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

APRIL

DO 11.04
Kunstcollectie Proximus 
HQ Proximus

DI 30.04 om 20.00 uur
BrEA pré-TD (voor PK 
Wallstreet TD) met DJ 
Hotstuff
VUB (tent) 

MEI

DO 16.05
BrEA/AIRBR After-Work 
Drink

JUNI

ZO 16.06
BrEA Meshouï

JULI

MA 01.07
PK Eindejaars-BBQ
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VOORWOORD 
van de voorzitter 

Beste lezer

Het valt je waarschijnlijk meteen op dat in deze 
rubriek een nieuwe foto prijkt. Inderdaad, BrEA 
heeft sinds februari een nieuwe voorzitter! Bij 
deze wil ik dan ook de kans nemen om mezelf 
voor te stellen aan alle BrEA-leden. 

In 2010 is mijn verhaal op de VUB gestart. 
Voor mij was dit een zeer spannende periode 
gezien ik het ouderlijke nest verliet en het 
dorpsleven inruilde voor grootstad Brussel. Dat 
was het begin van vijf fantastische jaren op de 
VUB-campus, en ik prijs me gelukkig dat ik de 
eerste vier hiervan mocht doorbrengen op de 
gekleurde campuskoten. 

Hoewel de jaren op de “unief” nog niet zo ver 
achter mij liggen, kijk ik met veel nostalgie 
terug op mijn studententijd. Ik heb me op de 
VUB altijd op mijn gemak gevoeld en heb het 
steeds als mijn tweede thuis beschouwd. In 

mijn ogen dankzij de kleine campus die steeds 
gezellig aanvoelt en de vrijgeestige mentaliteit 
die er heerst. 

In 2015 ben ik afgestuurd in de bio-
ingenieurswetenschappen en ik ben momenteel 
werkzaam als Project Manager binnen de Life 
Sciences industrie. Dit gezegd zijnde, kan ik 
met grote trots melden dat dit de eerste keer is 
dat een bio-ingenieur aan het hoofd van BrEA 
staat. Het is dan ook één van mijn doelen om 
onze naambekendheid bij de bio-ingenieurs te 
verhogen en iets meer op deze doelgroep in te 
zetten.

Daarnaast wil ik natuurlijk ook het goede 
werk van onze vorige voorzitter, Roel, blijven 
voortzetten. Ik ben blij dat hij me voorlopig 
als ondervoorzitter zal bijstaan. Samen met 
ons gemotiveerde bestuur en vrijwillige 
medewerkers hoop ik er dan ook een fantastisch 
voorzitterschap van te maken!

Vragen? Stuur me gerust een mailtje op 
voorzitter@brea.be.

Edith Oyen
Voorzitter BrEA
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HOMO ROBOTICUS
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Beste vrienden van de faculteit 
Ingenieurswetenschappen

In het hoekje van de decaan is de 
maatschappelijke relevantie van het onderzoek dat 
aan onze faculteit wordt uitgevoerd, al meermaals 
de revue gepasseerd. Dat is deze keer niet 
anders. De afgelopen maand berichtten de media 
regelmatig over onderzoek naar de aanvaarding 
van robots in het dagelijks leven van de Belgen. 
Ongetwijfeld ligt het event ‘Homo Roboticus’ 
daarvan mee aan de basis.

Worden robots in de toekomst slimmer dan 
mensen? Zijn ze dat al? Krijg je ooit een robot 
als collega? Is de robot wel een goede chirurg? 
Wat als atleten robots worden? Laat je een 
robot jouw grootmoeder in bed stoppen? Zullen 
huishoudrobots je vuile was niet buiten hangen? 
Spitstechnologie doet onze leefwereld in 
sneltempo evolueren. De combinatie van robotica 
en artificiële intelligentie boort een schijnbaar 
eindeloos aanbod van nieuwe mogelijkheden 
aan: van zelfrijdende auto’s tot en met seksrobots 
en killer robots. Die technologische revolutie 
zal ongetwijfeld onze samenleving drastisch 
veranderen. 

Hoe passen wij als mens in deze technologische 
revolutie? Meer dan vijftig VUB-professoren en 
onderzoekers – waaronder een belangrijk aantal 
van onze faculteit - zijn met die vraag aan de slag 
gegaan en hebben bestudeerd hoe technologie 
verder ten dienste van de mens kan evolueren. 
Het onlangs gelanceerde boek Homo Roboticus 
bundelt hun antwoorden en brengt een inclusieve 

robotagenda met aanbevelingen voor heden en 
toekomst.

De lancering van het boek vond plaats op 7 februari 
tijdens een spectaculaire, interdisciplinaire 
voorstelling – uitgevoerd door kunstenaars en 
academici. Het programma bestond uit wervelende 
dansvoorstellingen, boeiende presentaties, 
artistieke interventies en demonstraties.  
Meer informatie is te vinden op www.
homoroboticus.be. Het naslagwerk kan via die link 
ook besteld worden tegen de prijs van 34.95 euro.
Veel leesplezier!

Prof. Stefaan Caenepeel, Decaan IR
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EREDOCTORATEN 2019: FIGURES THAT MATTER
Beste 
ingenieur van 
de VUB 

Figures that 
matter. Dat 
is de noemer 
waaronder we 
op dinsdag 
2 april zeven 
eredoctoraten 
uitreiken. 
Cijfers die 
ertoe doen is 

alvast het handelsmerk van ingenieurs, toch? 

Het eredoctoraat van de faculteit 
Ingenieurswetenschappen gaat naar Freddy Van 
Oystaeyen, een vermaard wiskundige en emeritus 
professor in de wiskunde aan de UAntwerpen.  
Hij is voorgedragen door de decaan van de 
faculteit, collega Stefaan Caenepeel. Wiskunde 
– en al zeker op dat niveau – mag dan voor leken 
ondoorgrondelijk zijn, Stefaan heeft zijn uiterste 
best gedaan om ons duidelijk te maken waarom 
Freddy Van Oystaeyen een eredoctoraat verdient. 

Van Oystaeyen is een van de sleutelfiguren 
geweest in het wiskundeonderzoek in Vlaanderen 
van de voorbije halve eeuw. Hij is een wereldexpert 
aangaande niet-commutatieve algebra en 
meetkunde, en heeft dit onderwerp vooruit 
gestuwd. 

Wat ik mooi vond, is dat de decaan sterk de nadruk 
legde op de esthetische component. 
“Nieuwe ontwikkelingen in de wiskunde zijn 
immers heel dikwijls gebaseerd op esthetische 
overwegingen”, aldus Stefaan Caenepeel. 
“Wiskundigen ervaren die schoonheid als een van 
de sterkhouders van hun discipline.”

Wiskunde is de zuurstof van de wetenschappen, 
zegt men vaak, en ik ben blij dat wiskunde als 
een rode draad door onze eredoctoraten loopt. Zo 
gaat het eredoctoraat van de faculteit Psychologie 
en Educatiewetenschapen naar Padmanabhan 
Seshaiyer (VS), eveneens een wiskundige en 
tegelijk een voorvechter en wegbereider van 
beter STEM-onderwijs (Science, Technology, 
Engineering & Mathematics). De faculteit Letteren 
en Wijsbegeerte gaat dan weer voor een historica 

van de wiskunde, de Française Karine Chemla.  Ze 
is tevens sinologe en zowel vertrouwd met het 
westerse denken (o.a. het werk van wiskundigen 
Leonhard Euler en Michel Chasles) als met het 
oosterse denken. De faculteit Geneeskunde en 
Farmacie eert Brian Durie, een wereldautoriteit 
in Multipel Myeloom (beenmergkanker), en zijn 
echtgenote Susie Lavitt Durie. Samen hebben ze 
de International Myeloma Foundation opgericht.  

Figures that matter is ook helemaal van toepassing 
op het werk van de in 2017 overleden Zweedse 
statisticus Hans Rosling, wiens zoon Ola Rosling 
en schoondochter Anna Rosling Rönnlund zijn 
wereldwijde bestseller Factfulness (Feitenkennis, 
2018) mee hebben voltooid. Zij krijgen een 
eredoctoraat namens de universiteit, net als 
de Nederlandse natuurkundige en bevlogen 
wetenschapscommunicator Robbert Dijkgraaf en 
politiek tekenaar Gerard Alsteens of GAL, vooral 
bekend van het weekblad Knack. Ook zijn ‘figuren’ 
doen er absoluut toe. 

Onze alumni zijn uiteraard van harte welkom op de 
uitreiking op dinsdag 2 april. We starten om 11 uur 
in de oude vertrouwde Aula Q. Op www.vub.be/
dhc2019 kan u zich inschrijven. Vooral doen!

Caroline Pauwels, Rector
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Babette Deckers

Kevin De Porre

BREA-PRIJZEN 2019

Nanobodies als tools voor het onderzoek naar synaptojanin-1 in de strijd 
tegen epilepsie (Promotor: Prof. Dr. ir. Wim Versées - Babette Deckers)

Mutaties in het TBC1D24-eiwit, dat sterk wordt uitgedrukt in neuronen in de 
hersenen, veroorzaken ernstige vormen van epilepsie, alsook nonsyndromische 
doofheid en DOORS syndroom. Onderzoek naar het TBC1D24-ortholoog in 
fruitvliegen (Skywalker of Sky genoemd) leidde tot de identificatie van een 
unieke, sterk geconserveerde bindingspocket die het eiwit toelaat om zich ter 
hoogte van het presynaptisch neuronmembraan te lokaliseren via binding van het 
fosfoinositide PI(4,5)P2. De meest voorkomende ziekteveroorzakende TBC1D24-
mutaties bevinden zich in deze bindingspocket, verstoren de membraanbinding 
en leiden tot epilepsie-achtig gedrag in fruitvliegen. Verhoging van de PI(4,5)
P2-concentraties, door het uitschakelen van één kopij van het gen dat codeert 
voor Synaptojanin-1, herstelt de defecten die veroorzaakt worden door  mutaties 
in de bindingspocket. Deze resultaten brengen het 5-fosfatasedomein van 
Synaptojanin-1 naar voor als potentieel drug target voor de behandeling van 
TBC1D24-geassocieerde ziektes. Voor de ontwikkeling van inhibitoren tegen 
het 5-fosfatasedomein van Synaptojanin-1 is een structuur van dit domein 
van onschatbare waarde, daarom werden tijdens mijn thesisonderzoek 
nanobodies die het 5-fosfatasedomein binden gekarakteriseerd als potentiële 
kristallisatiehulpmiddelen en inhibitoren. Het gebruik van een inhiberend 
nanobody als kristallisatiehulpmiddel leidde uiteindelijk tot initiële kristallen. Een 
veelbelovend resultaat dat, na optimalisatie, hopelijk tot een structuur van het 
5-fosfatasedomein van Synaptojanin-1 zal leiden.
 

Kevin De Porre

In mijn proefschrift stel ik CScript voor, een gedistribueerde 
programmeertaal die beschikbare en consistente datastructuren 
aanbiedt. Applicaties kunnen deze datastructuren delen om 
de beschikbaarheid te verbeteren en kritische delen toch 
consistent te houden. De innovatie van de taal zijn de high-level 
constructies voor beschikbaarheid en consistentie, welke de 
programmeur bevrijden van low-level problemen zoals replicatie 
en data consistentie.

CScript introduceert SECRO’s, een nieuw gerepliceerd datatype 
dat algemeen toepasbaar is. Programmeurs gebruiken specifieke 
abstracties, genaamd state validators, om het gedrag van 
SECRO’s te definiëren in het geval van gelijktijdige wijzigingen 
aan de gedeelde datastructuur. Deze informatie wordt gebruikt 
om conflicten automatisch op te sporen en op te lossen. Dit zorgt 
ervoor dat SECRO’s een algemeen toepasbare aanpak vormen 
voor de ontwikkeling van schaalbare en beschikbare systemen 
waarbij geen applicatie-specifieke mechanismen nodig zijn. Onze 
resultaten tonen aan dat SECRO’s expressiever en flexibeler zijn 
dan de traditionele aanpak.
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Jef Verbaenen

Niels de Temmerman, in naam van Erik Pelicaen

Thomas Van Den Dries

Jef Verbaenen

Vorig jaar hebben enkele studenten van de opleiding Industriële 
Wetenschappen een nieuw studentenproject opgestart: VUBRacing, 
met als doel om een elektrische racewagen te bouwen in een periode 
van 9 maanden en deel te nemen aan de Internationale Formula Stu-
dent competities. 
In deze thesis wordt besproken welke elementen van belang zijn bij de 
ontwikkeling en het bouwen van een borstelloze motor voor de aan-
drijving van een Formula Student racewagen. Er wordt uitgelegd wat 
de eerste stappen zijn in het ontwerpen van een motor van dit type en 
welke eigenschappen essentieel zijn voor het goed functioneren. Door 
middel van FEA (Finite Elements Analysis) wordt de invloed van de be-
langrijkste geometrische eigenschappen besproken. Op basis van de 
uitkomst van deze analyse wordt een motor ontworpen en gebouwd. 
Een beperkt aantal tests wordt uitgevoerd om de goede werking van de 
motor te controleren.
De motor is succesvol gebleken en heeft aangetoond dat het mogelijk 
is om zelf alle parameters van de aandrijving in handen te hebben en 
tegelijkertijd de kosten aanzienlijk te drukken.

Accurate and precise picosecond timing system for gated fluo-
rescence lifetime detection (Thomas Van Den Dries)

Worldwide, over 14 million people get diagnosed with cancer each 
year. Therefore, visualization of the cancer cells needs to be accom-
plished in a reliable and practical way, such that they can precisely be 
targeted. One of the techniques for visualization is immunofluores-
cence. It bonds fluorescent markers to the cancer cells. Near Infra-Red 
(NIR) region is one of the only regions which is a viable option. Since 
the operating range is narrow, distinguishing fluorophores based on 
the wavelength has a reduced potential. To circumvent this issue, 
fluorescence lifetime can be used. This technique measures the decay 
rate of the fluorescent response’s intensity. My thesis has tackled the 
problem of the precise timing needed for fluorescence lifetime mea-
surements. I have developed a timing circuit to generate the accurate 
and precise timing signals that drive the camera sensor. The circuit 
has been implemented in a CMOS chip, which can be incorporated in 
the existing imaging setup.

Erik Pelicaen

Wist je dat de snavel van een ijsvogel de inspiratie was voor hogesnel-
heidstreinen? Dit is maar een voorbeeld waarbij de natuur aan de 
basis ligt van technologie. Ook in architectuur opent ‘biomimicry’ 
deuren. Erik Pelicaen ging met dit principe aan de slag tijdens zijn 
masterthesis, en het leverde hem alvast een van de vijf nominaties op 
voor de Scriptieprijs.
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Op 30 november bracht BrEA een bezoek aan 
Euridice. Het ESV EURIDICE levert een bijdrage 
aan het RD&D-programma met betrekking tot de 
evaluatie van de veiligheid en uitvoerbaarheid van 
geologische berging van hoogradioactief  
en/of langlevend afval in een diepe kleiformatie in 
België.

De naam “EURIDICE” staat voor “European 
Underground Research Infrastructure for Disposal 
of nuclear waste in Clay Environment”. In het 
Nederlands is dat: Europese Ondergrondse 
Onderzoeksinfrastructuur voor Berging van 
radioactief afval in een Kleiomgeving.
EURIDICE beheert en exploiteert het ondergrondse 
laboratorium HADES (High Activity Disposal 
Experimental Site). Daar ontwikkelen en 
testen experts industriële technologieën voor 
het bouwen, uitbaten en afsluiten van een 
bergingsinstallatie in diepe klei. Wetenschappers 
voeren er experimenten uit in ‘reële’ 

omstandigheden, in de diepe kleilaag, op grote 
schaal en over een lange termijn om de veiligheid 
en uitvoerbaarheid van geologische berging in 
weinig verharde klei te evalueren. HADES is een 
onderzoeksfaciliteit, er zal nooit radioactief afval 
worden geborgen.
Vooreerst werden we ontvangen door Marc 
Demarche, Directeur Generaal van NIRAS. 
NIRAS is de nationale instelling voor radioactief 
afval en verrijkte splijtstoffen die sinds 1980 
verantwoordelijk is voor het veilige beheer van 
radioactief afval in België. Hij gaf ons een overzicht 
van de strategie van NIRAS en haar doelstellingen 
in CSR. 

Vervolgens bezochten we de expo ruimte en ten 
slotte daalden we af in Hades op 225 m diepte, 
Hier konden we de talrijke proefopstellingen 
bekijken.

De dag werd afgesloten met een lekker diner.

BEZOEK AAN EURIDICE
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Ter gelegenheid van de plechtige inhuldiging 
door de rectoren van de ULB en de VUB van het 
gezamenlijke FabLab in U-Square, het voormalige 
hoofdkwartier van de Rijkswacht op de hoek 
van de General Jacques laan en de Kroonlaan, 
sprak onze ex-voorzitter Jacques Tiberghien met 
Mark Runacres, hoofd van de INDI vakgroep en 
verantwoordelijke van het FabLab. Een synthese 
van het gesprek.
De spectaculaire ontwikkeling van 
computerondersteund ontwerpen, tekenen, 
weergeven en simuleren heeft de laatste decennia 
het werk van de ingenieur veel efficiënter gemaakt. 
De zin voor praktisch realisme, zoals bijvoorbeeld 
het voorkomen van fabricatiemoeilijkheden, 
is er echter op achteruit gegaan. Dit is 
betreurenswaardig voor theoretisch georiënteerde 
burgerlijke ingenieurs en nefast voor industriële 
ingenieurs, waarvan de werkgevers verwachten 
dat zij hun ontwerpen ook kunnen realiseren.
Daarom werd negen jaar geleden het eerste 
FabLab opgericht in Brussel. De werktuigen die 
daar ter beschikking staan, moet studenten 
toelaten hun ontwerpen om te zetten van virtuele 
ideeën tot reële prototypes.
Dit initiatief werd met succes bekroond, zoals Mark 
Runacres het stelde in zijn openingsrede van het 
nieuwe FabLab: “De voorbije tien jaar is er een 
wisselwerking tussen het FabLab en de opleiding 
Industrieel Ingenieur ontstaan. Het FabLab heeft 
de opleiding sterker gemaakt en de opleiding 
maakt op haar beurt het FabLab sterker”. Kunnen 
beschikken over moderne fabricatiemiddelen 
heeft professoren de gelegenheid gegeven om hun 
onderwijs levendiger te maken.

Het nieuwe FabLab zal niet uitsluitend bestemd 
zijn voor studenten Industrieel Ingenieur. 
Voortaan zullen ook de studenten Burgerlijk 

Ingenieur van beide Brusselse universiteiten daar 
praktische vaardigheden in de werktuigkunde en 
de elektronica kunnen opdoen. Ook voor hen is 
de brug tussen de virtuele ontwerpwereld en de 
alledaagse wereld van belang.

Zowel de ruimte als de uitrusting van het 
huidige FabLab zijn nog maar een aanloop naar 
de toekomst. Vandaag is er 1000 m2, morgen 
hopelijk 2000 m2; vandaag, naast de traditionele 
zaag, frees, boor, draai en las uitrustingen, 3D 
printers voor kunststof en laser cutters voor 
zachte materialen, morgen een fluid jet cutter voor 
harde materialen (reeds aanwezig maar nog niet 
operationeel) en hopelijk 3D printers voor metalen; 
vandaag een installatie om tweezijdige printplaten 
te maken met hopelijk morgen uitbreidingen naar 
meer lagen.

In lijn met andere FabLabs doorheen de wereld 
zijn de sleutelwoorden: making, learning, sharing, 
tools, repairing, collaboration en open source. 
Deze filosofie geeft zelfvertrouwen, laat eigen 
ontwikkelingen toe en reduceert operationele 
en onderhoudskosten. Vanzelfsprekend 
is deze benadering ook bevorderlijk voor 
samenwerkingen.

Het Brusselse FabLab draagt ook bij tot het 
ontwikkelen van technische vaardigheden in 
de ruime bevolking: elke woensdag kunnen 
geïnteresseerden opleidingen komen volgen. 
Elke succesvolle opleiding wordt geregistreerd op 
een individuele badge, die toegang geeft tot de 
machines waarvoor men is opgeleid.

BrEA heeft financieel bijgedragen tot de uitbouw 
van het nieuwe FabLab.

FA
BL

AB
 2

.0
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SERIE START-UPS
KONLIGO, HER-
BRUIKBARE STANDS

Omdat ingenieurs wel eens kampen met een duf imago en het hoog tijd is daar voorgoed 
komaf mee te maken, gingen wij op zoek naar de durvers onder ons. In een reeks over 
start-ups, kloppen we aan bij ondernemers van het eerste uur. Next stop: Konligo, een 
Brussels start-up die herbruikbare stands maakt. Pieter Dudal sprak met Aushim  
Koumar, oprichter van Konligo en tevens oud-ingenieursstudent van de VUB. 

“We vertrekken morgen naar 
Londen om ons product te 

promoten op de Britse markt. Op, 
jawel, een beurs voor beurzen.”Foto: www.konligo.com
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Staafelementen slim met elkaar verbinden? Leg uit dat 
eens uit.
Aushim: “Schaarconstructies ontstaan door staven te 
verbinden via een intermediair scharnier. De uiteinden 
van de scharen worden onderling ook nog eens 
verbonden door een knooppunt. Het zijn dynamische 
constructies die open en toe gevouwen kunnen 
worden. De grootste uitdagingen zijn de scharnieren en 
knooppunten. Daar gaat onze meeste aandacht naar toe 
en we hebben er ook een patent op. Vertrekkende van 
één basiselement en twee verschillende verbindingen 
kan je zo opvouwbare lichtgewicht constructies bouwen. 
Ze zijn ideaal voor binnenruimtes omdat ze daar minder 
onderhevig zijn aan weersomstandigheden, waardoor 
de constructies minder belast worden. In de eventsector 
werken ze met stevige constructies en hebben ze reeds 
de gewoonte om ze op te bouwen, af te breken en 
elders opnieuw op te trekken. Kijk bijvoorbeeld naar 
wat Hexastructures doet (red. zie vorig nummer van 
BREA magazine). Onze voornaamste klanten zijn dus 
beursorganisatoren en standbouwers.” 

Wat is jullie link met Brussel?
Aushim: “De meesten van ons team hebben op de VUB 
of ULB gestudeerd. Iedereen woont in Brussel. We praten 
Frans, Nederlands en Engels door elkaar. De opstart was 
mogelijk door een subsidie van Innoviris. Onze eerste 
klant was de organisator van Brussel Bad en Winterpret 
(Brussels Major Events) en onze eerste showcase was in 
Tour en Taxis. De structuren worden gebouwd in Overijse. 
Het bedrijf waarin we zitten, Greenbizz,  ademt Brussel 
en we willen dat het onze hub blijft. Onze productie 
willen we trouwens ook zeer graag in België houden.”

Wat zijn jullie toekomstplannen?
Aushim: “De beurs- en eventsector in België is klein dus 
we willen snel uitbreiden naar de andere grote beurs-
landen in Europa: Frankrijk, Engeland en Duitsland. 
We vertrekken morgen naar Londen om ons product te 
promoten op de Britse markt. Op, jawel, een beurs voor 
beurzen.”

Een tip voor starters? 
Aushim: “We zijn erin geslaagd om een goed prototype 
te bouwen met een divers team dat een enorme expertise 
heeft opgebouwd. Na mijn doctoraatsverdediging stelde 
ik op café voor om het prototype te lanceren en op de 
markt te brengen. Ik voelde meteen voorzichtigheid en 
weerstand om die sprong te wagen. Dat is zo typisch 
Belgisch. Ondernemen zou meer gestimuleerd moeten 
worden en zeker ook in de ingenieursopleidingen. De 
focus ligt op het boeken van resultaten en minder op op 
het creatief proces om tot iets nieuws te komen. Wees 
dus redelijk eigenzinnig en durf falen!”

Meer info:
www.konligo.com
www.edukado.be

In een rustige straat, niet ver van het Brusselse 
kanaal in de gemeente Laken, ligt een excentriek 
gebouw: Greenbizz, een organisatie die duurzame 
projecten doet groeien. In Greenbizz vinden 
verschillende bedrijven en start-ups met groene, 
innovatieve of omgevingsgerichte ideeën 
onderdak. En Konligo is er daar één van. Ik krijg 
een kop vers gebrande koffie aangeboden van een 
artisanale branderij die werkzaam is in één van 
de andere ateliers van Greenbizz. Een goed begin 
voor een goed gesprek.

Wat is Konligo?
Aushim: “Konligo is een start-up die herbruikbare 
stands maakt, voornamelijk voor indoor events. Tijdens 
beurzen wil je klanten lokken met een mooie stand. 
Die unieke stands, meestal vervaardigd uit hout, zijn 
zeer arbeidsintensief om te bouwen en doorgaans 
niet herbruikbaar. Ze worden na het event  gewoon 
weggegooid. Wereldwijd zijn er zo’n 30.000 beurzen per 
jaar. Wat betekent dat beurzen dus enorm vervuilend 
zijn. Met Konligo willen we een duurzame oplossing 
aanbieden. We ontwerpen en maken opvallende, 
herbruikbare stands uit aluminium. Opgeplooid zijn ze 
zeer compact en dus makkelijk transporteerbaar. De 
opbouw doe je in enkele minuten waardoor je de kost 
ter plaatse ook nog eens sterk drukt. De sector is ook 
erg modegevoelig. Je wil je klanten blijven verrassen. 
Onze structuren zijn modulair opgebouwd. We kunnen 
ze volledig demonteren en met dezelfde elementen een 
andere opvouwbare structuur maken.”

Hoe is de start-up ontstaan?
Aushim: “Tijdens mijn studentenjaren Burgerlijk 
Bouwkundig Ingenieur aan de VUB, richtte ik Edukado 
op, een vzw die studenten kennis laat maken met 
ontwikkelingssamenwerking. Mijn toenmalige professor 
Niels De Temmerman steunde dit project enorm. Na mijn 
thesis stelde hij voor om schaarconstructies, één van 
zijn onderzoekstopics, te ontwerpen voor noodhulp. Zo 
wijdde ik mijn doctoraat aan kits die je zeer snel kan 
openvouwen tot tijdelijke shelters of veldhospitalen. 
Met de technische expertise van professor Tine 
Tysmans slaagden we erin om, vertrekkende van het 
theoretisch model van Niels, een prototype te bouwen. 
Eens het prototype klaar, zagen we ook potentieel in 
de eventsector. Met Konligo, dat we opgericht hebben 
in 2018, hebben we het product dus gelanceerd op de 
markt.” 

Wat betekent Konligo eigenlijk?
Aushim: “Konligo betekent verbinden in het Esperanto. 
En dat verbindende heeft bij ons een gelaagde betekenis. 
Door staafelementen slim met elkaar te verbinden krijg 
je verrassende en opvallende structuren. Maar ook onder 
onze exhibition stands willen we mensen samenbrengen 
en verbinden. En bovenal zijn we een hecht en goed 
verbonden team.” 
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NIEUWS UIT DE  FACULTEIT WETENSCHAPPEN  
EN BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN

DISCOPAR geeft boost aan burgerwetenschap: nu 
kan iedereen eenvoudig meet-app maken

Onder leiding van Prof. Wolfgang De Meuter van 
het Software Languages Lab van de VUB ontwik-
kelde Dr. Jesse Zaman met DISCOPAR een nieuwe 
visuele programmeertaal waarmee burgers op een 
gebruiksvriendelijke website makkelijk een app 
voor een eigen citizen science project in elkaar 
kunnen knutselen. Normaal gezien moet zo’n app 
steeds vanaf nul worden ontwikkeld en blijven ze 
daarom buiten het bereik van ICT-leken. “Big Data 
vanuit je luie zetel!”, zegt Zaman over de mogeli-
jkheden die zijn computerprogramma bieden.

Zaman licht toe: “We hadden bijvoorbeeld een 
app gebouwd die burgers de mogelijkheid gaf om 
het geluidsniveau van hun omgeving te meten via 
de  microfoon van hun gsm. Makkelijk en goed-
koop. Maar je moet zo’n app natuurlijk wel steeds 
aanpassen aan de verschillende behoeftes, zoals 
bijvoorbeeld tijd en plaats waar de metingen 
moeten gebeuren, het behandelen van gegevens 
om ze te kunnen analyseren, enz. Hiervoor heb je 
steeds opnieuw variaties op het computerprogram-
ma nodig.”

Maar dat hoort nu dus tot de verleden tijd. Met zijn 
doctoraat ontwikkelde Zaman het programma DIS-
COPAR waarmee burgers op de speciaal hiervoor 
voorziene website FLAMENCO een eigen burgerob-
servatorium kunnen creëren. DISCOPAR (Distribut-
ed Components for Participatory Campaigning) is 
één eenvoudige, visuele taal waarmee niet alleen 
een app voor het verzamelen van gegevens kan 
worden aangemaakt, ook gegevensverwerking en 
resultaten kunnen nu worden opgezet.

VIB-VUB-prof Jan Steyaert zet megabodies in voor 
grensverleggend onderzoek met de cryo-elek-
tronenmicroscoop

Prof. Dr. Jan Steyaert van de VUB en het Vlaams 
Instituut voor Biotechnologie (VIB) pakt uit met een 
nieuw type synthetische antistoffen die luisteren 
naar de naam megabodies. Zijn team maakte NA-
NObodies, die 20 jaar geleden aan de VUB ontdekt 
werden, vele malen groter (MEGAbodies) zodat ze 
ook zichtbaar zijn in de cryo-elektronenmicroscoop 
en zo gebruikt kunnen worden om de eiwitten 
waaraan ze binden in kaart te brengen. Eiwitten 
zijn de belangrijkste functionele bouwstenen van 
elke levende cel. De combinatie van deze innovati-
eve megabody technologie en het gebruik van de 
cryo-elektronenmicroscoop maken het nu mogelijk 
om de structuur van quasi elk eiwit tot op atomair 
niveau te ontrafelen. Zo kan het onderzoek naar 
nieuwe geneesmiddelen aanzienlijk versneld 
worden.

Met Discopar verzamel je big data vanaf je luie zetel

Jan Steyaert
© VIB-Ine Dehandschutter
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VUB-INGENIEURS HALEN 6 VAN 
DE 11 IE-NET PRIJZEN BINNEN
Op donderdag 22 november werden de jaarlijkse ie-net prijzen voor afstudeer-
werken bekend gemaakt. Dit was het einde van een lang selectieprocess in 
twee stappen. Eerst werden de finalisten geselecteerd op basis van zes criteria: 
Maatschappelijke relevantie, Economische haalbaarheid, Commercialiseerbaar-
heid en toepasbaarheid, Inovatie/creativiteit, Taal en Academische waarde.
De finalisten werden dan uitgenodigd hun werk in het publiek te verdedigen aan 
de hand van een poster en een gesprek met minstens vijf juryleden.
VUB bio-ingenieurs Babette Deckers en Arne Janssens bekwamen de eerste en 
derde plaatsen in hun categorie terwijl VUB burgerlijke ingenieurs Magali Dams, 
Ellen Roels en Ine Dirkx de drie prijzen voor hun categorie veroverden. Ine Dirkx 
kreeg ook nog de prijs van de pers, geselecteerd door Roularta.

Babette Deckers, PhD in de 
bio-ingenieurswetenschappen

Arne Janssens, PhD in de 
bio-ingenieurswetenschappen

Magali Dams, PhD in de
ingenieurswetenschappen

Ellen Roels, PhD in de  
ingenieurswetenschappen

Ine Dirks, PhD in de  
ingenieurswetenschappen
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management stress alom. Want hoe vieren we 
samen met het personeel op een originele manier 
de inzet van het voorbije jaar? Vieren we met het 
hele bedrijf samen of vieren we per departement? 
In huis of buitenshuis? Een korte receptie met 
speech of een heus feest met gastsprekers 
en walking dinner? Een beperkt kwartiertje 
nieuwjaarswensen of een uitgebreide evaluatie 
van het voorbije jaar én de uitdagingen voor het 
komende jaar? Op een dag in het midden van de 
week zodat het feestje niet te lang uitloopt (maar 
’s anderdaags een deel van het personeel met een 
kater om 10 uur opdaagt) of een feestje op vrijdag 
dat uitloopt tot in de vroege uurtjes? Met of zonder 
partner? Met dansgelegenheid of niet? Of doen 
we eens iets anders, een quiz bijvoorbeeld om de 
teamspirit nog maar eens aan te wakkeren? En dan 
hebben we het nog niet eens gehad over het al dan 
niet serveren van alcohol, laat staan champagne.

Na bijna twintig jaar professionele ervaring 
besloot ik dat het misschien wel eens tijd werd om 
wat pareltjes over management neer te pennen. 
Wij ingenieurs mogen dan misschien wel als nerds 
of sociaal gehandicapten bekeken worden door 
collega’s met een managementopleiding, zeer 
vaak was ik getuige van staaltjes managerieel 
geklungel, of is het manageriaal? Van het 
sollicitatiegesprek, over het assessment, het 
evaluatiegesprek, het motivatiegesprek tot de 
off-site team building. Het zijn allemaal ‘uit het 
leven gegrepen’ ervaringen die ik met plezier deel. 
Het spreekt natuurlijk voor zich dat elke mogelijke 
overeenkomst met bestaande personen louter 
toevallig is.

Het was weer eens de periode van het jaar 
waarin een groot aantal bedrijven hun jaarlijks 
personeelsfeest organiseerden. Voor het 

MUSHROOM MANAGEMENT
HET PERSONEELSFEESTJEng 
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Over elk scenario valt wel iets te zeggen. 
Sommigen zijn absoluut te vermijden. Neem nu 
een drink met partners en lange speech op vrijdag 
in de grote vergaderzaal van de hoofdzetel. Geen 
kat die daar naartoe komt. Nog zo’n topper is 
een drink met speech en walking dinner op de 
middag. Vooral wanneer deze over verschillende 
weken gespreid moet worden omdat de grootste 
vergaderzaal het volledige 
departement niet kan huizen. Zij 
die dan bij de tweede of derde 
editie aan de beurt zijn, krijgen de 
nieuwjaarswensen van de CFO – 
baas van de baas – geprojecteerd 
op een scherm in een hoek van de 
zaal. Want je kan van zo iemand 
natuurlijk niet verwachten dat hij 
of zij zich drie keer kan vrijmaken, 
toch? Niemand die luistert of kijkt.

Je hebt ook events voor het 
voltallige personeel in één 
keer. Maar waar organiseer je 
zoiets als er 8.000 man in je 
bedrijf werkt? In een paleis van 
de Heizel? Of nog gekker, het 
Koning Boudewijnstadion? Beide 
scenario’s heb ik meegemaakt. Zit 
je daar in zo’n Heizelpaleis, tegen 
dat de laatste zijn voorgerecht 
heeft, zitten de eersten al aan het dessert. Om 
nog maar te zwijgen over de logistiek om iedereen 
naar Brussel te krijgen. Gekleurde kaartjes per 
regio aan een lintje rond de hals, bussen per zone 
en op verschillende tijdstippen. De realiteit is 
natuurlijk anders: de bus uit West-Vlaanderen zit 
hopeloos vast in het verkeer op de Brusselse ring 
en de eerste bus terug vertrekt met slechts drie 
personen. Om dan vast te moeten stellen dat er 
veel te weinig plaats is op de laatste bus richting 
Kortrijk.

Alcohol of niet? Hoe ver gaat de 
verantwoordelijkheid van de werkgever als iemand 
zich lazarus drinkt op zo’n event om vervolgens 
een ernstig verkeersongeval te veroorzaken? 
Challenge van de eeuw voor preventieadviseurs. 
Het eerste voorstel is uiteraard: geen alcohol. 
Helaas verwacht de gemiddelde Belg wel minstens 
een glaasje bier of wijn. Bonnetjes dan maar. Drie 
bonnetjes per persoon maar wat als bonnetjes 
doorgegeven worden? Een kaart op naam dan die 
je als een pas om je hals draagt? Het hoeft geen 
betoog dat zulk systeem hét gespreksonderwerp 
van de avond wordt. 

Een laatste afweging blijft met of zonder partner? 
Eindeloze rampscenario’s die het verloop van de 
avond sterk kunnen bepalen. Wat als naar het 
eind van de avond Fritz vaststelt dat zijn anders zo 
sympathieke collega’s ineens veel meer interesse 
vertonen voor zijn echtgenote dan voor hemzelf? 
Hoe reageren de collega’s op wanneer ‘Dirk van 
de boekhouding’ zijn vriend voorstelt of als het 

kleedje en de 
schoenen van de 
secretaresse van 
de baas van een 
duurdere ontwerper 
zijn dan die van 
zijn echtgenote 
zelf? Misschien 
toch veiliger zonder 
partner…

Nog een stresspunt 
is: hoe gedraag je 
je als manager op 
zo’n feestje? Je kan 
er niet van uitgaan 
dat iedereen ’s 
anderdaags zomaar 
vergeten is wat er 
de vorige avond 
gebeurd is. Want hoe 
kan je van je baas 

nog gezag aanvaarden als die om 3 uur ’s morgens 
op tafel met zijn das rond zijn hoofd en draaiende 
servet in zijn hand luidkeels ‘Les Lacs du 
Connemara’ staat mee te brullen? Probleem is dat 
we onze collega’s enkel kennen in een welbepaald 
kader en we, eens daarbuiten, misschien wel voor 
verrassingen komen te staan. Welke reputatie hou 
je over als je in de vroege uurtjes stomdronken 
en kwijlend  in slaap valt in een hoekje van de 
feestzaal? Vooral in tijden waarin iedereen continu 
een fotoapparaat op zak heeft.

Laatst zag ik foto’s van een personeelsfeestje 
waarop partners uitgenodigd werden en er een 
foto-booth stond waarin je tijdens het event 
grappige foto’s kon nemen. Naast gekke hoeden, 
pruiken en brillen stond in deze boot ook een soort 
rendier waarop dan iemand (vaak de grappigste 
van de groep) kon gaan zitten. De foto waarop de 
vrouw van de baas (inclusief een glaasje teveel 
op) met haar veel te kort rokje tijdens de ‘klik’ van 
het rendier gleed, hadden ze beter uit de reeks 
gelaten. 

Nico Bécu

“Hoe kan je van 
je baas nog gezag 

aanvaarden als 
die om 3 uur ‘s 

morgens met zijn 
das rond zijn hoofd 
luidkeels ‘Les Lacs 

du Connemara’ staat 
mee te brullen?”
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BEZOEK AAN  
PROXIMUS ART COLLECTION

In 1996 is Proximus gestart met haar verzameling van hedendaagse kunst. Het Aankoopcomité 
selecteert werken van kunstenaars die hun stempel hebben gedrukt, of dat nog steeds doen, op de 
internationale moderne kunst. De collectie bevat vooral 20ste eeuws kunstenaars: Pierre Alechin-
sky, Carl André, Nobuyoshi Araki, Atelier Van Lieshout, John Baldessari, Lothar Baumgarten, Chris-
tian Boltanski, Dirk Braeckman, Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Pol Bury, David Claerbout, Tony 
Cragg, Jan De Cock, Wim Delvoye, Rineke Dijkstra, Peter Downsbrough, Dan Flavin, Günther Förg, Jef 
Geys, Dan Graham, Paul Graham, Andreas Gursky, Jenny Holzer, Donald Judd, On Kawara, Walter Leb-
lanc, Sol Lewitt, Roy Lichtenstein, Richard Long, Ken Lum, Robert Mapplethorpe, François Morellet, 
Hans Op de Beeck, Panamarenko, Martin Parr, Giuseppe Penone, Jan Schoonhoven, Andres Serrano, 
Hiroshi Sugimoto, Jan Vercruysse, Jeff Wall, Andy Warhol, Lawrence Weiner, Marthe Wéry, en Franz 
West. De collectie bestaat voor de helft uit foto’s, o.a. van Thomas Struth, Andres Serrano en Urani-
umfoto’s van Sigmar Polke.

Op 11 april om 17:30 starten we met een kleine receptie op de 28e verdieping met een prachtig zicht 
over Brussel. Dit laat toe dat avondspitstelaatkomers zeker de start om 18:00 niet zullen missen. Er 
is parking gereserveerd in de Torens zelf (ingang Koning Albert-II laan). Met de trein komen is natu-
urlijk ook handig, de Torens staan net naast het Noord-station.

Inschrijving zullen via onze webstek verlopen, u krijgt nog een nieuwsbrief met de link.
Opgelet, maximaal aantal deelnemers is 25.

We krijgen een exclusieve rondleiding door de curator van de collectie zelf, Hans-Bart Van Impe.



APR - MEI - JUN 2019 19

FOTO
CORNER

Veel geïnte- 
resseerden op de 
alumniavond  
tijdens de lezing 
van professor  
John Vantomme.

Danny Van Hemelrijck, Head of the Mechan-
ics of Materials & Constructions department, 
received the visit.brussels award of Brussels 
Ambassador. The price was awarded due to 
the success of ICEM18, the International Con-
ference on Experimental Mechanics last July, 
and it’s great international participation. 

De Algemene  
Vergadering van  
8 februari 2019.
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Tramlijn Zwijnaarde

Young Graduates Program

Durf jij de uitdaging aan te gaan 
om de nieuwe generatie van BAM 

te worden?

www.bamcareers.be

NATO hoofdkantoor Brussel

Liefkenshoekspoortunnel

Ecoduct Groenendaal Blanke Top Cadzand
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Boundless opportunities 
Find your perfect challenge

•     Work on many projects at top 100 companies in Belgium 
•     Benefit from many trainings, education and guidance
•     Flexibility, while enjoying the certainty of a fixed contract

PROJECTSOURCING   |  PROJECTMANAGEMENT   |    CONSULTANCY

Why choose Brunel?

Interested? Check out brunel.be/jobs 



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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MESHIA CÉDRIC 
Master in de Ingenieurswetenschappen: 
Computerwetenschappen
Towards Computational Empathy: Lever-
aging the Deep Learning Paradigm for 
Continuous Affect Estimation from Facial 
Expressions
Promotor: Prof. H. Sahli

GUOQIANG HE
Doctor in de Ingenieurswetenschappen
Controlling sub-THz waves with graphene 
based devices
Promotor: Prof. J. Stiens

ZHONGJIE HUANG
Doctor in de Ingenieurswetenschappen
Numerical Sound Field Simulations of 
Supersonic Rotating Sources in a Uniform 
Mean-Flow of Arbitrary Direction
Promotoren: Prof. T. De Troyer en Prof. G. 
Ghorbaniasl

SIMON ABRAHAM
Doctor in de Ingenieurswetenschappen
Non-intrusive Uncertainty Quantification 
Methods for Computational Fluid Dynamic 
Applications
Promotoren: Prof. F. Contino en Prof. G. 
Ghorbaniasl

MESHIA CÉDRIC OVENEKE
Master in de Ingenieurswetenschappen: 
Computerwetenschappen
Towards Computational Empathy: Lever-
aging the Deep Learning Paradigm for 
Continuous Affect Estimation from Facial 
Expressions
Promotor: Prof. H. Sahli

LORENZO VECCHI
ELECTROCHEMICAL MODELLING OF THE 
HYDROGEN ABSORPTION, DIFFUSION AND 
DESORPTION IN IRON ALLOYS
Promotoren: Prof. dr. ir. Yves Van Ingel-
gem, Prof. dr. ir. Herman Terryn

ACHILES FONTANA DA MOTA
MODELLING AND ANALYSIS OF HYPERBOL-
IC METAMATERIALS FOR CONTROLLING 
THE SPONTANEOUS EMISSION RATE AND 
EFFICIENCY OF QUANTUM EMITTERS
Promotoren: Prof. dr. ir. Heidi Ottevaere, 
Prof. dr. ir. Wendy Meulebroeck, Prof. dr. 
Ben-Hur Borges (USP)

NYMFA NOPPE 
PERFORMANCE MONITORING AND LIFETIME 
ASSESSMENT OF OFFSHORE WIND FARMS 
BASED ON SCADA DATA
Promotoren: Prof. dr. ir. Christof 
Devriendt, dr. ir. Wout Weijtjens

XINHUA ZHU
ADVANCED STUDY OF AGING OF LINI0.
80CO0.15AL0.05O2 CATHODE MATERIAL 
FOR LITHIUM-ION BATTERIES
Promotor: Prof. dr. ir. Annick Hubin

ANTIGONI KATSIKI
DEVELOPMENT OF A PHOSPHATE BASED 
MATRIX FOR TEXTILE REINFORCED CEMEN-
TITIOUS COMPOSITES
Promotoren: Prof. dr. ir. Hubert Rahier, 
Prof. dr. ir. Yiannis Pontikes

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

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