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Voorwoord 
van de voorzitter

Activiteitenkalender
Check ook www.BrEA.be voor een up-to-date activiteitenkalender

AUGUSTUS

ZA. 26.08
Bezoek zoo van 
Antwerpen
OSB
Antwerpen

SEPTEMBER

ZA. 02.09
Infodag VUB
VUB
VUB, Etterbeek

DI. 26.09
Academische
Opening VUB
VUB
VUB, Etterbeek

ZA. 30.09
Toots Thielemans 
wandeling
VIrBr
Brussel

OKTOBER

ZA. 07.10
Bezoek Trainworld
OSB/BrEA
Schaarbeek

VR. 20.10
Galabal Vrije 
Universiteit Brussel
OSB/VUB
TBA

DO. 26.10
BrEA Afterwork Apero
BrEA
VUB, Etterbeek

NOVEMBER

VR. 17.11
Alumni-avond van 
de Achitectuur en 
Bouwkunde
ARCH/MEMC
VUB, Etterbeek

MA. 20.11
Sint Verhaegen 
herdenking
VUB

DO. 23.11
IE net prijzen
IeNet
TBA

Beste BrEA-lid,

Het nieuwe jaar is ondertussen goed begonnen: 
op de algemene vergadering werd de werking 
van onze vereniging in 2017 toegelicht, 
de jaarrekeningen en het budget werden 
unaniem goedgekeurd. Meteen was dat ook 
het uitgelezen moment om al onze vrijwilligers 
uitvoerig te bedanken. Zonder hun belangeloze 
inzet zou het onmogelijk zijn om jullie te 
verenigen op activiteiten of geïnformeerd te 
houden over het reilen en zeilen aan de VUB 
en van zijn alumni.
In deze editie van het magazine willen we graag 
onze leden bedanken voor het vertrouwen in 
en de bijhorende steun aan onze vereniging. 
We hopen dat u reeds uw lidmaatschap voor 
2018 activeerde of indien u dit vergeten 
was, u dat alsnog nu nog snel doet!
 
Qua activiteiten kijken we uit naar het jaarlijkse 
galabal, en nadien onze meshouï. We hopen 
dat deze wederom zorgen voor interessante 
nieuwe contacten, boeiende discussies en het 
“vrolijk wederzien”. Voor het galabal doen we 
ook dit jaar weer een financiële inspanning 
voor onze leden: 15€ korting voor elk lid en 
nogmaals datzelfde bedrag voor de partner. 
Voor de organisatie wordt het door de sterk 
stijgende prijzen van de locaties steeds 
moeilijker een democratische prijs te vragen 
zonder de verliezen onaanvaardbaar hoog te 
laten oplopen. Meteen ook een oproep dus 
voor wie een betaalbare locatie zou kennen 
voor een volgende editie of wie via zijn bedrijf 
een belangrijke sponsorbijdrage zou kunnen 
leveren: info@brea.be.
 
Voor onze laatstejaars nadert het afstuderen 
weer met rasse schreden. Samen met de 

studenten van PK proberen we hen nog beter 
voor te bereiden op deze plotse verandering. 
Onder de noemer “Career Development” 
hebben we lezingen en workshops. Begin 
januari was er een avond met mock-
up interviews, waarbij studenten bij 
echte bedrijven een sollicitatie konden 
oefenen. Nadien konden ze bij een aantal 
alumni terecht voor een onbevangen babbel 
over hoe hun carrière begon, goede raad en 
antwoorden op prangende vragen. Midden 
februari was er dan de jaarlijkse Job Fair, waar 
54 bedrijven zichzelf en hun opportuniteiten 
kwamen voorstellen. Deze beurs is ondertussen 
uitgegroeid tot een zeer professioneel event, 
waar de huidige ploeg studenten zeker ook 
de pluimen voor op hun hoed mogen steken. 
Ook verder in het jaar zullen er nog lezingen 
georganiseerd worden.
 
Als laatste ben ik natuurlijk zeer verheugd 
dat dit magazine wederom verschenen 
is. Mogelijk heeft u gemerkt dat de laatste 
editie van 2017 niet is doorgegaan, waarvoor 
onze oprechte excuses. Hopelijk maakt deze 
editie het dubbel en dik goed! 
 
Veel leesplezier!

Roel Callebaut
Voorzitter BrEA
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Usquare.brussels 

Mission statement
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 FIrW

Dag vrienden ingenieurs van de VUB,

In mijn vorige bijdragen had ik het al over de 
belangrijkste uitdagingen voor onze faculteit; 
goede ingenieurs afleveren, internationaliseren en 
verder excelleren op het vlak van onderzoek. 

In het jongste beleidsplan dat de faculteit heeft 
uitgeschreven, zijn dat ook de highlights die 
naar voren komen. Vanuit 
onze mission statement 
argumenteren we dat de 
ingenieursfaculteit by 
far degene is die over de 
grootste hefboom beschikt 
om verdere economische 
welvaart te bestendigen. 
De maatschappij van de 
eerste helft van de 21-ste 
eeuw staat voor gigantische 
uitdagingen. Talrijke 
maatschappelijke thema’s 
(het energiedebat, de 
opwarming van de aarde, 
het mobiliteitsprobleem, een 
leefbare omgeving, industrie 
4.0,...) zijn vandaag actueel 
en zullen dat morgen nog 
meer zijn. De meeste van die evoluties hebben 
een belangrijke wetenschappelijk technologische 
component. Zonder te willen beweren dat de 
wetenschap alle problemen kan oplossen, is 
het toch geen overdrijving om te beweren dat 
wetenschappelijke en technologische innovaties 
een belangrijk en onmisbaar hulpmiddel zijn 
om antwoorden te vinden op de uitdagingen die 
ons de komende decennia te wachten staan. De 
ingenieur speelt hierin een hoofdrol, en is een van 
de medeontwerpers van de wereld van morgen. 

Vandaag is er echter een structureel tekort aan 
ingenieurs. Het hele Vlaamse STEM-verhaal kadert 
in deze problematiek, en heeft de bedoeling 
om meer jongeren aan te zetten en te motiveren 
om een technologisch of wetenschappelijk 
georiënteerde studie aan te vatten. 

Het is de missie van de Faculteit 
Ingenieurswetenschappen om ingenieurs te 
vormen die antwoorden geven op deze uitdagingen 
van de éénentwintigste eeuw. Zij biedt hiertoe drie 
ingenieursopleidingen aan: Burgerlijk Ingenieur, 
Burgerlijk Ingenieur-Architect en Industrieel 
Ingenieur. De Faculteit is de overtuiging toegedaan 
dat zij hier een belangrijke maatschappelijke 
rol speelt, en dat zij hierdoor als deel van de 
VUB nodig en relevant is en blijft. De faculteit 
levert het afnemend veld kritische ingenieurs 
af die broodnodig zijn in het economische 
hoogtechnologische landschap. Ze is één van de 
faculteiten die over de grootste hefboom beschikt 

om verdere economische 
welvaart te bestendigen.

Traditioneel heeft 
de opleiding 
Ingenieurswetenschappen 
de reputatie om intellectueel 
uitdagend te zijn, en een 
aanzienlijke inspanning 
te vereisen van studenten 
die het diploma wensen te 
behalen. Dat creëert een 
spanningsveld: enerzijds 
wensen wij een voldoende 
groot aantal ingenieurs op 
te leiden, anderzijds moeten 
wij de kwaliteitsvereisten 
garanderen. In dat kader is 
het monitoren van instroom 

en studierendement uiteraard zeer belangrijk, 
en dat is meteen het onderwerp van de eerste 
strategische doelstelling. Om een aantrekkelijk 
aanbod mogelijk te maken is er ook nood aan 
een aangepaste en moderne infrastructuur, 
zoals vervat in strategische doelstelling twee. 
Daarbinnen zien we onder andere de verhuis 
van de opleiding industriële wetenschappen 
naar de Brussels Humanities, Sciences and 
Engineering campus als één van de eerste 
te nemen stappen. Onze derde strategische 

Beste ingenieur 
van de VUB, 

Als je binnenkort 
nog eens naar 
de VUB-campus 
in Etterbeek 
komt – intussen 
omgedoopt tot 
de Brussels 

Humanities, Sciences and Engineering Campus 
– dan moet je beslist ook eens een kijkje gaan 
nemen in de nieuwe universitaire wijk die op een 
steenworp van de campus aan het ontstaan is. De 
voormalige ommuurde rijkswachtkazerne op de 
hoek van de Generaal Jacqueslaan en de Kroonlaan 
ondergaat immers een ware gedaanteverwisseling.  
Over enkele jaren verrijst er een bruisende 
internationale studentenwijk van de twee vrije 
universiteiten VUB en ULB: Usquare.brussels. 
Eind vorig jaar lanceerden we een oproep aan 
ontwerpers voor de renovatie en de reconversie 
van zeven gebouwen op de site.  De eerste fase 
van deze procedure is nu afgerond met de selectie 
van vijf multidisciplinaire architectenteams uit 37 
Belgische en internationale inzendingen.
Duurzame ontwikkeling en een circulaire economie 
zijn de uitgangspunten voor de geplande renovatie 
en reconversie. Vanuit deze insteek moesten de 

inschrijvers op innovatieve wijze een duurzame 
site ontwikkelen die exemplarisch is. 
De namen van de vijf teams en alle mogelijke info 
over de nieuwe universitaire wijk vind je op de 
website van Usquare.brussels. 
Wat is nu de volgende stap? Eerst zullen de 
betrokken partners op basis van architectonische 
schetsen en een budgetraming een definitieve 
keuze maken. Dat gebeurt eind juni. Dan krijgt het 
uitverkoren architectenteam zes maanden de tijd 
om een voorontwerp te maken.
Het totale budget van deze eerste fase bedraagt 
meer dan 21 miljoen euro. Het project krijgt de 
steun van het Brussels Gewest en het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 
 
De allereerste studenten op de site zijn overigens 
onze studenten ingenieur-architect. Van 19 tot 
22 maart vond bij Usquare.brussels namelijk 
hun jaarlijkse architectuurweek plaats, met als 
thema ‘Islands of Brussels’.   Nooit eerder was de 
locatie voor het publiek toegankelijk. Met man en 
macht hebben de studenten en onderzoekers ze 
omgevormd tot een publiekelijk toegankelijke plek 
voor lezingen, debatten, workshops en uiteraard 
ook studentenfeestjes.  

Caroline Pauwels
Rector

De Faculteit Ingenieurs-
wetenschappen heeft tegen 
2030 aangetoond dat zij als deel 
van de VUB noditg en relevant 
is en blijft. De faculteit levert 
het afnemend veld kritische 
ingenieurs af die broodnodig 
zijn in het economische 
hoogtechnologische 
landschap. Ze is één van de 
faculteiten die over de grootste 
hefboom beschikt om verdere 
economische welvaart te 
bestendigen.

doelstelling betreft de internationalisering van 
het onderwijs. Strategische doelstelling vier 
betreft het onderzoek, conditio sine qua non 
voor het aanbieden van universitair onderwijs. 
Al jarenlang is IR binnen het VUB-allocatiemodel 
koploper aangaande het aantrekken van externe 
onderzoeksmiddelen, aantal publicaties en aantal 
afgeleverde doctoraten. We willen die rol minimaal 
bestendigen en de successen ook uitspelen 
in de VUB-allocatie. Strategische doelstelling 
vijf benadrukt de Brusselse verankering van de 
ingenieursopleidingen van VUB en ULB. Met 
Bruface hebben we een onder de academische 
begeleiding van prof. Jacques De Ruyck een 
visionaire piloot gestart die mogelijk in andere 

faculteiten navolging zou kunnen vinden, onder 
meer gestoeld op de focus die het VUB-beleid legt 
op de interconnectiviteit met Brussel. 

De IR-toekomst is hiermee alweer een stukje verder 
vormgegeven. Ik hoop dat we met de inzet van 
de hele faculteit onze plannen kunnen realiseren 
en op die manier verder onze mission statement 
kunnen waarmaken.

Tot binnenkort!

Prof. Stefaan Caenepeel
Decaan IR
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Gesprek tussen toekomstige 
Fellow Marc De Groote en 
Jacques Tiberghien

en daar stond er een bouwvallige zaal. Met 
de PK heb ik die opgeknapt, veilig gemaakt 
en aan vele studentenkringen, zowel van de 
VUB als van de ULB verhuurd met alle nodige 
prijsonderhandelingen. 

Thema “huidige positie”
Hoe heb je jouw loopbaan uitgebouwd na je 
studies?
Reeds enkele dagen na het behalen van mijn 
diploma begon ik bij CIG-Intersys als analyst 
programmeur. Ik werkte aan verschillende 
projecten. Bij gebrek aan voldoende 
mankracht, kreeg ik onmiddellijk onrealistische 
verantwoordelijkheden in een groot project voor 
de bank sector. Ik heb hard gewerkt, zeer veel 
geleerd en mijn opdrachten tot een goed einde 
kunnen brengen. 

Na een drietal jaar was mijn werkgever 
overgenomen door de amerikaanse software reus 
CSC en ben ik in 1991 overgestapt  naar Gallatay en 
Wouters, toen een klein bedrijf gespecialiseerd in 

software voor banken. 
Ik ben daar 23 jaar 
gebleven. Gedurende 
die tijd is het bedrijf 
gegroeid van 13 tot 
650 werknemers.  Ik 
heb daar alle métiers 
van de IT wereld 
uitgeoefend. Eerst 
deden we maatwerk 
voor grote banken, 
maar vlug realiseerden 
we ons dat steeds alles 
opnieuw uitvinden 

en verwezenlijken een doodlopende straat was. 
We moesten onze eigen architectuur en onze 
eigen paketten hebben en ik werd belast met de 
implementatie van die strategie en heb daarvoor 
van een grote vrijheid genoten. De bank sector 
was toen zeer conservatief en mainframe minded. 
Ik heb de kans gegrepen om als alternatief een 
client server architectuur, gebaseerd op UNIX 
en Windows voor te stellen. Dit bracht meteen 
mee dat ik dan ook verkoperstalenten moest 
verwerven om dergelijke onorthodoxe dingen 
in de banken  binnen te krijgen. Ons bedrijf was 
daarmee succesvol en bij de eeuwwisseling waren 
onze producten  een vaste waarde geworden 
in de Belgische banksector, maar tengevolge 
de toenmalige consolidatie van banken zaten 
daar weinig groeiopportuniteiten in. Ik werd dus 
belast met het exploreren van nieuwe markten 
buiten Belgie, en zelfs buiten Europa.  Ik reisde 

Naam : Marc De Groote

Promotie : 1988

Afstudeerrichting : Werktuigkunde Elektrotechniek, 

specialiteit Elektronica, afstudeerwerk onder 
de leiding van Philippe Lataire. Verzorgde de 
computersturingen van de labo’s elektrische machines. 

Deze worden nog steeds gebruikt.

Functie / Werkgever : Cegeka, Verantwoordelijke voor 

alle activiteiten binnen Belgie en verantwoordelijke 

voor software applicaties binnen de ganse 
(internationale) groep.

Vorige werkgevers : 
(in omgekeerde chronologishe volgorde)
• CIG Intersys, later overgenomen door CSC.
• Callataÿ & Wouters, later gefusioneerd met Sopra.

• Cegeka

de ganse wereld af gedurende vijf jaar, blijkbaar 
met succes, vermits we in 2006 meer dan 50% van 
ons zakencijfer verwezenlijkten in het buitenland. 
Wanneer de oprichters in 2007  hun dagelijkse 
verantwoordelijkheden wensten te verlichten, 
werd me de functie van CEO aangeboden.  De 
bankcrisis van 2008 bezorgde me uiteraard grijze 
haren maar gaf ons wel de beschikbaarheid nodig 
om een nieuwe productlijn te ontwikkelen, in 
phase met de veranderingen die aan het gebeuren 
waren in het bankwezen. Onze klanten wensten 
geen software meer die ze zelf moesten beheren 
op hun eigen infrastructuur, maar wel globale 
diensten, waarbij wij instonden voor het geheel 
van de informatieverwerking, en factureerden 
evenredig met het aantal klanten van de bank. Wij 
konden, door gebrek aan menselijke middelen, 
niet snel genoeg groeien om alleen het hoofd 
te bieden aan dergelijke uitdaging. We zijn dus 
gaan samenwerken met partners, waaronder 
Cegeka die over de nodige fysische infractructuur 
beschikte et SAP die het aspect boekhouding van 
de geintegreerde oplossing op zich kon nemen. 
Maar zelfs dergelijke partners bleken onvoldoende 
om de toekomstmogelijkheden van onze nieuwe 
producten en ontwikkelingsteams voluit te laten 
bloeien. Daarom hebben we dan in 2012 tot een 
vriendschappelijke overname door de veel grotere 
franse SOPRA groep besloten. Deze overname 
verzekert de toekomst van onze producten en 
van hun ontwikkelaars ... en maakte mezelf 
beschikbaar voor nieuwe uitdagingen.   

Ik keek uit naar een 360 graden métier in de 
informatica sector en die heb ik gevonden bij het 
bedrijf waarmee we reeds vroeger samenwerkten, 
Cegeka. Ik heb daar de verantwoordelijkheid voor 
al hun activiteiten in Belgie en voor de software 
applicaties van de ganse groep. 

Als CEO van een IT bedrijf was ik al geruime tijd 
lid van het ICT comitee van Agoria, waarvan ik in 
2013 tot voorzitter verkozen werd. Ik werd ook 
gecoopteerd in de raad van bestuur van Agoria en 
nu heb ik de eer die raad voor te zitten.

Ken je VirBr (nu BrEA)? Ben je er lid van? 
Ja, ik betaal regelmatig mijn lidgeld van BrEA 
en Ie-net, maar ik heb, tot nu toe weinig de 
gelegenheid gehad aan deze verenigingen op 
een nuttigere wijze bij te dragen. Misschien zal 
mijn nieuwe status van fellow van de faculteit 
Ingenieurswetenschappen daartoe een aanzet zijn.

Hartelijk dank voor het gesprek.

Thema “rol fellow”
Wat doet de verkiezing als fellow met een 
mens?
Voor mij is dat nog nieuw, ik zal maar 
binnen enkele weken ontdekken wat men 
van een fellow verwacht, maar het thema 
“Academia meets Society” spreekt me 
sterk aan. De onontbeerlijke diepgaande 
en brede technische opleiding moet toch 
ook openstaan aan de behoeften van de 
markt en aan de noodzaak onze technische 
capaciteiten te valoriseren. Ik denk dat 
mijn ervaring in verschillende succesvolle 
bedrijven en mijn huidige rol als voorzitter 
van Agoria, de federatie van technologische 
bedrijven, nuttig kan zijn om meer en betere 
banden te leggen tussen al deze bedrijven en 
de universiteiten.

Thema “vroegere studies”
Waarom ben je komen studeren aan de VUB? 
Ik ben opgegroeid in de “brousse”. Mijn 
vader was piloot in Katanga. Het zijn mijn 
ouders die de VUB voor mij hebben gekozen, 

waarschijnlijk heeft 
de vrijzinnigheid wel 
een rol gespeeld in 
deze keuze.

Maar de VUB was 
wel een echte 
openbaring voor 
mij, het was een 
nieuw autonoom 
leven in een 
vriendschappelijke 

en vrije omgeving. In de huidige slagzin van 
de universiteit “redelijk eigenzinnig”, die 
toen nog niet neergeschreven werd, maar 
wel dagelijkse praktijk was, vond ik me 
volledig terug, met zowel de positieve als de 
negatieve consequenties. Ik biste twee maal, 
maar ik leerde, naast het ingenieursberoep, 
wat ondernemen en leiding geven waren. 
Ik werd praeses van de PK. Op dat ogenblik 
had de VUB het pand tussen de triomflaan 
en de Waverse steenweg verworven 

Ik ben 
opgegroeid 

in de 
“brousse”

Ik reisde 
de ganse 
wereld af 

gedurende 
vijf jaar
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VUB-onderzoekster Damya Laoui is verkozen 
tot de hele selecte groep Innovators Under 35 
Europe. Zij doet onderzoek naar dendritische 
cellen voor nieuwe immuuntherapieën tegen 
kanker.  Ook VUB-alumnus Felix Van De Maele 
is verkozen. Hij is medeoprichter en CEO van 
Collibra, een succesvolle spin-off van de Vrije 
Universiteit Brussel; een snelrijzende ster in data 
governance. Innovators Under 35 is een initiatief 
van het technologietijdschrift van het vermaarde 
Massachusetts Institute of Technology. Eerdere 
winnaars waren onder andere mede-oprichter van 
Spotify Daniel Ek en medeoprichter van Google 
Sergey Brin.

Jonge mensen barstensvol talent met de meest 
disruptieve technologische projecten: daar zoekt 
‘s werelds oudste techniektijdschrift naar. Na 
meer dan duizend aanmeldingen, maanden werk 
en uren discussiëren, is de redactie van MIT 
Technology Review tot een Europese lijst gekomen 
en een lijst met 10 Belgische aanstormende 
innovatiepersoonlijkheden.
 
Kankerimmunotherapie

Damya Laoui is postdoctorale onderzoeker bij 
de Myeloid Cell Immunology, het lab aan de Vrije 
Universiteit Brussel. Haar onderzoeksgroep richt 
zich op het gebruik van dendritische cellen om een 
nieuwe kankerimmunotherapie te ontwikkelen. 
Dendritische cellen zijn verantwoordelijk voor 
het activeren van het immuunsysteem. Laoui 
onderzoekt hoe specifieke soorten van deze 

VUB-onderzoekster 
Damya Laoui verkozen 
tot baanbrekende 
innovator

cellen, afkomstig uit chirurgisch verwijderde 
tumoren, kunnen worden gebruikt om een patiënt 
te vaccineren zodat de groei van de tumor wordt 
vertraagd.
Het rapport stelt: “Hoewel de klinische toepassing 
van dit onderzoek nog steeds een weg is, 
heeft Laoui’s aanpak het grote potentieel om 
kankerpatiënten over de hele wereld te helpen 
die niet kunnen profiteren van thans beschikbare 
therapeutische alternatieven.”

Big data

CEO van VUB-spin off Collibra, Felix Van de Maele, 
wordt geroemd omdat hij het belang van big data 
vroegtijdig inzag. “Acht jaar geleden begon Felix 
Van de Maele Collibra met één fundamenteel 
geloof in gedachten: die gegevens zijn de 
hoeksteen van alles.”  Vanuit haar vestiging in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest profileert Collibra 
zich als een van de meest geavanceerde spelers 
op de markt.  Het werkplatform van Collibra is de 
enige in de markt die een globale visie en workflow 
koppelt in drie van de vijf sleuteldomeinen in data 
governance. Collibra werkt voor allerlei disciplines, 
van onderwijs naar financiële diensten aan de 
overheid, en bedient dagelijks honderden klanten.

Meer info

Dit artikel is te vinden op www.vub.ac.be/pers/
persberichten

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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University UK. Hierna werd ik uitgenodigd om 
een PhD te starten aan de Strathclyde University 
te Glasgow UK met onderwerp “CFD modeling of 
Scramjet engine combustion”. In mijn derde PhD 
jaar kwam de mogelijkheid om een deel van mijn 
onderwerp te bestuderen aan de Queensland 
University te Brisbane, Australië, waar de 
testfaciliteiten voor dit type luchtvaart technologie 
uitstekend zijn tesamen met veel expertise in de 
theoretische achtergrond. De kans om te werken 
in dit land dat voor vele anderen in de “holiday 
bucket list” top 10 staat, kwam als een mooie 
extra.

Wat zijn de grootste verschillen voor een ingenieur 
in vergelijking met België? 

[Ruben & Paulien]:

Singapore is een land dat de afgelopen decennia 
een grote metamorfose heeft ondergaan met een 
sterke groei en invloeden vanuit de hele wereld. 
De werkcultuur heeft veelal Aziatische invloed met 
de 44 uren week (5.5 dagen per week) en beperkte 
sociale afspraken in vergelijking met België. Het 
aantal verlofdagen wordt eerder beperkt en soms 
wordt zelfs het opnemen van de verlofdagen nog 
beschouwd als een blijk van verminderde inzet op 
het werk.
Op vlak van woningen is Singapore eerder duur op 
de privaatmarkt. Een groot deel van de bevolking 
woont echter in huizen die eigendom zijn van 
de staat. Eigenaar worden van een grond of 
woning is ook zeer moeilijk aangezien er meestal 

BrEA ingenieurs
in het verre buitenland

gewerkt wordt met een soort pachtrecht. Alle 
gebouwen vertonen wel een gemeenschappelijke 
eigenaardigheid; allen zijn uitgerust met een bomb 
shelter. Singapore ligt op een zeer strategische 
locatie in een deel van de wereld waar de grenzen 
nog door vele landen in de regio ter discussie 
liggen. Singapore staat daarbij paraat met een van 
de meest moderne legers in wereld.
Als bouwkundige ingenieurs valt vooral de goede 
stadsplanning op van de regering. De nieuwe 
Westers lijkende stadsdelen zijn gebouwd in de 
jaren 90 en 2000, maar de inplanning hiervan 
was reeds voorzien in 1970. Hier werd dan ook 
jarenlang naartoe gewerkt in zake infrastructuur en 
toegankelijkheid. Dit is nu opnieuw zichtbaar bij 
de voorbereidende werken voor de aanleg van een 
nieuw havengedeelte; nu reeds liggen een aantal 
grote terreinen braak, afgebakend voor de latere 
haveninfrastuctuur. De grootste verademing ligt in 
de uitvoeringssnelheid; projecten die in België een 
jarenlange opstart vereisen door administratie, 
vergunningen enz. worden in Singapore veel 
sneller gerealiseerd!

[JJ]:

Er is vooreerst een groot verschil in het bioritme. 
Een Aussie staat zeer vroeg op, verschijnt snel op 
het werk, maar zal ook de dag al afronden rond 
16u. De meeste andere onderzoekers die dan nog 
overblijven zijn afkomstig uit Europa, symptoom 
van de gemiddelde PhD student. Vanuit het 
perspectief van de ingenieur lijken de steden een 
grote logica te bevatten door de koloniale stijl 
van stratenplanning. Het is hier veel moeilijker te 
verdwalen!
Op vlak van onderwijs en onderzoek lijken de 
Aussies meer praktijkgericht. Er zijn zeer veel 
gespecialiseerde onderzoekscentra, waaronder 
degene waar ik onderzoek heb uitgevoerd. Hier 
zijn hoogtechnologische testfaciliteiten om de 
theorie te bewijzen met beproeving. Op vlak van 
hypersonische technologie wordt al meer dan 
30 jaar zwaar geïnvesteerd door de Australische 
overheid en is er een sterke samenwerking met 
NASA en Boeing. De centra verzamelen ook de 
beste mensen met kwaliteiten in één technologie, 
hetgeen natuurlijk een snelle vooruitgang 
bevorderd. Als alumni van de VUB heb ik een brede 
basis ontvangen tijdens de ingenieursopleiding 
hetgeen hier goed van pas komt en ook zeker 
wordt geapprecieerd. Ik kan het iedereen aanraden 
om een verdere opleiding of research positie op te 
nemen in het buitenland!

Welke activiteiten / bezienswaardigheden zijn 
zeker een aanrader?

[Ruben & Paulien]:

Dat is zeker en vast het Marina Bay Hotel en 
bijhorende skylounge (locatie van het interview). 
Het hotel is een prachtig architecturaal en 
bouwkundig werk, vanop de bovenste verdieping 
heb je een fantastisch zicht op de stad en de prijs 
van het toegangsticket wordt meteen omgezet in 
een korting voor de lekkere cocktails in de bar! De 
innerlijke mens wil ook wat...

[JJ]:

Één van de leukste dagen van het jaar is Australia-
day. Zoals altijd een behoorlijk warme dag, waarbij 
de Aussies samenkomen om met vrienden en 
familie te BBQen. In de aanloop naar deze dag 
wordt een radiospeellijst gestemd, de “Triple 
J top 100” met de beste songs van het jaar en 
afgespeeld in de loop van Australia-day. Dit is zeer 
populair en wordt gevolgd door vele enthousiaste 
Aussies! Zoals je kan verwachten een fantastische 
dag vol sfeer en gezelligheid. Knallen maar...

Auteur: Glenn Severs
Plaats: Daintree Rainforest National Park, Australië 

Met dank aan Paulien, Ruben en JJ

Wat was de reden om in dit land te komen 
werken?

[Ruben & Paulien]:

Ruben werkt reeds een aantal jaren voor 
de baggerfirma DEME. Zoals bekend bij dit 
type firma’s zijn de projecten zeer divers en 
in uitvoering over de hele wereld. Begin dit 
jaar kreeg Ruben het voorstel om het team 
te versterken in Singapore, liefst met vaste 
stationering ter plaatse. Na grondig overleg en 
met een gezonde zin voor avontuur beslisten we 
om samen te verhuizen naar de grote Aziatische 
stad. 

[Jimmy-John]:

Ik heb na mijn studies van elektromechanisch 
ingenieur beslist om mijn academische 
achtergrond te versterken met een Postgraduaat 
Computational Fluid Dynamics in Cranfield 

De ingenieurs van Brussel zijn niet 
alleen alomtegenwoordig in de 
Belgische bedrijfswereld, zij zijn ook 
wijd verspreid over de hele wereld. 
Een zomerperiode verleent zich 
ideaal om een aantal van onze BrEA 
leden te bezoeken in het buitenland 
onder het mom van een vakantietrip. 
Ondergeschrevene had dit dan ook 
goed begrepen: een roadtrip in 
Queensland, Australië met Jimmy-John 
Hoste (promotie 2013), voorafgegaan 
door een korte stop-over in Singapore, 
de huidige woonplaats van Ruben 
Loos (promotie 2008) en Paulien 
Vandeplas (promotie 2013). Zowel 
onze afdeling in Singapore als deze 
in Brisbane, allemaal medewerkers 
of oud bestuursleden van onze 
vereniging, kregen een paar korte 
vragen voorgelegd over het leven van 
een ingenieur in deze verre landen:
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We hebben dit gerealiseerd door een plek te 
bouwen die voor, maar vooral van de studenten is. 
We hebben dus niet één laboverantwoordelijke, 
we hebben er 20.  En volgend jaar hebben 
we er opnieuw een paar bij; studenten die 
mee verantwoordelijkheid opnemen, hun 
medestudenten leren veilig te werken met de 
machines en het lab mee onderhouden.

We hebben vanaf dag één gekozen om dit FabLab 
te delen, met de rest van de universiteit en met de 
andere makers in Brussel en omstreken. 

Eindelijk naar Etterbeek

Het FabLab bevindt zich vandaag nog 
steeds in Anderlecht, op de campus van de 
Erasmushogeschool waar we ooit toe behoorden. 
Vandaag willen we verhuizen naar Etterbeek, 
waar we thuishoren. We willen ons FabLab delen 
en openstellen voor alle geïnteresseerde VUB-
studenten en Brusselse makers. We geloven 
dat de plek die we vandaag hebben, gebouwd 
rond enthousiasme en studentenparticipatie, 
gezond is, uniek in de Benelux, en het zaadje kan 
zijn voor een multidisciplinair innovatielabo op 

internationaal niveau.

Als we vandaag rondkijken in ons 
netwerk en de explosieve groei zien 
van FabLabs en makerspaces in 
België en de buurlanden, dan merken 
we dat we iets gebouwd hebben dat 
op weinig andere plaatsen bestaat.

Het feit dat het FabLab gebouwd is op 
en binnen een ingenieursopleiding, 
betekent dat we qua ondersteuning 
en aanwezige technologieën een 
hoger niveau kunnen aanbieden dan 
elke andere publieke werkplaats in 
België. 

Wij geloven dat een open, multidisciplinaire 
werkplaats, toegankelijk voor alle VUB-studenten 
en de rest van Brussel, een ontmoetingsplek kan 
zijn voor makers, ingenieurs en creatives. Het 
zal een kiemplek  zijn voor ondernemerschap 
en innovatie door hands-on problem solvers en 
praktische wereldverbeteraars.

Bedrijven, Alumni en vrienden van de VUB kunnen 
als donateurs bijdragen tot de ontwikkeling en de 
versterking van het unieke karakter van de VUB. 

Een partnership tussen de VUB Foundation en 
BrEA is in dat kader niet alleen functioneel maar 
ook strategisch van aard. Door nauwer samen te 
werken blijven de leden van BrEA op de hoogte 
van nieuwe innovatieve projecten aan de VUB én 
kunnen beide organisaties via een laagdrempelig 
netwerk van contacten op het juiste moment op 
elkaars noden inspelen. 

Een voorbeeld van de synergie tussen de VUB 
Foundation en BrEA is de beslissing van het 
bestuur om het vernieuwde FabLab te sponsoren. 
Maar de VUB Foundation ziet dit geenszins als 
eindpunt. Om het FabLab op een weldoordachte 
wijze uit te bouwen tot het creatieve kloppend 
hart van de ingenieursopleiding én de VUB zijn 
bijkomende bijdragen meer dan noodzakelijk.

VUB Foundation Fablab

Wat u geeft aan de VUB krijgt u terug.

Wat is het FabLab?

Wozniak en Jobs bedachten en bouwden de Apple 
II in de garage van Jobs’ moeder. Vooraleer er 
plannen waren om de wereld te veroveren en 
voorafgaand aan alle businessplannen, waren er 
2 gasten die een goedkope garage ter beschikking 
kregen waar ze hun idee konden uitbouwen 
tot een werkend product. Maar niet alle jonge, 
getalenteerde innovators hebben ouders met 
vastgoed. In de duurste stad van België is dit 
belangrijk.

Wij willen die garage zijn.

Zes jaar geleden zijn wij met de opleiding 
Industriële wetenschappen (i.e. Industrieel 
ingenieur) begonnen met het bouwen van de meest 
radicale werkplaats die we konden bedenken. 
Een plek waar alle ingenieursstudenten, vanaf 
het eerste jaar, 5 dagen per week gratis alle 
machines mogen en kunnen gebruiken.  Het soort 
werkplek waarvan we wensten dat die bestond 
toen wij 18 jaar waren. Het soort werkplaats die 
toen onbetaalbaar was, maar die vandaag, dankzij 
low-cost 3D-printers, goedkope CNC-controllers en 
open-source machines realiseerbaar is.

Zes jaar later werken alle machines. We 
hebben we het machinepark verder uitgebreid. 
Het studentenaantal in de opleiding is bijna 
verdubbeld en het FabLab loopt over in de ruimtes 
rondom. Onze prototypes voor onderzoek worden 
gebruikt in de grootste windtunnel van Europa. 

De VUB Foundation werd in het academiejaar 2012-
2013 opgericht om de fondsen die afkomstig zijn 
van de overheid aan te vullen met andere bronnen 
van externe financiering, met name filantropische 
fondsen van particulieren en de bedrijfswereld, en 
tegelijkertijd duurzame relaties op te bouwen met 
de industrie en het middenveld.

Aldus kunnen belangrijke projecten van de 
VUB, de faculteiten en de diensten waarin de 
overheidsbekostiging niet of niet voldoende 
voorziet, mede gefinancierd worden door extra 
middelen te verwerven via schenkingen, legaten en 
sponsoring. 

De VUB Foundation werft en beheert fondsen met 
als ultieme doel de behartiging van de belangen 
van de VUB en allen die bij de universiteit 
betrokken zijn en dit op het vlak van onderzoek en 
valorisatie, onderwijs en infrastructuur. 

Sponsoring

Koken kost geld, natuurlijk, en de dagen zijn 
geteld dat je als universiteit genoeg kreeg van de 
overheid om je ambities waar te maken. Daarom 
zijn we blij dat de VUB Foundation ons helpt met 
het vinden van sponsors.
We zien sponsoring ook als meer dan het vinden 
van geld. Het gaat om het vinden van partners die 

helpen en hun input geven. Partners die benieuwd 
zijn naar de resultaten van de projecten op het 
einde van het academiejaar en die vandaag zelf in 
het FabLab aan de slag willen.

We zijn dan ook erg gelukkig met de bijdrage 
van BrEA. We kunnen ons geen betere partners 

voorstellen dan Brusselse engineering 
alumni. Jullie helpen ons om onze 
droom waar te maken. Als het 
vernieuwde FabLab in Etterbeek opent, 
dan laten we jullie zeker iets weten. 

Mark Runacres 
Vakgroepvoorzitter INDI

Lieven Standaert
Coördinator FabLab
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Annual conference cycle of the EPBA, in collaboration with Ohme.

This cycle will consist in a serie of lectures about the theme “Arts 
and Engineering”. It’s name is “Smells like STEAM spirit”, STEAM 
being the tendancy that promotes integration of arts in STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) fields.

This cycle involves 4 events at the 
following dates on the Solbosch 
campus :

• 22nd March  
SONIC.TASTE: Designing 
sounds to enhance tasting 
experiences.

• 17th April 
Biodiversity as driving forces 
for aesthetics, innovative 
architecture and sustainable 
urban design by Art & Build 
and Muséum national 
d’histoire naturelle.

• 3rd May 
Selection of international and 
collaborative arts & science 
projects by Ars Electronica, 
BOZAR and Gluon.

• 15th May 
Time-of-flight and gesture-
control technologies in video 
gaming by Sony Depthsensing 
solutions (previously 
SoftKinetic).

Dennis Hermans
Hoofd VUB 
Alumniwerking

Smells like STEAM spiritNeem een aandeel in de 
vooruitgang van iedere
ingenieursstudent 
en participeer in het 
FabLab

STEUN EEN 1E BACHELOR STUDENT
om een digitale wekker te maken

STEUN EEN 3E BACHELOR STUDENT
om zijn/haar bachelorproject te realiseren in het Fablab

STEUN EEN 2E BACHELOR STUDENT
om een windturbine te maken

STEUN EEN MASTERSTUDENT
om zijn/haar masterproject te realiseren in het Fablab

Bedrijven die een 
sponsorformule op maat 
wensen

Mats 
Walschaers
Fundraising 
Officer

Storten kan op BE51 001367793562
met de mededeling GIFTPR2 Fablab

Mats.Walschaers@vub.be

vubfoundation.be/fablab

Vanaf €40 ZIJN GIFTEN FISCAAL AFTREKBAAR

Alumni zijn onze belangrijkste ambassadeurs. 
Vanuit de VUB zijn wij dan ook enorm blij 
met de steun van Brea aan het fablab en hun 
ambitie om een structurele samenwerking 
tussen Alumni en hun Alma Mater verder vorm 
te geven en te intensifieren. Via projecten als 
het fablab houdt men Alumni betrokken bij de 
VUB en stelt het hen in staat om inspraak te 
hebben in de toekomst van onze universiteit. 
De VUB wil van deze opportuniteit ook gebruik 
maken om de werking van BreA te faciliteren en 
willen wij mee nadenken over hoe we de BreA 
Alumni kunnen ondersteunen in hun specifieke 
noden en verdere ontwikkeling! 
BreA heeft de voorbije jaren getoond een 
zeer stabiele, groeiende alumnivereniging 
te zijn, met een sterke achterban en goede 
governance! We zien Brea als voorbeeld 
in de verdere uitrol van onze (facultaire) 
Alumni werking en hopen hun best practices 
over te dragen aan andere ambitieuze 
Alumniverenigingen. 
Neem je graag een actievere rol op in de VUB 
alumniwerking? Heb je ideeën over hoe we de 
bepaalde Alumni beter kunnen ondersteunen? 
Aarzel niet om mij even te contacteren! 

Vriendelijke groeten,

Dennis Hermans – Hoofd VUB Alumniwerking
E: dennis.hermans@vub.be
M: +32 (0) 496 15 46 50

€ 1500

€ 750

€ 200

€ 50

CO
N

TA
C

T

As some of our lecturers are coming from 
abroad, we decided to propose this whole 
cycle in English. It appeared to us as a great 
opportunity to invite BrEA and its members with 
the aim of promoting our good relationships and 
bringing our members closer. 

It is worth to note that many of our 
lecturers are graduated from the 
VUB as Felipe Reinoso Carvalho, Paul 
Dujardin or Ward van der Tempel.  

The deal would be that the BrEA members, as 
well as the EPBA ones, have access freely to 
these events as well as to the drinks following 
each conference.
For non-members, the price is 10€.
Depending on your current financial position 
and the number of BrEA members registered to 
these events, an ex post financial help could be 
welcome. But normally, it won’t be needed.
Practically, the only thing we need is an updated 
list of your Alumni members, in order to be sure 
they have paid their membership. 

If it sounds interesting to you, could you 
communicate around this conference cycle 
to your members (and if possible to VUB 
engineering researchers and professors)?
Depending on the communication channels you 
can use (magazine, social medias like Facebook 
and LinkedIn, emails, etc), I could send you the 
appropriate content. Once it will be printed, we 
can also come at the VUB to put some posters.

Best wishes,

Raoul SOMMEILLIER
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***********************************************

Vorige zomer besloten mijn vriendin en ik, om een 
tiental dagen naar Kaapverdië te gaan. Kaapverdië 
bestaat uit 12 kleine eilanden en het eiland dat 
wij bezochten, namelijk Sal, is tamelijk klein maar 
desalniettemin prachtig. Het eilandje was stond 
vroeger bekend voor zijn zoutwinning, vanwaar 
het ook zijn naam Sal gekregen heeft. Nu kan je 
de oude zoutmijn bezoeken en er eens zwemmen, 
of beter drijven, in het zoute water net zoals op de 
dode zee. Het eiland bestaat weliswaar vooral uit 
zand en is daarom een ideale bestemming om eens 
goed uit rusten. 

~ Gert Berckmans

***********************************************

BrEA op vakantie
Het begin van de lente ! Een ideale periode om vooruit te blikken 
naar de volgende zomervakantie. De BrEA bestuursleden geven jullie 
wat inspiratie. Waar gingen zij vorige zomer heen?

***********************************************

Vorige zomer voor het eerst Pula, Kroatië, 
aangedaan als vakantiebestemming. Charmante 
kleine stad met een prachtig amfitheater en een 
gezellig centrum. Door de extreme temperaturen 
door een hittegolf hebben we een groot deel 
van de vakantie doorgebracht op de mooie 
steenstranden rond Pula, puffend van de hitte en af 
en toe verkoeling zoekend in het water. Verkoeling 
werd eveneens gezocht op de veelvuldige terrasjes 
in en rond het centrum ;) Enkele dagen na mijn 
terugkomst in België ben ik met enkele collega’s 
vertrokken naar Champéry, Zwitserland, om te 
gaan hiken en fietsen. Een groter contrast in 
weerscondities is moeilijk voor te stellen, met 
storm en bliksem tijdens onze beklimming van het 
Massif du Chablais als hoogtepunt.

~ Frederick Matheuse

***********************************************

Waar vakantie zoal goed voor is? Om te werken 
natuurlijk! Maar dan wel het betere klusjeswerk 
vanop de honey-do-list. Ondertussen al 5 jaar zijn 
we aan ons groot Trois Pommes: Home project 
begonnen: een Ardense hoeve met veel 
mogelijkheden. In de zomer hebben we een BBQ 
terrasje gelegd, een paar 100 tegels tegen muren 
en vloeren geplakt en een aantal wandelingen 
uitgezocht. Uiteraard heb ik ook uitgebreid 
onderzoek geleverd naar lokale specialiteiten, 
waaronder Orval. #vakantieineigenland

~ Steyn Luytten

***********************************************

***********************************************

Eind juli zijn Frederick en ik met het vliegtuig 
richting Pula, Kroatië vertrokken. In dit kleine 
stadje langs de Adriatische Zee hebben we 
urenlang rondgekuierd en de lokale monumenten 
en musea bezocht. Het lokale amfitheater/
colosseum is zeker een aanrader! Naast 
het citytrippen hebben we ook vele dagen 
doorgebracht aan het water. Hiervoor raden we 
vooral Stoja en Verudela aan, waar je heerlijk 
kunt zonnebaden in een prachtige setting en kunt 
snorkelen tussen de vissen. Kroatië staat zeker en 
vast op de lijst voor een volgende vakantie, maar 
dan om rond te touren doorheen het binnenland.

~ Edith Oyen

***********************************************

Onze vorige zomervakantie hebben we opgesplitst 
in 2 delen. Eerst een weekje naar Kenia, de Big 
Five spotten op safari en genieten van de natuur 
in Masai Mara en Tsavo. Tussen de safari’s door 
hebben we bij een collega gelogeerd en bezochten 
we enkele lokale hoogtepunten waaronder een 
van de koffieplantages van Nairobi. Daarna was 
het tijd voor een rustige vakantie in Denia. Met 
de hele familie hebben we kunnen genieten van 
tapas, sangria’s en siësta’s onder de Spaanse zon. 
Tussendoor hebben we het eilandje Formentera 
bezocht dat gekend staat voor haar mooie 
zonsondergang. Daarnaast hebben met de scooter 
het binnenland wat verkend en met de boot de 
kustlijn van de costa blanca.

~ Dieter Van Isterdael

***********************************************

***********************************************

Sinds onze vakantie in Kroatië van vorig jaar 
hebben we ons hart verloren aan de Balkan, en 
de keuze voor Bosnië dit jaar was daarom snel 
gemaakt. Hoofdstad Sarajevo ligt op nauwelijks 
2 uurtjes vliegen vanuit Brussel, en is een ware 
smeltkroes van culturen: zowel de Ottomanen, 
Austro-Hongaren als Serviërs hebben er door 
de eeuwen heen hun stempel gedrukt op 
het pittoreske stadje. De turbulente recente 
geschiedenis van het land heeft zijn sporen 
nagelaten, en met Wikivoyage op de smartphone 
als reisgids in de hand, valt er ontzettend veel 
cultuur, historiek, natuur, en uiteraard ook 
gastronomie te ontdekken. Een dagexcursie naar 
het historische Mostar mocht niet ontbreken, 
en natuurlijk kan je deelstaat Herzegovina 
niet bezoeken zonder te gaan raften op de 
wildwaterrivier Neretva! Eigenlijk was één week 
veel te kort om alles te zien en te doen, en vooral 
véél te snel voorbij... dus we hebben nu al beslist 
dat volgende zomervakantie buurland Montenegro 
ons op bezoek krijgt.

~ Yannick Verbelen

***********************************************

Vorige zomer zijn we naar Mallorca getrokken. De 
bedoelde ‘platte rust’-vakantie hebben we echter 
maar 1 enkele dag volgehouden. Na alle mogelijke 
wandelingen en toffe activiteiten in de directe 
omgeving van ons hotel, zijnde Santa Ponsa, 
hebben we nog een auto gehuurd voor twee dagen. 
Hierdoor zijn we ook de omgeving van Sollér en 
de hoofdstad Palma gaan verkennen. En zoals het 
een echte zon-zee-strand vakantie op Mallorca 
betaamd, heeft de zon ons trouw gezelschap 
gehouden gedurende de hele week. En nu op naar 
Indonesië!

~ Nymfa Noppe

***********************************************
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with Altran!
If you enjoy solving unique technological challenges  
and working in a dynamic collaborative environment: 
Join us and ignite your career with Altran!

A global leader in Engineering and R&D 
services, Altran offers innovation and high-
tech engineering consulting to key players 
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Energy, Finance, Life, Sciences, Railway 
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rapid acquisition of managerial 
responsabilties catering to your 
profile and career goals.

Altran Belgium & Luxembourg

@AltranBelux
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************************************************************************

Vorige jaar in juli zijn we eens naar de Algarven in Zuid-Portugal getrokken, 
ondanks de menige bosbranden in Noord-Portugal eerder op het jaar. 
Algarven komt van het Arabische woord: al-Gharb, wat Westen betekent 
(ie. het Westen van het Iberisch schiereiland). De Moren hebben aldaar na 
500 jaar verblijf duidelijk hun stempel achtergelaten. Voornamelijk een 
rustvakantie gepland en gelukkig, want bij temperaturen over de 30 graden 

overdag was er niet veel 
actie mogelijk. Gaf me 
de tijd om eindelijk eens 
dat boek te lezen over 
wat er ons mogelijks 
nog te wachten staat: 
“50 Future Ideas You 
Really Need to Know” van 
auteur Richard Watson. 
Het boek is een aanrader 
om op vakantie eens 
de gedachten wat open 
te trekken bij een mooi 
landschap. De Algarven 
zijn prachtig qua natuur 
en ook sterk bezaaid met 
golfterreinen. Heb me 
laten verleiden om eens 
één dag samen met mijn 

dochter een golfinitiatie te volgen. De eerste 9-holers is een feit. Nadien 
nog een vakantiestop gemaakt in Zuid-Frankrijk nabij de gorges du Verdon 
op bezoek bij vrienden, om aldaar te genieten van lavendelgeuren en te 
zwemmen het uitgestrekte Azuurblauw stuwmeer Lac Sainte-Croix. Dit is dan 
eerder een gastronomische vakantie geworden.

~ Joeri Uyttendaele

************************************************************************

Mijn autovakantie naar Kroatië was zeer geslaagd ! We planden een eerste 
rustplaats net voor de Sloveense grens, maar vanaf de tweede dag hebben 
we volop Istrië verkend met steden zoals Pula, Rovinj en Porec. Enkele dagen 
later verlieten we Istrië en reden we via het nationaal park Plitvicka op weg 
naar Dalmatië. Daar bezochten we Zadar en Split. Helemaal doorrijden naar 
Dubrovnik leek ons net iets te ver, waardoor we via Zagreb terug naar België 
reden. We hadden met opzet onze vakantie in september gepland omdat 
Kroatië in juli en augustus veel te druk is.

~ Jan Van Der Perre

************************************************************************



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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