3 loopafstanden (42km, 
21km & 5km) van deze unieke stadsloop! Kom met je mede-
studenten, je vrienden, je familie. Ook je kids kunnen dit 
jaar opnieuw meelopen (1km). 

Meer info vind je terug op www.vub.ac.be/events/2015/
brussels-marathon-half-marathon-mini-marathon-2015.

Wetenschapsschow Fotonica

Ma 26 – di 27 oktober 2015

Tijdens deze interactieve wetenschapsshow illustreert een 
team van jonge vorsers enkele unieke eigenschappen van 
licht en fotonen. Voor een jong publiek tonen ze fotonica-
toepassingen in de geneeskunde, energieopwekking, data-
communicatie, beeldschermtechnologie en energiezuinige 
verlichting. Het geheel bestaat uit 6 modules die samen 
een visueel aantrekkelijke en leerrijke show vormen. Leer-
lingen worden zelf bij de experimenten en demonstraties 
betrokken.

Registreren kan op www.vub.ac.be/events/2015/
wetenschapsshow-fotonica-technologie-licht.

Herfstkamp

Di 3 en wo 4 november 2015

Ook dit jaar zal de VUB in de herstvakantie (3 en 4 novem-
ber) het tweedaagse Herfstkamp organiseren. Het Herfst-
kamp bestaat uit een 70tal boeiende en interactieve work-
shops, en jij kiest zelf wat je in je koffer laaft. Op die manier 
ontdek je onze opleidingen en maak je je studiekeuze ge-
makkelijker. Maak het mee en laat je inpakken! 

Meer info op www.vub.ac.be/events/2015/herfstkamp.

Project: het VUB-zwembad met instructiebad: zwem-
water voor iedereen!

Initiator: faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesithe-
rapie

Kosten: 6 miljoen euro waarvan 1,3 miljoen via milde 
giften

Streefdatum: voorjaar 2016 start werken - opening 
september 2017

Al meer dan 25 jaar lang kunnen topsporters, verenigingen, 
scholen en recreanten zich uitleven in het VUB-zwembad. 
Maar dit intensief gebruik en de tand destijds laten hun 
sporen na. De VUB plant daarom een nieuw zwembad voor 
haar studenten en omgeving. 

Naast de overheidssteun en investering van de VUB zijn ex-
tra middelen nodig om het VUB-zwembad open te houden. 
Scholen, studenten en topsporters kunnen hierdoor blijven 
zwemmen in ons VUB zwembad. Door het tekort aan zwem-
baden in Brussel wordt het voor basisscholen steeds moei-
lijker om een zwembad te vinden die de verplichte zwem-
lessen kan voorzien, een probleem dat onlangs ook door 
de VRT werd belicht.

Vindt u ook dat ons VUB-zwembad moet blijven bestaan? 
Investeer mee in dit project! Jij kan meehelpen door een 
tegel te kopen. En je krijgt er iets voor in ruil: jouw naam 
wordt vereeuwigd in het zwembad en je recupereert bijna 
50% van je gift via jouw fiscaal attest.Er zijn formules van 
1 tot zelfs 15 tegels. Neem een kijken op www.vub.ac.be/
foundation/projects/project-zwembad voor meer informa-
tie.

Elke tegel telt !



VIrBr-prijs: Sander Jespers
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!!! PROMOTIE ‘85 !!!

Voorbije activiteiten

Promotie ’85, zet zaterdag 14 november alvast in jullie 
agenda. 30 jaar afstuderen kan je niet zomaar laten voor-
bijgaan. En dus komen we op die datum samen op de VUB. 
Meer info zal weldra via mail worden doorgestuurd.

De laatste dinsdag van juni werd het 
academiejaar door de studenten afgesloten 
met de jaarlijste eindejaarsTD. VIrBr was 
op de voorafgaande BBQ’s van PK en WK 
aanwezigt om de studenten kennis te laten 
maken met onze organisatie en om hen te 
trakteren op snoepjes.

Promotie 90 vierde op 13 juli dag-op-dag zijn 25 jaar 
afstuderen. Tussen het smullen van de heerlijke zeevruch-
ten door werd er weer heel wat afgelachen. Voor herhaling 
vatbaar !
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Coverfoto : de Undulatus

In de komende edities van de VIrBr Mail zullen we onze 
cover gebruiken om een onderzoeksproject in de kijker te 
zetten. De Undulatus mag de spits afbijten. Dit project, 
uitgewerkt aan de vakgroep Architectonische Ingenieurs-
wetenschappen, werd onlangs nog tentoongesteld in het 
“Muziekgebouw aan ’t Ij” in Amsterdam en won de interna-
tionale IASS 2015 wedstrijd voor innovatieve paviljoenen. 
We laten Stijn Brancart van de onderzoeksgroep ae-lab aan 
het woord over de Undulatus :

In het kader van hun jaarlijkse symposium organiseerde het 
IASS (International Association for Shell and Spatial Struc-

tures) deze zomer een expo en wedstrijd in Amsterdam. Het 
opzet was eenvoudig: ontwerp en bouw een paviljoen dat 
een toekomstvisie op structureel ontwerp weergeeft. De on-
derdelen moesten compact zijn en in maximaal 48 uur ge-
assembleerd worden om het transport en de logistiek voor 
alle internationale teams mogelijk te maken. De twee meest 
innovatieve constructies zouden als winnaar uit de bus ko-
men. Aangezien we binnen het æ-LAB onderzoek doen naar 
lichtgewicht en transformeerbare constructies, besloot ons 
team (bestaande uit onderzoekers Stijn Brancart, Aline Ver-
gauwen, Kelvin Roovers, Dimitri Van den Bremt, Lars De Laet 
en Niels De Temmerman) met het ‘Undulatus’-paviljoen aan 
de wedstrijd deel te nemen. Deze constructie is gebaseerd 
op het principe van ‘curved-line folding’, een vorm van ori-
gami waarbij een vlak wordt gevouwen langs gekromde lij-

nen. Daarbij ontstaat 
naast het vouwen ook 
buiging. Door de com-
ponenten in een weef-
patroon met elkaar te 
verbinden, klemmen 
ze elkaar in en locken 
zo elkaars vervorming 
in een gekromd opper-
vlak. Dankzij uitsparin-
gen in de platen klik-
ken de componenten 
gemakkelijk in elkaar 
zonder extra bevesti-
ging. Daardoor konden 
we een erg zuivere con-
structie realiseren die 

bestaat uit een kit van 99 componenten en die als een 3D 
puzzel wordt geassembleerd. 

Naast het innovatieve ontwerpconcept en een doorgedre-
ven focus op transport en assemblage, is het paviljoen 
eveneens het resultaat van een sterke interactie tussen het 
digitale ontwerp en de fabricage. Via een digitaal parame-
trisch model konden we snel verschillende ontwerpen ge-
nereren en met elkaar vergelijken. Het model genereert bij 
elk ontwerp automatisch de patronen van alle componen-
ten, die we meteen naar de lasercutter kunnen sturen. Zo 
ontstaat een erg snelle fabricage op maat. De componenten 
werden uit platen van 1,8mm dik polypropyleen gesneden. 
De vouwlijnen werden daarbij in het oppervlak gegraveerd. 
Het uiteindelijke ontwerp vormt een gedeeltelijke ellipso-
ide en werd voor de tentoonstelling in het Muziekgebouw 
in Amsterdam opgehangen. Het hing daar tussen 27 andere 
paviljoenen van onderzoeks- en ontwerpinstellingen van 
over de hele wereld, zoals het prestigieuze MIT en ingeni-
eursbureau Arup. Dankzij de makkelijk hanteerbare verbin-
dingen bouwden we de Undulatus in iets meer dan twee uur 
op. Daarmee hebben we ons oorspronkelijke doel meer dan 
bereikt. Dankzij de eenvoudige klikverbindingen gebeurde 
de afbraak nog vlotter en konden we alles in een kwartier 
afronden. Eens uit elkaar gehaald, keerden de componen-
ten terug naar hun vlakke vorm en keerden wij met een 
compact pakje terug naar de VUB, waar we het opnieuw 
zullen opbouwen en ophangen. Met enkel 26kg voor een 
overspanning van vier meter is de constructie immers een 
echt lichtgewicht. Ook de internationale jury apprecieerde 
het concept en beloonde de Undulatus met de winst. 

Voor ons was deze ervaring een belangrijke stap in het on-
derzoek naar lichtgewicht en transformeerbare construc-
ties. Het gebruik van elastische vervorming bij het ontwerp 
en de assemblage van deze constructies toont veel poten-
tieel. Dit zullen we ook verder onderzoeken door het ont-
wikkelen en detailleren van nieuwe concepten zoals deze 
Undulatus.



Keynote Speakers

Christophe Béesau, Partner, 
Practice Leader “Modeling & 

Simulation” 
Altran

Prof. Thierry Coosemans and 
Prof. Noshin Omar 

Mobi 

Aldo Peeters 
Grontmij

 
Followed by interactive debate 

moderated by 
Prof. Joeri Van Mierlo

Time 
Tuesday 08 December 2015, 
opening doors at 18h / Start of  
first keynote at 18h30 / Debate: 
around 20h30 / Reception: 21h
Venue 
Q Aula, VUB, University of  
Brussels, Campus Etterbeek.
Language 
Presentations & debate in 
English. Symposium organised 
by the students and alumni 
associations of  the Engineering 
Faculty of  University of  Brussels.

€ 10 entrance fee. 
€ 2 entrance fee (VUB students, 
VIrBr/KVIV members, VUB 
alumni).

Registration mandatory: 
event@virbr.be
More details: 
www.virbr.be

SYMPOSIUM 

ELECTRIC TRANSPORTATION, 
ADVANCED STORAGE AND 

SMART MANAGEMENT
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Jonge ondernemers : de photobooth

Veel ingenieurs dromen van het uitwerken van een innoverend project of het opstarten van 
een eigen zaak. Toch stort lang niet iedereen zich in het avontuur van het entrepreneurship. 
En al zeker niet de jongeren. Daarom was het des te opvallend dat 3 jonge alumni zich 
onlangs, onafhankelijk van elkaar, verdiepten in hetzelfde product: de photobooth. Wie zijn 
ze, wat doen ze en wat drijft hen ?

Naam Mihai Varga

Promotie 2009 Bouwkunde

Onderneming Snapyourevent.be

Naam Glenn Mathijssen & Hans Simillion

Promotie 2012 Elektro-Mech en 2012 Chemie

Onderneming www.BeBotics.be

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een photobooth te 
ontwikkelen?

Mihai: Mijn vrouw en ik zijn in de zomer van 2013 getrouwd. 
Wij wilden steevast een photobooth op ons feest omdat we 
dat een schitterend concept vonden. Snel bleek echter dat 
het aanbod in Belgie zeer klein was en hetgeen bestond 
voldeed niet aan wat wij in gedachten hadden. Met wat 
basis elektronica – en programmeerkennis heb ik zelf een 
photobooth in elkaar geknutseld. Op ons trouwfeest was 
dit een groot succes en al snel daarna volgde een tweede, 
derde en vierde toestel. 

Glenn & Hans: Een goed idee begint al eens bij een goed 
glas op café. Toen een vriend zijn beklag deed over de hoge 
prijzen van photobooths, maar aangaf hoe graag zijn toen-
malige verloofde zulk een photobooth wou huren voor het 
trouwfeest, was er al snel een weddenschap in de maak: 
“Wij kunnen een photobooth bouwen voor hetzelfde geld, 
als wat jullie willen spenderen voor de huur van 1 dag”. Me-
nig nachtwerk later was daar dan de eerste versie. Geheel 
gemaakt in het Fablab van het toenmalige EhB (nu, VUB 
vakgroep INDI).

Hebben jullie het project snel uitgewerkt? En hoe?

Mihai: Als je aan zoiets wil beginnen heb je twee opties: 
je kan ofwel de toestellen kant en klaar kopen of je kan, 
zoals het een echte ingenieur betaamt, het toestel zelf ont-
werpen. Bij mij was de keuze snel gemaakt. Het ontwerpen 
zelf ging snel maar met het laten maken van de onderdelen 

en de assemblage ben je al snel enkele maanden verder. 
Bovendien duurt het even voor je een klantenbasis hebt ge-
bouwd. 

Glenn & Hans: Wij zijn anderhalf jaar geleden aan het pro-
ject begonnen, en nu 1 jaar op professionele basis. Een 
Photobooth maken is geen rocket-science, maar om alle 
kinderziektes eruit te krijgen en een structuur op te zetten 
om het bedrijf zo efficient en autonoom mogelijk te laten 
runnen is niet eenvoudig. De Photobooth is qua functiona-
liteiten nu stabiel en compleet sinds een kwartaal, we wer-
ken momenteel nog aan een finale versie die qua uiterlijk 
de laatste stap zet, en hebben recent een manager voor 
België bij in ons team. We kijken ook naar een uitbreiding 
van BeBotics hubs in andere EU steden, maar dat zal pas in 
voege treden het volgende kwartaal.

Wilden jullie vooral inspelen op de stijgende vraag naar 
photobooths, of de klanten eerder een unieke ervaring 
aanbieden die niet kan teruggevonden worden bij andere 
photobooths?

Mihai: Beiden. Je begint natuurlijk niet aan iets als je niet 
denkt dat daar een markt voor is. Maar voor mij draaide het 
voornamelijk om de kwaliteit. Ik wilde dat de foto’s die in 
de photobooth gemaakt zouden worden van top kwaliteit 
zouden zijn zodat ze ook kunnen gebruikt worden voor een 
fotoalbum. Dit vereist het gebruik van de juiste toestellen 
maar vooral ook van een correcte belichting. Dit kon ik niet 
terugvinden in het aanbod dat in 2013 op de markt was.  



VIrBr Mail | p. 13

Jonge ondernemers : de photobooth

Glenn & Hans: De Photobooth industrie vormde voor ons 
een ideaal platform om als jonge boot(h)strapping onder-
nemers een eerste ervaring op te doen. Onze missie was 
vooral om BaBBelBoxen met uitgebreidere features te ma-
ken en voor een aantrekkelijke prijs aan te bieden. We heb-
ben ook sterk de nadruk gelegd om het productieproces 
zo lean mogelijk te maken zodat we ons kunnen richten op 
aantrekkelijke long term leasings.

 

Heeft jullie project evenveel succes als jullie gehoopt had-
den?

Mihai: Klanten die onze photobooth gehuurd hebben zijn 
er altijd heel enthousiast over. Bovendien vertellen zij dit 
verder aan vrienden en kennissen en dit is de beste recla-
me die er is! Zo lang onze klanten tevreden zijn kunnen we 
dus stellen dat het een succes is. 

Glenn & Hans: Gezien het feit dat we dit project in onze vrije 
tijd hebben opgebouwd, naast de full-time voorbereiding 
van ons doctoraat, heeft het project eigenlijk meer succes 
dan we hadden gedacht. Met de uitbreiding van ons team 
hopen we nu verdere stappen vooruit te kunnen zetten, en 
nieuwe hubs in EU steden op te richten.

Wilden jullie altijd al ondernemer zijn?

Mihai: Zeker. Maar in de praktijk is het niet zo dat je op een 
dag zegt ‘ik word ondernemer’. Het is eerder een gedachte 
die in je hoofd zit en pas op het moment dat de juiste trein 
voorbij rijdt spring je erop. Ik heb dit ook lange tijd gecom-
bineerd met een full-time job. Het was pas bij de oprichting 
van mijn tweede startup afgelopen winter dat ik mijn full-
time job vaarwel heb gezegd.  

Glenn & Hans:  Short and sweet: yes :)

Wat trekt jullie het meeste aan in het ondernemersschap?

Mihai: Op korte termijn geniet je van de vrijheid. Maar dit 
went snel en bovendien bestaat het gevaar dat je je snel 
met dingen gaat bezig houden die niet relevant zijn. Enige 
discipline is dus nodig. Op lange termijn is het gevoel dat 
je 100% aan je eigen idee bezig bent fantastisch. Jij bent de 
enige die bepaalt of iets wel of niet uitgevoerd wordt.  

Glenn & Hans: In de eerste plaats was dit project een ‘leer-
project’: hoe een bedrijf starten, wat zijn de administratie-
ve stappen, hoe een product lanceren, hoe een marketing 
opzetten, hoe omgaan met B2B klanten, hoe werkt het hele 
beheren van een bedrijf. In dat opzicht hebben we veel bij-
geleerd en dat is volledig in lijn met onze verwachtingen 
van deze startup. We hebben ondervonden dat onderne-
merschap iets is dat je uit ervaring leert. Hetgeen ons hier 
het meest bij aantrekt is het zelfstandig opbouwen van een 
eigen project, iets waarvan we kunnen zeggen: dit hebben 
we opgebouwd. Dit ligt ongetwijfeld in lijn met de reden 
waarom we ingenieurs wilden worden.

Zijn er moeilijkheden geweest tijdens het opstarten van 
het project?

Mihai: Technische of operationele problemen zijn er altijd. 
Maar die kunnen doorgaans relatief snel opgelost worden. 
Hiervoor helpt enige voorafgaande werkervaring natuur-
lijk. De grootste challenge is het verkopen van je product. 
Je product kan nog zo geweldig zijn, als niemand het kent 
dan zal ook niemand het kopen. De meeste startups falen 
niet omdat ze geen goed product hebben maar wel omdat 
ze hun product niet verkocht krijgen. Ik had zo goed als 
geen sales of marketing ervaring dus in het begin probeer 
je maar wat: Google Adwords, flyers, gesponsorde events, 
cold calling, etc. Op den duur begin je wel door te hebben 
wat werkt en wat niet maar dit vraagt zijn tijd en dit is ook 
voor elk product verschillend.  

Glenn & Hans: De ontwikkeling van de photobooths stap 
per stap, zonder investeringen en dit enkel in de vrije tijd 
was wel vrij intensief. Los daarvan is alles vrij aangenaam 
en vlot verlopen, dit natuurlijk ook met hulp van vele vrien-
den en familie die de eerste klanten aanbrachten.

Moest je het project terug kunnen opstarten, wat zou je an-
ders doen?

Mihai: Mijn grootste ‘lessons learned’ is dat je niet moet 
besparen op equipment. Eén verloren klant kost meer dan 
een camera waarop je een paar honderd euro hebt uitge-
spaard omdat je hem tweedehands gekocht hebt. Als je je 
wil profileren als een topbedrijf met de nadruk op kwaliteit 
en service dan moet je kunnen vertrouwen op de beste ma-
terialen en hier hangt natuurlijk een prijskaartje aan vast. 

Glenn & Hans: We zouden het team sneller uitbreiden, dit 
eventueel mogelijk gemaakt door een kleine investering of 
lening. Bij een eerste project ben je voorzichtig en schuw je 
risico’s, met een relatief trage opstart tot gevolg.

Heeft dit project je zin gegeven om nog andere projecten 
uit te werken?

Mihai: Ja. Begin dit jaar ben ik met 2 vrienden een tweede 
bedrijf gestart genaamd Boxigen (www.boxigen.io). Boxi-
gen biedt een intelligente pakjesbus aan waarmee mensen 
op eenvoudige wijze pakketjes ontvangen en versturen 
van thuis uit, zonder dat ze daarbij zelf thuis moeten zijn. 
Ondertussen is ons eerste product klaar en worden de eer-
ste exemplaren binnenkort geinstalleerd bij klanten. Wij 
zijn volop bezig met de ontwikkeling van de tweede versie 
die eind dit jaar op de markt komt. Dit model zal niet al-
leen een uiterlijk remake krijgen maar zal ook voorzien zijn 
van high-tech snufjes. Zo zal de klant bijvoorbeeld op zijn 
smartphone kunnen zien wanneer een brief of pakketje is 
toegekomen en zal hij ook de brievenbus vanop afstand 
kunnen openen.  

Glenn & Hans: Double yes. Er zijn ook reeds concrete stap-
pen, maar meer info zal voor een volgende editie zijn :)
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VIrBr Mail | p. 15

50 jaar PK

Beste VIrBr-leden,

Naar aanleiding van het vijftigjarige bestaan van de Poly-
technische Kring vzw, zullen er in 2016 tal van activiteiten 
georganiseerd worden. Dit zullen uiteraard niet enkel stu-
dentikoze activiteiten zijn.

De geschiedenis van de PK zal uiteengezet worden in een 
expositie die meerdere weken zal plaatsvinden. Hierbij 
hoort natuurlijk ook een boek dat aan een prijsje verkocht 
zal worden. De laatste dag van de expositie zal afgesloten 
worden met een diner waar de Romeinen enkel maar van 
hadden kunnen dromen.

Voor de folkloristen onder ons, zal er menig gezongen en 
gedronken worden op een “special edition cantus”. Hier-
over later meer.

Het bier zal rijkelijk vloeien op de 50 vaten-TD. Vele oud-
leden zullen aan zijn voorgangers goede (of geen) herin-
neringen overgehouden hebben. Deze editie belooft alvast 
weer een knaller te worden!

Ingenieurs lopen er natuurlijk 
graag modieus bij en ook hieraan 
heeft de PK gedacht. Een speciale 
editie van PK-kledij, zoals polo’s 
en truien (met of zonder kap), 
zal in samenwerking met mode-
huis Versace ontworpen worden. 
Denkt u dat u het beter kan? 
Geen probleem! Ontwerpen kun-
nen altijd verzonden worden naar 
50jaarpk@pk.be.

Een gedetailleerde agenda van al deze festiviteiten zal jullie 
tijdens de loop van het academiejaar toegestuurd worden.
Wenst u opgenomen te worden in onze mailinglijst, heeft u 
nog vragen of beschikt u nog over foto’s, affiches of andere 
memorabilia? Stuur dan een mailtje naar 50jaarpk@pk.be. 
Bent u geïnteresseerd om erelid te worden of om de PK 
hierbij te sponsoren? Dan kan u meer informatie vinden op 
het bijgevoegde A4-formulier.

Heeft jullie opleiding als ingenieur aan de VUB jullie gehol-
pen om dit project tot een goed einde te kunnen brengen?

Mihai: Hier ben ik van overtuigd. De opleiding zelf leert je 
analytisch denken maar evengoed draagt de studenten-
kring ook enorm bij tot het leren je plan te trekken. Want 
dat is uiteindelijk wat je nodig hebt als ondernemer: een 
combinatie van technische bagage, doorzettingsvermogen, 
en enorm veel motivatie. Het business idee zelf is minder 
belangrijk dan een goede uitvoering ervan.  

Glenn & Hans: We hebben beiden reeds enkele projecten 
samen uitgevoerd tijdens onze opleiding. Deze praktische 
ervaringen waren zeker hulpzaam.

Zou de opleiding ingenieurswetenschappen de studenten 
meer moeten voorbereiden op het ondernemerschap?

Mihai: Ja. Als ingenieur heb je wel keuzevakken zoals mar-
keting of boekhouden, maar ik heb het gevoel dat ik daar 
niets geleerd heb. Dat was te theoretisch en ik zag er toen 
het nut (voor mij) niet van in. Marketing moet op een inter-
actieve manier aangeleerd worden onder de vorm van case 
studies of workshops. Bovendien zou het introduceren van 
een vak ‘Entrepreneurship’ geen slecht idee zijn. Hierin 

zouden alle toekomstig 
ingenieurs een basisno-
tie kunnen opdoen van 
vennootschapsvormen, 
financieringsvormen, etc. 
alsook enkele basistools 
kunnen aanleren van pro-
ject management. Een ba-
siskennis van deze zaken 
helpen je enorm op het 
moment dat je de stap zet 
naar een eigen zaak. 

Glenn & Hans: We heb-
ben beiden de startersse-
menaries gevolgd, deze 
waren een goede start. 
We hebben dan beiden 
de master Management 
(bedrijfskunde) gevolgd 
ter uitbreiding. Ondernemerschap meer stimuleren bij in-
genieurs lijkt ons een top idee. Bij zo een opleiding zou de 
nadruk echt op de praktische kant van het opstarten mogen 
liggen.

Jonge ondernemers : de photobooth
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Alumni in the picture

In deze rubriek willen we alumni feliciteren die beloond 
werden met een erkenning of prijs, of die onlangs in het 
nieuws kwamen met een interessant project. Bent of kent 
u zo’n alumnus ? Aarzel niet om de gegevens door te sturen 
naar onze redactieraad (redactie@virbr.be).

SURF-onderzoeksgroep ontrafelt eeuwenoud Manneken Pis 
mysterie
Brussels bekendste ketje draagt een tumultueus en bij-
wijlen duister verleden met zich mee. In de context van de 
Oostenrijkse Successieoorlog werd hij in 1745 door jaloerse 
Engelse soldaten ontvoerd. In 1817 zou hij in een gelijkaar-
dig parket sukkelen, deze keer aan de hand van de snelle 
handen van een lokale dwangarbeider. 

Het origineel gemeentelijk-administratief sanctioneerbare 
jongetje werd, zoveel is zeker, in 1619 in opdracht van het 
stadsbestuur door Hiëronymus Duquesnoy de Oudere afge-
werkt. Eveneens zeker, is dat het Brusselse stadsmuseum, 
in het Broodhuis op de Grote Markt, sinds 1966 het in het 
kanaal teruggevonden Manneken huisvest. En dat dit exem-
plaar in 2003 werd gerenoveerd en sindsdien wordt tentoon-
gesteld. Maar of dit ook werkelijk het origineel is, is al jaren 
voer voor kunsthistorische discussies. Diepgaande kunst-
wetenschappelijke en archiefstudies geven geen uitsluitsel.

Biedt wel soelaas:  VUB-onderzoeksgroep SURF, een golf 
aan expertise in electcrochemical and surface engineering. 
Zij zullen, onder leiding van PostDoc-onderzoekster Aman-
dine Crabbé, de bronssamenstelling van de verschillende 
delen van het standbeeldje bestuderen.
De analyse zal gebeuren in twee fases. Eerst zal het beeldje 
in beeld worden gebracht door een X-straalfluorescentie-
spectroscoop. Dit is een dankbare, want niet-beschadigen-
de technologie. Zonder het beeldje ook maar aan te raken, 
kunnen de X-stralen een hele hoop aan het licht brengen. 
Het team zal onder andere de chemische compositie en rela-
tieve chemische concentraties van het onderste en bovenste 
deel van Manneken Pis kunnen vergelijken.

Maar het blijft een oppervlaktemeting. Roest kan roet in het 
eten gooien. En maakt het hoe dan ook onmogelijk door-
slaggevende uitspraken te doen over de bronssamenstel-
ling van de verschillende delen. Hierom staat er ook een 
tweede testfase op het programma. Afhankelijk van de re-
sultaten van de eerste reeks experimenten, zullen er drie 
kleine stalen worden genomen, één van elk onderdeel van 
het beeldje. Aan de hand van deze staaltjes kan de samen-
stelling van zowel de corrosielaag als het onderliggende 
brons grondig worden geanalyseerd. En bekomen we, hope-
lijk, ook eindelijk een antwoord op de vraag die al eeuwen in 
Brusselse harten brandt.
(Bron: www.vub.ac.be/nieuws)

Alumnus Vincent Ginis dingt mee voor titel van “Weten-
schapstalent”
Wordt VUB-postdocer Vincent Ginis het eerste weten-
schapstalent van het Nederlandse blad “New Scientist” ? 
Wij hopen alvast van wel ! Vincent werd door het populair-
wetenschappelijke blad geselecteerd uit meer dan 50 kan-
didaten uit alle universiteiten van Nederland en België, en 
zit nu bij de laatste 25 kanshebbers. Criteria om in deze Top 
25 van wetenschapstalenten te komen, waren onder meer 
de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van het 
onderzoek, originaliteit en actualiteit.Vincent Ginis is als 
ingenieur en postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de 
Applied Physics Research Group van de VUB en won recen-
telijk nog de Young Scientist Award van de Belgian Physical 
Society. Het manus-
cript over het onder-
zoek waarmee hij toen 
de prijs in de wacht 
sleepte, werd zelfs 
geselecteerd als voor-
pagina van het presti-
gieuze tijdschrift  Phy-
sical Review Letters.
De winnaar van de we-
tenschapstalentprijs 
van de New Scientist 
wordt gekozen op ba-
sis van het oordeel van 
een vakjury én het pu-
bliek. Tot en met 6 sep-
tember kon het publiek 
stemmen op hun favo-
riet. De kandidaten die 
bij de 5 hoogst scorende talenten horen, worden uitgeno-
digd om op 24 september in Amsterdam een korte pitch van 
vijf minuten te houden, waarna de uiteindelijke winnaar van 
de wedstrijd zal worden bekendgemaakt.

(Bron: www.vub.ac.be/nieuws)
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MOBI krijgt VUB-prijs voor maatschappelijke valorisatie
Dit jaar reikt de Vrije Universiteit Brussel haar 
Prijs voor Maatschappelijke Valorisatie uit aan prof. Cathy 
Macharis en prof. Joeri Van Mierlo van het onderzoekscen-
trum MOBI. Sinds 2012 reikt de onderzoeksraad van de VUB 
een prijs uit aan onderzoekers die aan de hand van hun en-
gagement en gedre-
venheid een sterke 
maatschappelijke uit-
straling hebben. On-
derzoeksvalorisatie 
betekent het beschik-
baar en geschikt ma-
ken van wetenschap-
pelijke kennis voor 
een praktisch gebruik door partijen buiten de academische 
wereld. De prijs, waaraan een som van 150 000 euro ver-
bonden is, beloont concrete valorisatieactiviteiten. Deze 
vestigen de aandacht op de verschillende wijzen waarop 
verworven wetenschappelijke kennis een meerwaarde voor 
de maatschappij kan zijn.
De Prijs voor Maatschappelijke Valorisatie werd toegekend 
tijdens het MOBI-seminarie op 4 juni 2015. Een erkenning 
voor MOBI’s maatschappelijk relevante onderzoeksinspan-
ningen! 

(Bron: www.vub.ac.be/nieuws)

VUB verwelkomt 27 nieuwe fellows

Tijdens de VUB Fellowship Ceremony 2015 op woensdag-
avond 17 juni heeft de universiteit 27 Fellowship-titels uit-
gereikt aan sterke figuren die in de wereld buiten de uni-
versiteit hun stempel hebben gedrukt. De leuze “Academia 
meets Society” kreeg extra nadruk doordat de plechtigheid 
niet in een aula op de campus plaatsvond, maar wel in het 

stadhuis van Brussel. De 27 nieuwe Fellows zijn stuk voor 
stuk toppers die actief zijn in de industrie en het bedrijfs-
leven, in de wereld van politiek en beleid, bij toonaange-
vende organisaties en instellingen. Ze engageren zich om 
hun ervaring en kennis drie jaar lang met de VUB en haar 
faculteiten te delen. De 3 engineering fellows zijn Peter 
Grognard, Martine Tempels en Chris Wuytens. Ook alumni 
Els Ampe kreeg de title van VUB Fellow.

(Bron: www.vub.ac.be/nieuws)

Onderzoekster Nathalie Vermeulen wint LIGHT2015 Young 
Women in Photonics Award
Nathalie Vermeulen heeft de LIGHT2015 Young Women in 
Photonics Award gewonnen. Het is de eerste keer dat deze 
Europese prijs wordt toegekend. Hij is in het leven geroe-
pen naar aanleiding van het internationale jaar van het licht 
en wordt uitgereikt door EOS, de European Optical Society.

Nathalie Vermeulen is als 
professor en onderzoek-
ster verbonden aan  B-
PHOT, de Brusselse fo-
tonica-onderzoeksgroep 
binnen de ingenieursfa-
culteit van de Vrije Univer-
siteit Brussel. Ze werd be-
kroond voor (onder meer) 
haar introductie van een 
disruptief model voor het 
non-lineair proces van ‘Co-
herent Anti-Stokes Raman 
Scattering’ en de manier 
waarop ze dat heeft toegepast om een nieuwe koelmethode 
voor Raman-lasers te bedenken. In 2013 kreeg ze ook al een 
prestigieuze ERC-startersbeurs en werd ze aangeduid als 
leider van een Europees ‘Future & Emerging Technologies 
Project’ (FET).

(Bron: http://www.vub.ac.be/faculteit/
ingenieurswetenschappen)
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Personalia

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

Trouwfeest? Geboorte? Academische of andere onderscheiding? Sterfgeval? 
Laat het ons weten op redactie@virbr.be en wij maken het hier bekend.

Op 9 juli werd Anna geboren, dochtertje van Ramona Simut en Bram Vanderborght (prom 20113, werktuigkunde). Proficiat 
aan de trotse ouders !

Op 23 mei trad alumnus Edwin Rozie (promotie2006, elektronica) in het huwelijk met Paulina Hernandez. Wij wensen het 
pasgetrouwde koppel een welgemeende proficiat !

Isabel GONZALEZ
Licentiaat in de Toegepaste Informatica
The Art of Face Reading: Automatic Detection of Facial 
Expressions
Promotoren: prof. H. Sahli en prof. W. Verhelst

Alessandro MARINO
Master in Energy Engineering
Numerical modeling of oxygen masstransfer in the MYRRHA 
system
Promotoren: prof. J. Deconinck en Dr. J. Lim

Elga SALVADORE
Master in Environmental Engineering
Development of a flexible process-based spatially-
distributed hydrological model for urban catchments
Promotoren: prof. O. Batelaan en dr. J. Bronders

Rasoul SHIRZADEH
Master in Aerospace Engineering
Dynamic Modeling and Analysis of a monopile offshore 
wind turbine focused on damping and ew monitoring 
strategies
Promotoren: prof. P. Guillaume en prof. Ch. Devriendt

Sanne SULEJMANI
Master in de Ingenieurswetenschappen: fotonica
Microstructured optical fiber Bragg grating-based sensors 
for shear strain measurements
Promotoren: prof. F. Berghmans en prof. H. Thienpont

Carlos BELMONTE
Máster en Ingeniería de Telecomunicaciones
Semiconductor laser for random bit generation, wavelength 
tuning and circularly polarized light emission
Promotoren: prof. K. Panayotov en prof. Th. Durt

Tomasz Edward BEREZOWSKI
Magister Inzynier
Snow in hydrological modelling of the Biebrza river 
catchment
Promotoren: prof. O. Batelaan en prof. J. Chormanski

Tim BRUYLANTS
Licentiaat in de informatica
Advanced coding technologies for medical and holographic 
imaging. Algorithms, implementations and standardization
Promotoren: prof. P. Schelkens en prof. A. Munteanu

Ruben DE PAUW
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: chemie 
en materialen
Understanding Axially Non-Uniform Chromatographic 
Systems
Promotoren: prof. K. Broeckhoven en prof. G. Desmet

Henrique DUARTE ALVARENGA
Bachelor in Metallurgical Engineering
Decarburization studies in low C-steels - A microstructural 
approach
Promotoren: prof. H. Terryn en prof. J. Sietsma


