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Voorwoord
Beste alumnus, beste lezer

Wat brengt een Faculteit Weten
schappen en een Rubik’s Cube bij 
elkaar? een eerste verband  veelzijdig
heid natuurlijk  is een vaak gehoord 
adagium van een exacte wetenschapper. 
Sterker nog, in nagenoeg al onze oplei
dingen staat dit zelfs bijna letterlijk in de 
doelstellingen. Maar het is niet het enige 
verband dat er is.

Misschien is de voornaamste eigen
schap die een wetenschapper (in 
wording) bezit, het willen nadenken. 
Redeneren, zonder primair te focussen 
op een bepaald resultaat. Problemen 
worden niet uit de weg gegaan, maar 
worden bewust benaderd  waaróm 
is iets zus, en niet zo? Waaróm zijn 
bepaalde kleurencombinaties op een 
Rubik’s Cube onmogelijk? (Uitstekende 
oefening voor thuis: probeer de combi
natie van de Rubik’s Cube in het facul
teitsbeeld te reproduceren.) Juist dat 
graag willen puzzelen (“knowledge for 
the sake of knowledge”) maakt ons wie 
we zijn, en wat we doen.

Ook in de studentenwerking aan deze 
faculteit is dat aspect zeer duidelijk 
aanwezig. Wis en natuurkundestuden
ten die meedoen aan internationale 
wiskundecompetities (LIMO, IMC …) 
en zelfs hun eigen wiskundewedstrijd 
organiseren. Chemici en biochemici die 
met iGeM al twee jaar op rij een gou
den medaille behalen aan het MIT in 
Boston. Geologen en geografen die met 
initiatieven als eGea en euGeN over 

de landsgrenzen heen ervaring opdoen. 
Studenten die op erasmus gaan om ook 
van wetenschap in het buitenland te 
proeven. Stuk voor stuk indrukwekkende 
verwezenlijkingen en initiatieven.

De studentenkringen zelf (Bios, 
Chemika, Geos, Merkator en Wina) 
en hun overkoepelende vereniging 
Scientica zitten ook niet stil. Bijna elke 
dag van het academiejaar wordt er wel 
een activiteit georganiseerd voor en door 
de studenten wetenschappen  behalve 
misschien tijdens de examens natuurlijk. 
Ook zijn de studenten vertegenwoordigd 
in nagenoeg alle relevante organen aan 
deze faculteit, wat van sommige van 
de studentenvertegenwoordigers zelfs 
medebestuurders maakt. 

We leggen ons dan wel allemaal toe op 
een andere discipline, maar we voelen 
ons allemaal wetenschapper. en laat dat 
nu net één van de mooiste dingen aan 
onze faculteit zijn. Veelzijdigheid dus  
net zoals een Rubik’s Cube.

 

Thomas in’t Veld 
studentenvertegenwoordiger 2009-2010
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Voorzitter van Science@Leuven Jos Peeters, 
rector Mark Waer en decaan Peter Lievens 
vlak na de ondertekening van de statuten.
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het Fonds wordt ondersteund door de Faculteit 
Wetenschappen, het Departement aard en 
Omgevingswetenschappen, het Departement 
Biologie, het Departement Chemie, het 
Departement Natuurkunde en Sterrenkunde, 
het Departement Wiskunde, Science@Leuven, 
B.V.L.G., Chemici Leuven, PDL, Leuvense 
Geografen, V.W.N.I.L., Scientica en Leuven 
Research & Development.

Fondsenwerving

het Science@Leuven Fund richt zich voor het 
verwerven van bijdragen zowel tot bedrijven 
als tot privépersonen. Deze fondsenwerving 
wordt georganiseerd samen met het Leuvens 
universiteitsfonds. het fonds promoot 
schenkingen volgens een getrapt systeem: 
80 euro, 800 euro en 8.000 euro. Giften van 
andere bedragen zijn uiteraard mogelijk en 
voor giften vanaf 30 euro door privé-personen 
wordt een fiscaal attest verstrekt. Schenkers 
van giften vanaf 800 euro worden (indien 
gewenst) vermeld in de nieuwsbrief van 
Science@Leuven en bij PR-activiteiten van de 
Faculteit Wetenschappen. Vanaf een schenking 
van 16.000 euro of 2 x 8.000 euro (een beurs 
voor twee opeenvolgende jaren) kan men een 
naam verlenen aan de beurs en wordt men 
uitgenodigd om de beurs persoonlijk aan de 
bursaal te overhandigen. 

Staat u als alumnus achter dit initiatief en wilt 
u graag zelf een bijdrage leveren? Storten kan 
dan op rekeningnummer 734-0194177-89 van 
de K.U.Leuven, Oude Markt 13, 3000 Leuven. 
Gelieve steeds de gestructureerde mededeling 
+++400/0003/81268+++ toe te voegen.

u kunt al deze informatie ook online nalezen 
op http://wet.kuleuven.be/scienceatleuvenfund

aCTueeL

Oprichting Science@Leuven Fund

Op 12 december 2009 werden aansluitend bij de Christmas Lecture de statuten 
voor het Science@Leuven Fund ondertekend. Dit fonds heeft als primair doel 
beurzen ter beschikking te stellen aan gemotiveerde en talentvolle buitenlandse 
studenten die een engelstalige opleiding aan de Faculteit Wetenschappen 
van de K.U.Leuven zullen volgen. De studenten worden geselecteerd op basis 
van kwaliteit (studieresultaten, aanbevelingsbrieven, interviews …). Over de 
jaren heen zal gestreefd worden naar een evenredige verdeling van het aantal 
beursstudenten over de verschillende masteropleidingen. 

De statuten van het Science@Leuven Fund 
werden ondertekend aansluitend bij de 
Christmas Lecture.
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WISKUnDe

De Kubus van Rubik: een veelkleurig vernuft

ernö Rubik, geboren te Budapest in 1944 en opgeleid tot architectuur-
professor, was als twintiger gefascineerd door de uitdaging om een 
kubus te maken, opgebouwd uit blokjes, in 3 lagen, zodat elke laag, 
verticaal zowel als horizontaal, onafhankelijk kon draaien, en wel zonder 
dat het geheel uit elkaar viel. Na mislukte pogingen, o.m. met behulp 
van elastiekjes, slaagde hij in zijn opzet door elk blokje zodanig vorm 
te geven dat de kubus vanzelf stevigheid krijgt als alle blokjes worden 
samengebracht. Dit technisch hoogstandje is gebaseerd op een zeer 
degelijk driedimensionaal meetkundig inzicht.  

Wist je dat …

■ een kubus 6 zijvlakken, 8 hoekpunten en 12 ribben heeft; dat het decanaat 
van de Faculteit Wetenschappen nauw samenwerkt met 5 departementen en 
op die manier ook 6 eenheden telt, 8 bacheloropleidingen en meer dan 12 
masteropleidingen inricht? (www.wet.kuleuven.be)

■ ernö Rubik tot op vandaag erevoorzitter van de hungarian academy of 
engineering is?

■ het beste algoritme om de kubus van Rubik op te lossen in kwartdraaien 
(wijzer- of tegenwijzerzin) “God’s algorithm” genoemd wordt, maar nog steeds 
onbekend is? Pas in 2008 werd aangetoond dat elke kubus kan opgelost 
worden in minder dan 22 kwartdraaien. er zijn ook kubusconfiguraties waarvoor 
tenminste 20 kwartdraaien nodig zijn.

■ er ondertussen ook 4 x 4 x 4 en zelfs 5 x 5 x 5 kubussen (van Rubik) bestaan 
met een nog veel grotere complexiteitsgraad voor het oplossen ervan?

■ de meest recente “Benelux Open” voor “speedcubing” plaatsvond in februari 
2010 in nederland? (www.speedcubing.com/events/beneluxopen2010)

■ je op www.schubart.net/rc een digitale versie van de kubus kunt oplossen?

■ oudstudent informatica Lars Vandenbergh een aantal wereldrecords 
speedcubing op zijn naam heeft gehad? In 16 seconden zet hij alle blokjes 
keurig op hun plaats. Lees zijn blog op http://qblog.be

■ je op www.rubiks.com nog veel meer weetjes aantreft over de kubus?
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Van welke kant je de kubus ook bekijkt, telkens 
kunnen alle lagen onafhankelijk draaien. 
Om de beweging van elk blokje te kunnen 
volgen, voorziet Rubik ze van een kleur, 
één voor elk zijvlak van de grote kubus. Zó 
wordt het nog sneller duidelijk dat elk blokje 
(zelfs op verschillende manieren) van zijvlak 
kan veranderen, en dat de gehele kubus 
in slechts enkele bewegingen, een ware 
kleurentransformatie ondergaat. Rubik zag zich 
voor een nieuwe uitdaging geplaatst. hoe moet 
hij een kubus, waarvan de blokjes zich door het 
veelvuldig draaien niet meer in de “thuispositie’’ 
bevinden, opnieuw in de uitgangspositie 
brengen? het blijkt een uitdaging van 
ongeziene complexiteit; het wordt een spel 
voor jong en oud. Rubik verkrijgt zijn patent in 
1977 en een commercieel succesverhaal gaat 
van start. een hype wordt geboren.

Miljoenen mensen hebben intussen al vol 
verwondering met de kubus van Rubik 
gespeeld. Ze ondervinden hoe moeilijk het is 
om zelf een oplossingsmethode te vinden voor 
een probleem dat zich zó eenvoudig aandient. 
het is inderdaad verre van evident en het blijft 
nog een àndere uitdaging voor je ruimtelijk 
inzicht om de kubus zo snel mogelijk, m.a.w. in 
zo weinig mogelijk bewegingen, in zijn originele 
positie te brengen. Dit is zelfs uitgegroeid 
tot een heuse sport, met internationale 
kampioenschappen en wereldrecords.

enkele eenvoudige wiskundige inzichten (uit de 
groepentheorie) helpen om de complexiteit en 
de oplossingsmethode beter te begrijpen. 

De kubus heeft 6 zijvlakken en telt dus 
6 kleuren. Wanneer we vanuit een vast 
standpunt de kubus bekijken, kunnen we de 
zijvlakken eenvoudig benoemen: voor (V), 
achter (A), links (L), rechts (R), boven (B) en 
onder (O). Deze namen brengen we aan op 
de centrale vlakjes in elk zijvlak. De kleur van 
deze middelste vlakjes bepaalt immers de kleur 
die het volledige zijvlak krijgt. Deze vlakjes 
veranderen ook niet van zijvlak tijdens het spel. 
er zijn op elk zijvlak m.a.w. slechts 8 vlakjes 
die wél bewegen en gevolgd moeten worden. 
Dit betekent dat we voor de 6 zijvlakken samen 
48 vlakjes volgen. elke transformatie T van de 
kubus is daarom eenvoudig neer te schrijven 
als een permutatie van deze 48 zijvlakjes. 

het spel wordt gespeeld door telkens weer 
een zijvlak één of meerdere kwartdraaien te 
roteren. Wanneer we voor elk zijvlak opteren 
voor een kwartdraai in wijzerzin (gezien vanuit 
een frontaal aanzicht), en hiervoor ook de 
letters V, a, L, R, B en O schrijven, dan kan het 
letterwoord “VVLRVOB” gelezen worden als: 
kwartdraai vooraan, dan kwartdraai vooraan, 
dan kwartdraai links, dan kwartdraai rechts … 
het is evident dat elke transformatie T van 
de kubus te schrijven valt als een dergelijk 
letterwoord. er zijn nog evidente observaties 
te maken: zo is het resultaat van “VVVV” 
hetzelfde als dat van “nietsdoen”, en dat 
geldt analoog voor elk van de 6 letters; we 
schrijven “VVVV=1”. M.a.w. om 1 kwartdraai 
(in wijzerzin) “ongedaan te maken” kun je 3 
opeenvolgende kwartdraaien (in wijzerzin) erop 
laten volgen; 3 opeenvolgende kwartdraaien 
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een STUDenT WISKUnDe AAn heT WOORD

Waarom Wiskunde?

al van in het middelbaar sprak het exacte karakter 
van wiskunde mij aan, en het was dus een logische 
keuze om wiskunde te gaan studeren. het is deze 
interesse in zuivere theorie die de wiskundige 
onderscheidt van zijn collegawetenschappers, 
hoewel er uiteraard ook heel wat toepassingen aan 
bod komen in de opleiding. Ik weet alleszins dat ik 
geen betere keuze had kunnen maken.

Wat is de Leukste Les?

Toen ik aankwam in Leuven, bleek al heel snel dat 
de proffen wiskunde een aparte zin voor humor 
hebben. De flauwste mopjes passeren de revue en 
als je niet naar de les komt voor de leerstof, dan 
zit je er omwille van de ontspannen sfeer die in 
vrijwel elke les heerst. Om een voorbeeld te geven: 
lineaire algebra en analyse 1 waren de eerste twee 
vakken waarbij ik soms versteld stond van hoe leuk 
wiskunde wel is, maar vaak ook gewoon naar de les 
ging voor de aangename sfeer. Vanaf het tweede 
jaar is bijna elk vak een aanrader!
 
Wat is je Mooiste Moment in Leuven?

een moeilijke vraag aangezien er heel wat mooie 
momenten zijn geweest. Vooral de vriendschappen 
die er binnen Wina (de faculteitskring waar de 
wiskundestudenten in zitten) heersen, apprecieer ik 
enorm, en de verbondenheid met andere studenten 

is een uniek gevoel. Mooie momenten kan je dan 
ook jaarlijks beleven op de 24-urenloop.

Heb je nog een Tip voor Twijfelaars?

als je animo voelt voor het exacte, dan is dit dé 
richting voor jou! Maar laat je zeker niet ontmoedigen 
als je nog geen specifieke interesse in het 
theoretische (of het toegepaste) hebt, want dit is 
bij de meesten het geval als ze aan de opleiding 
beginnen. het is pas na enige gewenning (dankzij 
vakken als lineaire algebra of analyse 1) dat het 
enthousiasme opborrelt en dat zelfs de minst 
belangstellende student geboeid wordt.

Christophe Debry
bachelor wiskunde

in wijzerzin komen dus neer op 1 kwartdraai in 
tegenwijzerzin. In de groepentheorie zeggen we dat 
“VVV” het invers element is van “V”, want “VVVV=1”; 
we noteren dit als V4=1 of ook V-1=V3 .

het spel van de kubus van Rubik spelen komt er 
wiskundig op neer om een gegeven transformatie 
T te schrijven als een letterwoord enerzijds, en om 
daarna voor dat letterwoord het invers element te 
bepalen. het eerste probleem is in de groepentheorie 
overigens zeer beroemd. In dit specifiek geval 
is het intuïtief duidelijk dat dit oplosbaar is, maar 
de complexiteit ervan is immens. De “groep van 
Rubik” is immers juist de verzameling van alle 
mogelijke transformaties T van de kubus. Dit aantal 
transformaties tellen is een pittig combinatorisch 
probleem waarvan het resultaat berekend werd 
als 4325200327448956000=2273145372111 . Dit 

indrukwekkende aantal laat aanvoelen waarom het 
zo moeilijk is een verdraaide kubus weer mooi op 
orde te brengen.

Omdat de kubus van Rubik in zo ontzaglijk veel 
posities gedraaid kan worden, is het niet mogelijk om 
de kubus op te lossen door een computer met louter 
brute kracht alle mogelijke draaibewegingen te laten 
uitproberen. een slimme aanpak is noodzakelijk en 
de zoektocht naar de optimale oplossingsmethode 
heeft een verband met vragen uit de groepentheorie. 
een eenvoudig spel, dat zelfs eerder bij toeval 
ontstond, wordt zo een inspiratiebron voor 
wetenschappers. 

door prof. Paul Igodt en prof. Stefaan Vaes
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INFORMaTICa

Informaticus in hart en nieren
Thijs Dhollander maakt een 
doctoraat over medische 
beeldverwerking. 

S@l: Beste Thijs, kan je de afdeling waar je 
werkt even voorstellen?

De onderzoeksgroep waartoe ik behoor 
heet MIC (Medical Image Computing, www.
medicalimagecomputing.com) en maakt deel 
uit van de afdeling eSAT/PSI (Centrum voor 
Spraak- en Beeldverwerking). en dat is dan 
weer een afdeling van eSaT, het Departement 
elektrotechniek.

De mensen van eSaT zitten voornamelijk in 
een gebouw in het Kasteelpark in heverlee, 
maar onze onderzoeksgroep is gevestigd in 
het Universitair Ziekenhuis (Gasthuisberg). 
Daar zitten we samen met nog vier andere 
onderzoeksgroepen (Radiologie, nucleaire 
Geneeskunde, Cardiologie en Radiotherapie), 
verenigd in het MIRC (Medical Imaging 
Research Center, www.medicalimagingcenter.
be). Door het feit dat we met deze vijf heel 
diverse onderzoeksgroepen samen zitten, 
ontstaat er heel wat kruisbestuiving: we hebben 
elkaar vaak nodig zowel voor technische als 
voor inhoudelijke kwesties. Ons onderzoek is 
bijgevolg zeer multidisciplinair!

In het MIRC zitten alle onderzoekers gezellig 
samen in een grote “landschapsruimte”, waar 
iedereen zijn bureau heeft. Op de eerste 

verdieping hebben we dan nog een mooie 
glazen ruimte waar we mensen ontvangen, 
vergaderen ... aan deze ruimte dankt het MIRC 
zijn bijnaam. als je ons wil vinden, kan je aan 
de receptie van Gasthuisberg gewoon vragen 
naar het “Louvre”! 

het voordeel van in Gasthuisberg te zitten is 
dat we rechtstreeks toegang hebben tot alle 
klinische scanners. Verder werken we ook nog 
nauw samen met het MoSAIC (Molecular Small 
Animal Imaging Center): zij hebben van alle 
gangbare scanners een variant die geschikt 
is voor het scannen van kleine dieren. Deze 
unieke faciliteiten stellen ons in staat om ook 
voor kleine dieren (die vaak een heel goed 
model zijn bij preklinisch onderzoek) te werken 
aan multimodale studies: dat is onderzoek 
waarbij je gegevens van verschillende 
scanners combineert.

S@l: Wat doe je daar precies, in dat MIRC?

Wat wij allen samen in het MIRC doen, is 
onderzoek over of met behulp van medische 
beeldvorming en verwerking. Bij MIC is 
medische beeldverwerking onze specialiteit. 
MIC is de meest technische en computationele 
onderzoeksgroep van de vijf.



Waar ik specifiek aan werk, hm, mag ik even heel 
technisch worden? Ik doe onderzoek naar de 
verwerking (vooral “coregistratie”) van “diffusion 
tensor”beelden of hogereordevarianten hiervan, 
voornamelijk voor beelden van de hersenen van 
zowel mensen als (kleine) dieren. Wie dat begrepen 
heeft, nodig ik uit voor een zeer boeiend gesprek… 

Maar nu dan wat meer uitleg voor de “normale” 
mensen onder ons. Je kan via zoektermen als 
“diffusion tensor imaging”, “Q-ball imaging” en 
“medical image registration” op Google al heel wat 
relevante informatie en prentjes vinden! Diffusion 
tensor imaging, of diffusiegewogen beeldvorming 
in het algemeen, komt uit een MR (magnetische 
resonantie) scanner. Je bekijkt de diffusie-
eigenschappen van een bepaald weefsel of orgaan: 
dat is zoiets als bekijken hoeveel bewegingsvrijheid 
watermoleculen hebben, en in welke richtingen 
dat zoal is. Dat wil niet zeggen dat er ook effectief 
water aan het stromen is: het gaat enkel om de 
bewegingsvrijheid die het heeft. Diffusiegewogen 
beelden zijn moeilijker om te verwerken dan 
klassieke beelden, omdat we hier in elke pixel 
(“voxel” in 3D) niet 1 getal (grijswaarde) hebben, 
maar meerdere waarden, en die zijn bovendien vaak 
moeilijk te interpreteren.

Coregistratie van beelden kan je eenvoudig zien 
als het “op elkaar leggen” ervan. Bijvoorbeeld: we 
scannen zowel jouw als mijn hersenen en dan willen 
we ze vergelijken. Maar omdat onze hersenen van 
vorm verschillen, moeten we de beelden van mijn 
hersenen vloeiend, maar anatomisch toch nog 
realistisch, gaan vervormen (op een slimme manier) 
zodat ze op die van jou passen. en dat willen 
we dan doen voor de eerdergenoemde diffusion
tensorbeelden, met hun ingewikkelde en moeilijk te 
interpreteren informatie… 

Is het interessant onderzoek? Jazeker! en in mijn 
geval doe ik dat tegelijk met de doelstelling een 
doctoraat te behalen.

S@l: Welke aspecten van je opleiding komen vooral 
van pas?

Ik heb dus informatica gestudeerd, en daarna 
nog een extra jaartje “Postgraduate Studies in 
advanced Medical Imaging”. Mijn hoofdopleiding 
is en blijft natuurlijk informatica, en ik ben dan ook 
een informaticus in hart en nieren (wat waarschijnlijk 
niet te zien is op scans van het hart en de nieren, 
mogelijk wel op die van de hersenen, maar dat leidt 
ons te ver...).

Verschillende aspecten van de opleiding informatica 
zijn zeer relevant in wat ik dagelijks doe. als student 
informatica word je in de eerste plaats gevormd tot 
een wetenschapper. Je leert er omgaan met echte 

wetenschap, wat een zeer theoretisch en formeel 
gegeven is. Als je later onderzoek wil gaan doen (of 
zelfs nog maar de opleiding informatica op een goeie 
manier wil afwerken), is het van het grootste belang 
dat je in staat bent daarmee om te gaan. Dat is iets 
dat gaandeweg groeit in zo’n opleiding.

Ikzelf heb binnen informatica vooral gekozen 
voor de vakken in het domein van de artificiële 
intelligentie. een van de subdomeinen hiervan is 
“computer vision” (i.e. een computer in staat stellen 
om nuttige informatie uit beelden te halen). Dit 
vertoont uiteraard veel raakvlakken met medische 
beeldverwerking.

And last but not least... ik heb (hard) leren werken, 
zowel zelfstandig als in team. Typisch voor de 
opleiding zijn de vele projecten en practica die je 
alleen of in groep tot een goed einde moet brengen. 
het kan soms best hard zijn: de gemiddelde 
informaticastudent ziet meer dan eens de zon 
ondergaan en weer opkomen zonder tussendoor 
geslapen te hebben. en niet alleen om de redenen 
waarom de gemiddelde sociale student dit wel eens 
meemaakt (lacht). Maar het levert veel voldoening 
als je na zeg maar 6 weken hard werken met je 
hechte groepje van 4 mensen de resultaten kan 
presenteren. Je leert hard werk en de positieve 
resultaten ervan echt wel appreciëren!

S@l: Zou je opnieuw dezelfde studierichting kiezen 
en waarom (niet)?

Zonder twijfel: ja! Ik heb ooit nog andere richtingen 
(bv. bio-ingenieur) overwogen, omdat ik vreesde 
dat een informaticus iemand is die dag en nacht 
niets anders doet dan proberen een saaie hoop 
programmeercode aan de praat te krijgen. Maar 
niets is minder waar: als informaticus ben je een 
wetenschapper in de ruime zin van het woord. er 
zijn bijzonder veel zeer uiteenlopende subdomeinen 
van de informatica: databases, computernetwerken, 
gedistribueerde systemen, software engineering 
(vergis je niet: dit is niet gewoon programmeren!), 
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artificiële intelligentie, multimedia, computer graphics 
(vergis je wederom niet: dit is niet 3D-prentjes 
tekenen, maar leren hoe ze berekend worden), 
veilige software, computationele informatica ... om er 
slechts enkele te noemen.

Ik was en ben nog steeds vooral gedreven door 
artificiële intelligentie. het is een domein dat tot 
ieders verbeelding spreekt, maar het wordt nog 
zoveel boeiender als je ook begrijpt waarom en hoe 
het werkt.

Ik heb de universiteit als studie en als werk en 
leefomgeving ontdekt, en ook deze keuze zou ik 
zonder twijfel opnieuw maken! het is een unieke 
ervaring, in de verste verten niet te vergelijken met 
een school. Op een school ben je enkel tijdens 
de lesuren; aan de universiteit ben je een hele 
studentencarrière lang, dag en nacht... en wie weet 
nog wel langer!

S@l: Waarom zou een jongere vandaag kiezen voor 
een opleiding informatica?

Ik denk dat ik al wel wat goede redenen vermeld 
heb. Misschien nog eentje extra: een typische vraag 

die toekomstige studenten (en nog veel vaker hun 
ouders) stellen is “Waar kan ik dan gaan werken?” 
en zelfs “Betaalt dat goed?”. Ik ben geen fan van 
een studiekeuze met als drijfveer de (materiële) 
carrièremogelijkheden. Je moet kiezen voor wat je 
echt boeit, anders kom je er niet doorheen. Maar 
voor wie toch met die jobuitwegen ergens in het 
achterhoofd zit, maak je geen zorgen: er is altijd en 
overal nood aan meer informatici dan er beschikbaar 
zijn.

Wat ik aanraad is: kies voor informatica omdat het 
je boeit. Informatica is een wetenschap, en wel 
een zeer formele en theoretische. Daar moet je je 
dus in kunnen vinden, want het is een manier van 
werken die je dagelijks zal moeten hanteren. Wie 
voor informatica kiest omdat hij of zij denkt dat het 
enkel programmeren is en “nog wat leuke dingen, 
maar altijd met een computer”, die komt bedrogen 
uit. Bestudeer het programma goed voor je de keuze 
maakt: ga naar de infodagen, lees de brochures, 
spreek met mensen (studenten, professoren ...). en 
denk je daarna “amai, DIT is wat ik echt wil doen”, 
schrijf je dan in en ga er voluit voor!

Interview: Cindy Beelen

eeN STuDeNT INFORMaTICa aaN heT WOORD

Iets met Informatica?

Informatica is een multidiscipli
naire wetenschap die nog veel 
onontgonnen gebieden kent. Dat 
veelzijdige karakter en het feit dat 
er op vele vlakken continu inno
verend onderzoek wordt verricht 
spreekt mij enorm aan. Bovendien 
is er binnen de opleiding ook 
meer dan voldoende ruimte om 
mijn interesse voor complexiteit 
en algoritmen te bevredigen.

Wat is de Leukste Les?

De keuze van een favoriete les 
is niet zo evident. Naargelang de 
opleiding vordert krijg je als stu
dent enorm veel keuzevrijheid in 
de vakken die je volgt. Daarom 
zou ik al mijn vakken wel kunnen 
kiezen als leukste les. In het alge
meen kunnen lessen die betrek
king hebben tot artificiële intelli
gentie en softwareontwikkeling mij 
het meeste boeien.

Wat is je Mooiste Moment in 
Leuven?

De jaarlijks terugkerende 24-uren
loop is zonder twijfel het mooiste 
moment. In deze spannende 
loopwedstrijd nemen de Leuvense 
studentenkringen het tegen elkaar 
op. Ook Wina, de studentenkring 
van de wiskunde, fysica en 
informaticastudenten, neemt deel 
aan dit evenement en zet jaar na 
jaar een topprestatie neer. Jawel, 
ook informatici doen wel eens aan 
sport!

Heb je nog een Tip voor 
Twijfelaars?

als je verwacht de ganse dag 
spelletjes te mogen program
meren dan ben je aan het foute 
adres. heb je echter een stevige 
wiskundige achtergrond en ben 
je geïnteresseerd in het oplossen 
van complexe problemen en het 
ontwikkelen van professionele 

software, dan is informatica onge
twijfeld iets voor jou!

Jan Van haaren
bachelor informatica



FYSICa

Eurocraat maar geen Burocraat

erno Vandeweert behaalde in 1997 zijn doctoraat in de natuurkunde aan onze 
faculteit. Daarna bleef hij nog ruim 8 jaar actief in experimenteel onderzoek, 
in binnen- en buitenland. Sinds november 2005 werkt hij als programma-
adviseur voor de europese Commissie, in Brussel. een boeiende, veelzijdige én 
veeleisende baan ...

12

Wil je meer weten over

... de Marie Curie Acties: surf naar www.ec.europa.eu/mariecurieactions
… Industriële Technologieën: ec.europa.eu/research/industrial_technologies
... werken voor de europese instellingen: www.epso.eu



13

S@l: Hoe werd je natuurkundige?

Wetenschap en techniek waren altijd al mijn 
ding. als humaniorastudent volgde ik tijdens de 
schoolvakanties al colleges aan deze universiteit, als 
ik ten minste niet aan motoren of zo aan het prullen 
was. Biologie, natuurkunde, geologie, scheikunde ... 
Fascinerend! Na lang wikken en wegen, kwam ik 
tot de conclusie dat scheikunde de wetenschap 
der wetenschappen was. Tot in mijn laatste jaar 
uitgerekend mijn leraar scheikunde mij wat nummers 
van Natuur&Techniek gaf met daarin een reeks 
artikels over elementairedeeltjesfysica. De wereld 
stond op zijn kop! Natuurkunde was dus veel meer 
dan verhalen over slingers of wat gerommel met 
gaswetten. als student natuurkunde moest je heel 
wat wiskunde verteren vooraleer de fysica wou 
losbarsten. Maar uiteindelijk zwom ik als een vis in 
het water tussen de elementaire deeltjes.

S@l: Wat vond je speciaal tijdens je 
doctoraatsonderzoek? 

Ik ben een bouwer. Ik hou ervan nieuwe 
projecten aan te pakken. Daarom was mijn 
doctoraatsonderzoek in het Laboratorium voor Vaste
Stoffysica en Magnetisme, onder leiding van prof. 
Roger Silverans en samen met prof. Peter Lievens, 
een kolfje naar mijn hand. Ik mocht het van de grond 
af aan opbouwen. Dat kan je letterlijk nemen: ik 
begon met een labo, helemaal leeg op een optische 
tafel en een afgedankte PC na. een paar jaar 
later stond er een zelfontworpen en zelfgebouwde 
fotoionisatiemassaspectrometer, compleet met de 
allermodernste gepulste afstembare lasersystemen.
Via experimentele opstellingen onderzocht ik 
hoe de interne energie en de kinetische energie 
verdeeld kunnen worden in een wolkje atomen. Dit 
onderzoek vergde een mix van laserspectroscopie, 
massaspectrometrie en vastestoffysica, met een 
flinke scheut ultrahoogvacuümtechnologie. De 
eerste metingen met die nieuwe machine, meestal 
in het holst van de nacht, hadden toch wel iets 
magisch. Alsof de quantummechanica tot leven komt 
ergens diep in je “eigen” toestel.

S@l: Wat gebeurde er na je doctoraat? 

Daarna ging ik wereldwijd. Ik werkte een 
jaar als postdoc in het Surface Chemistry 
Laboratory van de Pennsylvania State University, 
rond botsingsprocessen in gebombardeerde 
metaaloppervlakken bedekt met uiterst dunne 
moleculaire deklagen. Terug in België bouwde ik 

mijn eigen onderzoek verder in die richting uit. Ik 
stond ook mee aan de wieg van de fundamentele 
nanowetenschap in Vlaanderen. als één van 
mijn laatste grote projecten aan de universiteit 
coördineerde ik een unieke samenwerking tussen 
natuurkundigen, scheikundigen en biologen rond tau
proteïnen, atomairekrachtmicroscopie en elektrische 
geleidbaarheid. Samenwerken over de grenzen van 
disciplines heen is bijzonder verrijkend. Ik kan je 
verzekeren dat bijvoorbeeld “zuiverheid” van een 
stof in de biologie of in de natuurkunde heel erg 
verschillende begrippen zijn! Maar ook het lesgeven 
aan kleine en grote groepen studenten vond ik 
uitdagend. Ik heb met veel plezier meegewerkt 
aan het uitwerken van de nieuwe opleiding tot 
“wetenschapper” naar aanleiding van de BaMa-
hervorming. Jonge, gemotiveerde onderzoekers 
begeleiden en opleiden is voor een seniorpostdoc 
een droomopdracht.

S@l: Waarom ben je voor de Europese instellingen 
gaan werken? 

Op europees niveau werd er gezocht naar 
bestuurders gespecialiseerd in nanowetenschap 
en nanotechnologie. De selectie was zwaar: voor 
krap 120 plaatsen kwamen er vele duizenden 
kandidaten aan de start. De selectieprocedure nam 
zo’n twee jaar in beslag. De europese Commissie 
stelde mij daarna voor om zogenaamde “Marie-
Curienetwerken voor opleiding door onderzoek” te 
begeleiden, binnen het domein van de natuurkunde. 
een MarieCurienetwerk is een samenwerking 
tussen universiteiten, onderzoeksinstellingen of 
bedrijven, gericht op de opleiding van onderzoekers 
in de eerste jaren van hun loopbaan, vaak in het 
kader van een doctoraatsonderzoek of een eerste 
postdoc-ervaring. Mobiliteit staat daarbij centraal: 
wil je als onderzoeker in een netwerk aangesteld 
worden, dan kan dat alleen als je in een ander land 
gaat werken. Ik vond dat een bijzonder zinvolle en 
boeiende uitdaging. het feit dat deze job mij een 
werkzekerheid bood die verder reikte dan enkele 
jaren, speelde zeker mee om de overstap naar de 
administratie te maken.

S@l: Wat doe je nu en voel je je nog natuurkundige 
in je huidige werk? 

Momenteel ben ik verantwoordelijk voor onderzoek 
en ontwikkeling van innovatieve materialen voor 
energietoepassingen, bijvoorbeeld voor de nieuwe 
generaties batterijen voor elektrische auto’s. Ik 
volg projecten tijdens hun hele “levensduur”. 



eeN STuDeNT FYSICa aaN heT WOORD

Fan van Fysica?

Ik heb gekozen voor fysica omdat ik ons universum 
wil leren begrijpen en omdat de verhouding tussen 
wiskunde en werkelijkheid me altijd heeft gefasci
neerd.

Wat is de Leukste Les?

De interactieve oefenzittingen van een exotische 
module wiskundige methoden met slechts drie stu

denten hadden zeker hun charme. er zijn lessen 
zoals die van professoren Maes en Troost waar 
je echt leert denken over de fysische betekenis 
van ingewikkelde formules, wat ook zeer mooi is. 
Daarnaast blijft een volledige dag kwantumvelden
theorie in Brussel ook een heel speciale ervaring.

Wat is je Mooiste Moment in Leuven?

het mooie aan Leuven is net dat het een opeenvol
ging is van mooie momenten. Voor mij persoonlijk 
zijn mijn verkiezing tot preses van Wina en het beha
len van mijn bachelordiploma in elk geval onvergete
lijk.

Heb je nog een Tip voor Twijfelaars?

Twijfelen is op zich een gezond iets, maar veel hangt 
af van de reden waarom je twijfelt. als je twijfelt 
omdat je ook nog interesse hebt in andere richtingen 
kan ik enkel zeggen dat fysica een prachtige rich
ting is maar dat je je hart moet volgen. als je twijfelt 
omdat je denkt dat je het misschien niet zal kunnen 
denk ik dat het spreekwoord “wie niet waagt, niet 
wint” een mooie raadgever is.

Mattia Walschaers
master fysica

Dat begint met de lancering van een oproep om 
projectvoorstellen in te dienen. Deze voorstellen 
worden door onafhankelijke deskundigen 
geëvalueerd. Daarna leid ik de onderhandelingen om 
de meest succesvolle voorstellen om te smeden tot 
echte projecten, met een uitgewerkt werkplan, een 
financieel plaatje én een contract. Lopende projecten 
worden binnen mijn team wetenschappelijk, juridisch 
en financieel gevolgd, via rapporten of vergaderingen 
met de wetenschappers, tot ze uiteindelijk aflopen.
Daarnaast hou ik ook voeling met wat er binnen 
mijn domein gebeurt in de europese lidstaten, maar 
ook ver daarbuiten. Meer dan genoeg voor een 
overvolle dagtaak. Komt er nog natuurkunde aan te 
pas? Al mijn dossiers puilen uit van de wetenschap: 
natuurkunde, scheikunde, materialenleer. Meestal 
van topkwaliteit en geleverd door de beste europese 
onderzoekers.

S@l: Wat is zo fascinerend aan je huidige werk? 

Ik sta op een punt waar onderzoeksbeleid en 
onderzoek samensmelten en dat is heel boeiend, 
zeker in een domein zoals energie dat in het 
brandpunt van de publieke en politieke belangstelling 

staat. Bovendien werk ik heel internationaal met 
en voor mensen. Ik ben een directe getuige 
van wetenschappelijke ontwikkelingen, maar 
ook van tal van prachtige initiatieven die jonge 
wetenschappers voorbereiden op een volwaardige 
onderzoeksloopbaan. het cliché van een ambtenaar 
met de saaie kantoorbaan klopt dus zeker niet op 
europees niveau ...

S@l: Zou je - terugkijkend - opnieuw voor dezelfde 
studie kiezen? Waarom? 

Ik ben bijna zeker van wel. Vooral nu er opleidingen 
bestaan die een verbreding van je wetenschappelijke 
horizon toelaten, als je dat wil. een natuurkundige 
met een stevige basis in de biologie lijkt me een heel 
interessant profiel om nieuwe wetenschappelijke 
uitdagingen aan te gaan, in nauwe samenwerking 
met onderzoekers uit andere disciplines. Maar vooral, 
wetenschap en technologie blijven me mateloos 
boeien.

Interview: prof. Walter Lauriks
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CheMIe

Toekomstige chemici met topsportstatuut

enkele tientallen studenten van de K.U.Leuven combineren hun studie met een 
sportcarrière op hoog niveau. Wij hebben er twee gevonden die bezig zijn aan 
een studie chemie: Lies eykens en nick Gijsemans. Blijkbaar toch een beetje 
supermensen; tussen de examens en de trainingen door vonden zij ook nog de 
tijd om op enkele vragen van science@leuven te antwoorden!



S@l: Welke sport beoefenen jullie?

Lies: Ik speel volleybal bij Asterix Kieldrecht, één 
van de betere damesvolleybalploegen van België. 
De trainer van de ploeg is een grote naam in het 
Belgische volleybal: Gert Vande Broek. Ik speel 
pas sinds dit jaar bij asterix. Vorig jaar speelde ik 
bij Zandhoven. Dat was ook in ereklasse, maar dan 
aan de andere kant van het klassement.

nick: Toen ik zeven was, ben ik begonnen met 
het kickboksen. Ondertussen maak ik al jaren 
deel uit van de nationale selectie voor point 
fighting en light-contact kickboksen. 2005 was 
mijn topjaar: toen heb ik in het light-contact zowel 
de europese als de wereldtitel behaald in mijn 
gewichtscategorie bij de junioren. In 2009 werd ik 
ook wereldkampioen bij de senioren.

S@l: Kan je ongeveer inschatten hoeveel uren per 
week je bezig bent met trainen en competitie?

Lies: het volleybalseizoen valt keurig samen met 
het academiejaar… Praktisch elk weekend spelen 
we een competitiewedstrijd, en op dit niveau zit 
er al snel ook een europese wedstrijd tussen. Wij 
trainen elke dag behalve in het weekend, dan is er 
de competitiewedstrijd. In het totaal moet je toch 
wel rekenen dat wij zo’n 20 uur trainen. 

nick: De drie maanden voor een WK/eK train ik 
zo’n 5 à 6 dagen per week, waardoor ik op z’n 
minst een vijftiental uren met mijn sport bezig ben. 
Tijdens sommige maanden heb ik praktisch elk 
weekend een wedstrijd, maar er zijn gelukkig ook 
veel rustigere maanden… een zevental keer per 
jaar vertoef ik in het buitenland voor de grotere 
internationale tornooien. 

S@l: Hoe zie je het vervolg van je sportcarrière? 
Gaat dat wanneer je afgestudeerd bent in een 
hogere versnelling?

Lies: Dat is moeilijk om in te schatten. Tegen dat ik 
afgestudeerd ben zijn we weer 3 jaar verder. Ik had 
al nooit gedacht dat ik ooit de kans zou krijgen om 
voor asterix te mogen spelen. Ik bekijk het meer 
seizoen per seizoen. Ik probeer nu zoveel mogelijk 
bij te leren. Waar ik sta als ik afgestudeerd ben dat 
zullen we aan het einde van de rit wel zien.

nick: De komende jaren zijn belangrijk voor mij. 
Ik moet qua kracht nog wat groeien, wat ook een 
beetje met leeftijd te maken heeft. Ik hoop de 
komende jaren dus nog wat sterker te worden 
en zo op het podium te kunnen staan bij de 
verschillende grote federaties. Na mijn studies 
wordt het waarschijnlijk (nog) moeilijker om mijn 
sport te kunnen blijven beoefenen op topniveau: de 

uren van een werknemer zijn minder flexibel dan 
die van een student. en het is spijtig genoeg niet 
zo dat je je geld kan verdienen met het kickboksen 
alleen, integendeel…

S@l: Was het een moeilijke beslissing, om topsport 
te gaan combineren met studeren?

Lies: het is niet altijd even evident om chemie 
te combineren met de vele trainingsuren. Ik 
moet vaak vroeger vertrekken op practica en ik 
kan niet altijd naar de lessen. Gelukkig zijn mijn 
medestudenten er altijd als ik vragen heb. alles op 
het volleybal zetten is geen optie. een diploma is 
zeer belangrijk, want na de mooie studententijd zal 
er toch gewerkt moeten worden. Voor mij was de 
keuze om topsport met een studie te combineren 
dus vanzelfsprekend, temeer omdat de K.U.Leuven 
en asterix mij daar volop in ondersteunen.

nick: Ik stelde mezelf bij aanvang van mijn 
universitaire studies wel degelijk de vraag hoe 
het met mijn sportcarrière zou verlopen. het 
topsportstatuut a laat me toe om regelingen te 
treffen voor de practica, die binnen de opleiding 
chemie toch niet weg te denken zijn, en om 
examens te verschuiven wanneer ik bv. op een 
verplichte training moet zijn of in het buitenland 
ben voor een wedstrijd. hiermee maakt het 
topsportstatuut de combinatie studie – sport veel 
draaglijker. een sportcarrière stopt ooit, en dan 
heb je nog een heel leven dat je toch ook op een 
boeiende manier wil vormgeven. 
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eeN STuDeNT CheMIe aaN heT WOORD
De Charme van Chemie?

als kleine meid, uit winkelen in Leuven, zei ik tegen 
mama: ‘hier zal ik studeren.’ Ik was amper tien jaar 
oud. Zes jaar later wist ik ook wat ik wou studeren: 
ik was gebeten door de chemie. Ik moet toegeven 
dat de lessen chemie in het middelbaar niet altijd 
even boeiend waren, maar dat deed voor mij niet af 
aan het magische van het vakgebied. De abstracte 
wereld van atomen en moleculen bracht me (en 
brengt me nog steeds) op een ander niveau van 
begrijpen; begrijpen wat er rondom mij gebeurt, 
begrijpen hoe de materie is opgebouwd, begrijpen 
wat niet iedereen begrijpt.

Wat is de Leukste Les?

Mijn opleiding is bijna voltooid en ik heb al een leuk 
parcours afgelegd in Leuven. In de eerste jaren 
zitten alle wetenschappers samen in de les, maar 
naarmate chemisten zich specialiseren, komen ze in 
kleine klasgroepen terecht. Beide formules kunnen 
zorgen voor erg leuke momenten. Ik herinner me 
nog goed de Christmas special van het vak fysica in 
het eerste jaar, met een volle aula als publiek. Ook 
kleine klasgroepen kunnen grappige interacties met 
de prof opleveren. Ik denk dan in het bijzonder aan 
de lessen polymeerchemie: daarin bestudeerden we 
onder andere hoeveel water (het polymeer in) een 
pamper kan opnemen.

Wat is je Mooiste Moment in Leuven?

het parcours waarover ik het eerder had, houdt 
natuurlijk veel meer in dan lessen bijwonen en stu
deren. Leuven blijft voor mij de studentenstad bij uit

stek. De stad en de studentenkringen hebben zoveel 
te bieden. Ik heb genoten van feestjes, lezingen, 
quizzen, cantussen, filmavonden, sportactiviteiten, 
weekends en galabals georganiseerd door Chemika 
(de studentenkring van chemisten en biochemisten) 
en andere kringen. het moment dat mij het meest 
is bijgebleven, is het einde van de kiesweek waarin 
ik opkwam als vicepreses. Na een week van acti
viteiten organiseren, vergaderen en zwoegen voor 
de teerbeminde medestudent, lag het hele presi
dium doodmoe en uitgeteld in het chemikalokaal. Ik 
heb me zelden zo verbonden, voldaan en gelukkig 
gevoeld als toen.

Heb je nog een Tip voor Twijfelaars?

Ik ben het studentenleven stilaan aan het ontgroeien, 
ik word één van de ouwe zakken die met recht 
en rede kan beweren dat ‘het studentenleven de 
schoonste tijd van uw leven is’. Maar weten dat je wil 
studeren, betekent niet dat je weet wat je gaat stude
ren. al was ik als zestienjarige al vrij zeker over mijn 
keuze, ik heb tussendoor, zelfs tot vandaag, nog wel 
eens twijfels of ik hier wel ‘voor gemaakt’ ben. Maar 
ik ben nog steeds gefascineerd door Mendeljev en 
zijn elementen, ik wil nog steeds meer weten over 
(bepaalde aspecten van de) chemie en ik doe nog 
steeds zeer graag wat ik doe. Chemie studeren is 
een uitdaging, maar ook een verrijking voor iedereen 
die interesse heeft in de materie rondom zich. heb 
je interesse? Laat je zeker meeslepen in de wondere 
wereld van de chemie, in het wervelende studenten
leven, in de mooiste tijd van je leven!

Karen Stroobants
master chemie

S@l: Waarom hebben jullie voor chemie gekozen? 
Wij hebben niet de indruk dat dat een richting is met 
weinig studie-uren…

Lies: Ik wist niet goed wat ik wilde studeren, maar 
verschillende mensen uit mijn omgeving schenen 
te denken dat wetenschappen wel iets voor mij zou 
zijn. Van alle wetenschappen leek chemie mij de 
meest interessante richting. Chemie is inderdaad niet 
de meest logische studierichting als topsporter, maar 
voorlopig lukt het vrij aardig. Ik heb mij de keuze nog 
niet beklaagd. 

nick: na de middelbare school bleef ik achter 
met een grote interesse in wetenschappen: 
biologie, chemie, fysica … Mijn studiekeuze aan 

de universiteit was dan ook geen simpel proces. Ik 
was geïnteresseerd in de pure, exacte wetenschap, 
niet in het ‘toegepaste afkooksel’ dat men in de 
ingenieursrichtingen onderwijst. De vraag bleef 
dan ‘welke’ exacte wetenschap? Uiteindelijk bleek 
chemie de juiste keuze. Met een brede basis aan 
allerlei wetenschappen in de eerste leerfase, en de 
grote vrijheid in de minor (38 studiepunten) werd 
aan mijn grote interessegebied meer dan voldaan. 
en van de ‘puurheid’ die ik wenste, geniet ik nu (en 
waarschijnlijk ook de komende jaren) volop in de 
meer gespecialiseerde opleidingsonderdelen.

S@l: Wij wensen jullie alvast nog veel succes!

Interview: Siska Waelkens
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BIOCheMIe eN BIOTeChNOLOGIe

Manipuleren kan je leren

Deze zomer deed de K.U.Leuven voor de tweede keer mee aan iGeM, een 
internationale wedstrijd georganiseerd door het Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) in Boston waaraan studenten van wetenschappen, bio-
ingenieurswetenschappen, ingenieurswetenschappen en biomedische 
wetenschappen deelnemen. Voor deze wedstrijd schuiven twaalf studenten de 
hele zomer hun vakantiekriebels opzij om in de plaats daarvan in de labo’s te 
werken aan een project in de synthetische biologie. In deze wedstrijd is het de 
bedoeling samen met je team een bacterie aan te passen en die zo een nieuwe 
functie te geven die ze daarvoor niet had. het wordt dus een soort van biologisch 
kunstwerkje waarbij stukjes DNa je werktuigen zullen zijn en waar de enige 
grenzen die van je verbeelding zijn. Dat laatste is misschien overdreven: een 
harde tijdslimiet is op zich ook al een vrij onoverkomelijke grens. 

Dit jaar hebben we met het team gewerkt 
aan een bacterie die een biologisch 
regelmechanisme bezat. Wanneer je met 
blauw licht op de bacterie scheen, ging de 
cel vanilline produceren. Maar wanneer 
deze productie zou leiden tot een te hoge 
concentratie, zou een sensor op de cel dit 
voelen en de productie van vanilline weer stil 
leggen. “niet erg handig in mijn dagelijkse 
leven”, kan je denken, maar natuurlijk is het de 
bedoeling dat zo’n mechanisme kan aangepast 
worden voor de productie van andere stoffen. 

het is dus deze bacterie, die wij essencia coli 
hadden gedoopt, waar we de hele vakantie 
aan hebben gewerkt. Wie denkt dat je wel 
goed gek moet zijn om na een zware blok ook 
nog eens heel je vakantie voor de K.U.Leuven 
te werken, heeft ergens wel een beetje gelijk. 
Ik zei “ergens”, maar zeker niet helemaal. 
De mogelijkheid om met studenten van vier 
faculteiten samen te werken aan een eigen 
project voor een leuke internationale wedstrijd 
als deze, is er een die goud waard is. Geen 
voorgekauwde practicumhandleidingen en 
begeleiders die je handje vasthouden: dat is 
echt verfrissend. eindelijk al die kennis van de 
voorbije jaren in een eigen project verwerken 
en het gevoel hebben dat die jaren achter de 
boeken toch hun vruchten hebben afgeworpen 
is zalig. 

Na die lange zomer vol zwoegen volgt er dan 
gelukkig ook een kleine compensatie, namelijk 
een trip naar Boston voor de finale van de 
wedstrijd. Gewapend met onze begeleidsters 
trokken we naar het MIT om een heel weekend 
deel te nemen aan de Jamboree. Tijdens 
dit weekend presenteerden en promootten 
we ons eigen project en gingen we naar 
andere presentaties kijken. Op het einde 
tijdens de prijsuitreiking kregen we dan een 
gouden medaille, wat betekent dat we alle 
criteria die de wedstrijdorganisatie verbond 
aan een succesvol project, hadden behaald. 
De grootste prijs was echter het feit dat vele 
andere teams naar ons toe kwamen en positief 
reageerden op ons project, waaronder ook de 
grote winnaars van deze editie. 

het is dankzij initiatieven als iGeM dat je als 
student wetenschappen nog meer zin krijgt 
om de natuur verder te onderzoeken en te 
ontdekken. hopelijk zullen er dan ook nog 
veel edities volgen waaraan de universiteit 
zal deelnemen, om zo veel studenten blij te 
kunnen maken.

door Marian Crabbé
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eeN STuDeNTe BIOCheMIe eN BIOTeChNOLOGIe 
aaN heT WOORD

Bezeten door Biochemie en Biotechnologie?

In het middelbaar was chemie één van mijn 
favoriete vakken. Ook biologie vond ik in 
de derde graad wel interessant: het was 
mijn eerste kennismaking met proteïnen en 
genetica. Biochemie en biotechnologie leek 
mij dus de ideale combinatie, en ik ontdekte 
dat het veel meer was dan slechts ‘een 
samenraapsel van’!

Wat is de Leukste Les?

een van de interessantste vakken vond ik 
moleculaire biologie. Ook bij dynamische 
biochemie ging er een hele nieuwe wereld voor 
mij open: nooit gedacht dat je door het samen 
zetten van de juiste proteïnen zoiets als een 
motor kon bouwen! Tijdens het geïntegreerd 
practicum konden we 2 keer per week alle 
aangeleerde technieken toepassen, zo ervaar 
je écht waarover je hebt geleerd.

Wat is je Mooiste Moment in Leuven?

het leukste en uniekste was ongetwijfeld 
de doopweek, georganiseerd door de 
studentenvereniging Chemika. Dingen zoals 
verkleed in de les zitten, met z’n allen in de 
alma gaan eten en een toneeltje opvoeren 
schept een enorm groepsgevoel! het was ook 
lang geleden dat je je zonder excuus nog eens 
goed vuil mocht maken, een aanrader!

Heb je nog een Tip voor Twijfelaars?

Biochemie en biotechnologie is een heel 
interessante en veelzijdige opleiding. 
Bovendien zijn de verschillende domeinen 
continu aan topsnelheid in ontwikkeling. als 
biochemist ben je dus verzekerd van een 
spannende toekomst!

Lieve Dirix
bachelor biochemie en biotechnologie
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BIOLOGIe

Tine Huyse aan boord van de Beagle

Biologe Tine huyse is, dank zij het Canvas/VPRO-programma Beagle, in het 
kielzog van Darwin, een bijzondere ervaring rijker. Ze vertelt met enthousiasme 
over de reis en het onderzoek dat er de aanleiding voor was (of is het andersom?).

S@l: Kan je, voor wie net van Mars komt, nog 
even samenvatten wat je op de Beagle bent 
gaan doen?

We wilden nagaan hoe een menselijke 
parasiet van de slavenhandel profiteerde om 
een nieuw continent te veroveren. Samen 
met de slaven maakte ook deze parasiet, de 
worm Schistosoma, de grote oversteek en 
veroorzaakte zo een enorme epidemie in Zuid
amerika. We wilden vooral een hypothese 
testen, namelijk dat de parasietenpopulatie 
uit Zuidamerika minder genetische variatie 
vertoont dan hun afrikaanse voorouders. We 
verwachtten een “evolutionaire flessenhals”: 
met de slavenhandel heeft wellicht slechts 
een beperkt aantal stammen van de worm de 
oversteek gemaakt en de Zuidamerikaanse 
parasietenpopulatie “gesticht”. Dit soort 

onderzoek is pas de laatste jaren mogelijk 
geworden, dank zij DNatechnieken. Met 
klassieke morfologie of biochemie zijn de 
wormenstammen nauwelijks te onderscheiden. 
het is niet alleen een academische oefening: 
ook parasieteigenschappen van groot 
medisch belang, zoals de gevoeligheid aan 
medicamenten, zijn nu moleculair op te sporen. 
er bestaat maar één geneesmiddel tegen 
schistosomen en men springt er nogal kwistig 
mee om; de eerste resistentiehaarden zijn al 
beschreven en om deze in te dijken, en zo 
een catastrofe te vermijden, is “moleculaire 
epidemiologie” van onschatbaar belang. Wie 
graag meer wil weten over ons Beagleproject, 
verwijs ik naar enkele webpagina’s:  
picasaweb.google.be/brunoandtinebeagle en 
noorderlicht.vpro.nl/artikelen/42627301
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S@l: Wat heeft het onderzoek uiteindelijk 
opgeleverd? Wat is het wetenschappelijke 
belang van jouw werk?

Dank zij het Beagleproject hebben we uiterst 
interessant materiaal kunnen verzamelen. We 
vonden enorm veel geïnfecteerde slakken in 
het midden van een stadsfavela, een heel 
andere biotoop dan het traditionele afrikaanse 
plattelandsdorp. We kunnen nu dus nagaan 
hoe snel deze parasiet verandert in een 
nieuwe omgeving. Dat leidt tot nog meer 
vragen. heeft natuurlijke selectie geleid tot een 
nieuwe variant met adaptaties in het genoom 
die enkel in Zuidamerika voorkomen? hoe 
verschillend is het DNa van deze parasiet in 
vergelijking tot de Westafrikaanse stammen? 
Kunnen menselijke migratiestromen leiden tot 
nieuwe gastheerparasiet en parasietparasiet 
interacties, en wat zijn de gevolgen voor de 
bestrijding ervan en voor de volksgezondheid? 
Wat we al weten is dat Brazilianen met een 
europese achtergrond veel zieker worden van 
een schistosomabesmetting dan Brazilianen 
met afrikaanse roots. Dit kan verklaard worden 
door het feit dat de afrikaanse bevolking reeds 
veel langer ‘samenleeft’ met de Schistosoma 
parasiet, en een manier gevonden heeft om 
hier mee om te gaan (‘co-evolutie’).

een andere vraag die we willen beantwoorden 
is of de Zuidamerikaanse wormen nog 
in staat zijn terug te plooien op hun 
afrikaanse oorsprong. herkennen ze hun 
oorspronkelijke slak nog, of zijn ze op 500 
jaar tijd losgekoppeld geraakt van hun 
voorgeschiedenis? Dit is tijdrovend onderzoek, 
maar we hopen het toch rond te krijgen voor 
het einde van het Beagleprogramma. Op 
die manier proberen we, tegen de klok in, de 
historische evolutiecirkel van de worm rond te 
krijgen: we brengen de gemigreerde beesten 
weer in contact met hun oorspronkelijke 
biotoop. 

S@l: En wat was het niet-wetenschappelijke 
belang van de hele onderneming? 

het Beagleproject heeft zeker belangstelling 
voor Darwin en evolutiebiologie opgewekt bij 
mensen die er voorheen niet van wakker lagen. 
De wetenschappelijke diepgang die je in een 
televisieprogramma bereikt, daar mag je niet te 
veel illusies over hebben, maar in elk geval zijn 
wetenschappers, met hun gedrevenheid en hun 
hebbelijkheden, in beeld gekomen, en bereikt 
het programma een breed en gevarieerd 
publiek. als al die mensen er een bewustzijn 
aan overhouden van hoe kwetsbaar en tegelijk 
hoe ongelofelijk krachtig het leven is, dan heeft 

het Beagleproject zijn doel bereikt.
Zelf heb ik van dichtbij mogen meemaken wat 
er gebeurt als je al die verschillende mensen, 
wetenschappers, kunstenaars, mediamensen, 
schoolkinderen en noem maar op, bij elkaar 
brengt rond een gemeenschappelijk project. er 
ontstaan kruisbestuivingen in alle richtingen en 
een beetje bioloog weet hoe belangrijk dat is 
voor het ontstaan van nieuwe varianten – in dit 
geval dus nieuwe ideeën.

S@l: Wat heb je aan boord van de Beagle het 
meeste gemist? Hoe was de ervaring met het 
varen?

De Beagle is een prachtig schip. als alle zeilen 
uitgespannen zijn, dan is dat niet minder dan 
2.200 m² zeil – echt indrukwekkend. het schip 
met of zonder de zeilen, dat is echt een heel 
ander beest. Tijdens het varen voel je dat je 
echt samenwerkt met de wind. Ik vond het straf 
om mee te maken hoe zo’n schip functioneert, 
ver van de bewoonde wereld. Je zit daar met 
55 mensen aan boord, en iedereen speelt zijn 
rol in die microgemeenschap. Je bent fysiek 
geïsoleerd, en dat heeft veel implicaties: je 
moet een systeem hebben voor de productie 
van water, voor de verwerking van afval, de 
benzinevoorraad kan op geraken … Je hebt 
echt wel een competente kapitein nodig om 
dat in goede banen te leiden, en het blijft altijd 
spannend.
Ik ben niet zo lang aan boord geweest, maar 
als je langer op het schip verblijft, dan denk 
ik dat je de ruimte om te bewegen wel gaat 
missen. De oppervlakte is beperkt, je kunt 
je niet eventjes isoleren of een eindje gaan 
joggen.
het mooiste moment was de intocht in Rio. Je 
ziet die prachtige kust langzaam opdoemen, 
de fregatvogels komen aanzetten … 
onbeschrijfelijk.

S@l: Waarom zou een jongere vandaag 
moeten kiezen voor een studie biologie?

Voor een onderzoeker is biologie op dit 
moment een fascinerend domein. Dank zij 
moderne technologieën kunnen we genomen 
en proteomen bestuderen. Daardoor liggen 
plots heel nieuwe onderzoeksvelden open, 
en we hebben geen idee waar dat onderzoek 
allemaal toe kan leiden. Dat vraagt een 
creatieve ingesteldheid. Biologen lopen 
vandaag niet op gebaande wegen, maar 
kunnen als een ontdekkingsreiziger vertrekken 
op een reis met onbekende bestemming.
Door je vorming als bioloog ga je ook op 
een andere manier naar de wereld kijken. 
Op elke wandeling zie je overal dingen met 
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een verhaal erachter, en de dingen waar je 
naar kijkt zijn levend en daardoor kostbaar. 
het leven belangt iedereen aan, en het is erg 
stimulerend om daarmee bezig te zijn. 

Interview: Siska Waelkens

Biologen op de Beagle: 
Sarah Darwin en Dirk Draulans

Tijdens haar verblijf op de Beagle heeft 
Tine huyse aan haar collegabiologen 
Sarah Darwin en Dirk Draulans gevraagd 
wat zij graag willen bereiken met hun 
deelname aan het Beagleproject. 

Dirk wil biologie weer hip maken, vooral 
door aan te tonen dat biologie niet enkel 
labo en computerwerk inhoudt, maar ook 
avontuurlijk veldwerk (en het programma is 
daar een (extreem) voorbeeld van). 

Sarah hoopt kinderen en jongeren echt 
naar buiten te krijgen en hen in contact te 
brengen met de natuur, al was het maar 
naar de vijver om de hoek. Ze wil ook 
positieve signalen brengen, niet enkel die 
van destructie van het regenwoud, maar 
ook hoe biologen samenwerken om het 
regenwoud te beschermen. 

eeN STuDeNT BIOLOGIe aaN heT WOORD

In de Ban van Biologie? 

Ja, door een grenzeloze 
fascinatie voor alles wat 
leeft, groeit, kruipt, bijt, 
bloeit, metaboliseert, 
fotosynthetiseert, 
reproduceert, ovuleert en 
evolueert. Wetenschappen 
hebben me altijd geboeid, 
en biologie is op één of 
andere manier toch wel de 
wetenschap bij uitstek. alle 
andere wetenschappen 
komen er samen: chemie, 
fysica, wiskunde, demografie 
en tegenwoordig zelfs 
informatica. 
 
Wat is de Leukste Les?

Lessen waarin je goed kan 
volgen, waarin je dingen hoort 
en ziet die je nooit meer wil 
vergeten. Lessen die je mee 

naar huis neemt, die je niet 
loslaten wanneer je de aula 
uitwandelt. Lessen waarin al 
eens gelachen mag worden. 

Wat is je Mooiste Moment in 
Leuven?

ergens oktober van het 
tweede jaar, vijf uur ’s nachts, 
twee uur daarvoor doodmoe 
gaan slapen. Telefoon: “hallo, 
we zitten in de miserie! er zijn 
geen lopers meer! uit je bed! 
Je staat op de lijst en je moet 
binnen tien minuten lopen”. 
heerlijk, die 24-urenloop. 

Heb je nog een Tip voor 
Twijfelaars?

Kies voor hetgeen je het 
meest interesseert en 
fascineert. al de rest is 
bijzaak. 

Rik Verdonck
master biologie
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GeOGRaFIe

Het verkeer als landschapselement

Geograaf Kristof Nevelsteen over zijn onderzoek 
naar verkeersveiligheid bij kinderen.

 

S@l: Waarom heb je voor geografie als 
studierichting gekozen?

In het secundair onderwijs volgde ik economie
wiskunde, en zoals vele jongeren vond ik het 
niet evident om een studiekeuze te maken. De 
meer wetenschappelijke richtingen boeiden 

me wel het meest. Dat feit, en een leraar 
aardrijkskunde die zeer goed les gaf, hebben 
de keuze bepaald. De leraar in kwestie was 
zelf licentiaat aardrijkskunde: ik heb met hem 
over mijn verschillende opties gesproken en op 
die manier ben ik overtuigd geraakt.



S@l: Waarom heb je beslist om een doctoraat te 
maken?

Na mijn afstuderen kon ik onmiddellijk aan de slag 
als wetenschappelijk medewerker op een project, 
bij de prof waar ik mijn thesis heb gemaakt. Dat 
project duurde anderhalf jaar en daarna moest ik 
uitkijken naar iets anders. Precies op dat moment 
bleek een andere prof binnen de afdeling een tof 
project te hebben waarvan ik dacht dat het wel 
tot een doctoraat zou leiden. Maar toch ben ik er 
vooral aan begonnen omdat ik de inhoud zo leuk 
vind, niet zozeer omdat ik per se een doctoraat 
wilde maken. Ik denk trouwens dat het voor elk 
doctoraat zeer belangrijk is dat de inhoud je boeit: 
anders daalt de motivatie, en motivatie is echt wel 
nodig om het vol te houden. eigenlijk heeft ook de 
sfeer op de afdeling een rol gespeeld in mijn keuze 
om te blijven, het is hier namelijk zeer aangenaam 
werken.

S@l: Kan je schetsen waar je doctoraatsonderzoek 
over gaat? 

het project gaat over verkeersveiligheid bij 
kinderen en wordt gefinancierd door Levenslijn. 
We voeren experimenten uit met kinderen in 
verschillende scholen. De kinderen nemen plaats 
voor een scherm met ingebouwde oogregistrators, 
en op dat scherm worden foto’s en videobeelden 
getoond van verschillende verkeerssituaties. Terwijl 
ze kijken, krijgen ze enkele vragen met betrekking 
tot de situatie. het antwoord op deze vragen is 
echter niet zo belangrijk, wel hun zoekpatroon. 
De oogregistrators registreren immers naar welke 
items in het beeld het kind keek en voor hoelang. 
We hopen hierdoor een beter beeld te krijgen van 
de aandachtzones van kinderen tussen 6 en 12 
jaar in verschillende verkeerssituaties. 

S@l: Waarom moet je een geograaf zijn om dit 
onderzoek te doen?

als geograaf ben je bezig met ruimtelijke vragen. 
Je wil voortdurend weten waarom iets op een 
bepaalde plaats gebeurt. Wat we doen met dit 
onderzoek, eigenlijk zijn dat landschapsanalyses. 
In dit geval is de concrete vraag: waarom reageert 
een kind op een bepaalde manier in een specifiek 
verkeerslandschap? We onderzoeken dus hoe 
bepaalde groepen een bepaalde plaats aanvoelen. 
Vooral het ruimtelijke aspect is belangrijk en dat is 
precies waarom het thuishoort bij geografie.
een tweede link met geografie is er één van 
praktische aard: we gebruiken veel kaartmateriaal 
om het huidige verkeerslandschap te kennen, het 
typische gereedschap van de geograaf dus.
en ten slotte: geografie is een wetenschap die 
tegelijk over de fysische en over de sociale 

omgeving gaat. het project waar ik aan werk is bij 
uitstek multidisciplinair, en dan heb je als geograaf 
de juiste wapens in huis om daarmee aan de slag 
te gaan.
 
S@l: Hoe ver staat het onderzoek nu? Wat hoop je 
te bereiken?

De oogregistratieexperimenten in verschillende 
lagere scholen zijn ondertussen afgerond. 
We beschikken daarmee over een schat aan 
gegevens, en in de komende maanden zal het 
er op aan komen die te gaan analyseren. De 
daaropvolgende stap zal zijn, wat we geleerd 
hebben uit de experimenten ook te testen in meer 
realistische situaties. het uiteindelijke doel is om 
tot een model te komen dat kan voorspellen hoe 
een kind van een bepaalde leeftijd zal reageren 
in een bepaalde verkeerssituatie. Zo’n model is 
natuurlijk een schitterend instrument dat kan dienen 
om de bestaande verkeersinfrastructuur overal te 
evalueren vanuit het standpunt van het kind: wat is 
er goed en wat kan er beter?

S@l: Hoe reageerden scholen op je vraag: waren 
ze gemakkelijk te overtuigen om mee te werken?

alle scholen die we gecontacteerd hebben, waren 
zeer positief. Scholen weten uit ervaring beter 
dan wie ook dat de verkeersinfrastructuur op vele 
plaatsen beter kan, en ze staan altijd erg open voor 
initiatieven rond dit thema. Omdat we experimenten 
deden met kinderen, hebben we ook altijd de 
toestemming van de ouders gevraagd, en op twee 
uitzonderingen na mochten alle kinderen meedoen. 
Dat toont aan dat ook ouders onderzoek naar 
verkeersveiligheid graag willen steunen.
 
S@l: Merk je verschillen tussen oudere en jongere 
kinderen? 

het is nog wat vroeg om verschillen in de 
resultaten van de experimenten te kunnen 
aanduiden – misschien weet ik daar over enkele 
maanden meer over. er zijn wel wat verschillen in 
hoe ze reageren op het experiment zelf. Jongere 
kinderen zijn over het algemeen iets spontaner, 
oudere kinderen hebben soms de neiging om het 
experiment te bekijken als een echte verkeerstest. 
en eigenlijk is voor ons onderzoek hun kennis van 
het verkeer niet van belang: wat we willen hebben 
is juist de spontane reactie.

S@l: Wat is de leukste of merkwaardigste reactie 
die je gekregen hebt van die kinderen?

het viel telkens weer op dat veel kinderen 
competitief zijn en zeer goed willen antwoorden op 
de vraagjes. Sommigen gaan zelfs op basis van de 
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eeN STuDeNT GeOGRaFIe aaN heT WOORD

Gebeten door Geografie? 

Jazeker, omdat je bij het onderzoeken van het 
concept ‘ruimte’ en de wederzijdse beïnvloeding 
met het concept ‘mens’ een zeer brede achtergrond 
nodig hebt in zowel de natuurwetenschappen als 
de humane wetenschappen. Je studeert super 
breed geschoold af en zal kunnen nadenken over 
eenzelfde fenomeen met zowel een fysicabril op de 
neus als met een sociologische bril. 

Wat is de Leukste Les?

Wat het leukste vak is, hangt zeer sterk af van 
je interessepijler binnen de geografie. Is het het 
vak regionale geografie, waarbij je drie dagen de 
Champagnestreek  in al haar facetten  ontdekt? 
Of is het het vak topografie en cartografie waar je 
met GPS’en en andere landmeettoestellen het veld 
intrekt om karteertechnieken onder de knie te krijgen 
en zelf kaarten te maken? Moeilijk kiezen als je het 
mij vraagt! 

Wat is je Mooiste Moment in Leuven?

De mooiste momenten zijn ongetwijfeld alle 
excursies die we maken. De charme van (te) vroeg 
uit bed moeten komen om op de bus te wachten 
en naast de prof  die vol enthousiasme bijna 
zijn zonnehoedje verliest  in de modder van een 
veld te staan ... De studentenkring Merkator is 
trouwens ook fenomenaal. Ik geef het toe: ik stond 
er bijzonder sceptisch tegenover in het begin maar 
de zelfrelativering van het ‘studentenkring’-aspect 
en de warme verbondenheid tussen alle geografen 
is werkelijk iets wat je voor de rest van je leven zal 
meedragen. 

Heb je nog een Tip voor Twijfelaars?

Jawel, die heb ik: geografie is De richting bij uitstek 
om de wereld eens echt te verbeteren.

Bram Kelchtermans
bachelor geografie

foto’s situaties verzinnen zodat ze kunnen laten zien 
hoe goed ze de verkeersregels wel kennen. 
eén ding vond ik echt grappig: op basis van 
steekproefjes blijkt dat zelfs jonge meisjes al meer 
aandacht hebben voor de winkeletalages dan hun 
mannelijke klasgenoten…

S@l: Wil je blijven werken in wetenschappelijk 
onderzoek? Hoe zie je je verdere carrière?

Ik ben heel erg gemotiveerd voor dit project, ik ben 
nog niet intensief bezig met wat er daarna komt. 
Na mijn doctoraat ga ik eens rustig nadenken en 
de verschillende opties bekijken. In het onderzoek 
blijven kan zeker, maar het hoeft niet echt. eigenlijk 
wil ik misschien wel gaan lesgeven.

S@l: Waarom zou een jongere vandaag moeten 
kiezen voor een studie geografie?

Daar zijn veel goede redenen voor! Geografie is 
een zeer brede wetenschap. In de geografie staat 
de interactie tussen de mens en zijn omgeving 
centraal, en dat is vandaag de dag uiterst actueel. 
Denk maar aan de klimaatevolutie, aan problemen 
van ruimtelijke ordening, aan duurzame omgang 
met te ontginnen grondstoffen … Geografen zijn 

bezig met de toekomst van onze leefomgeving, en 
ook voor je eigen toekomst is het gunstig: ik vind 
dat je als geograaf enorm veel mogelijkheden hebt 
op de arbeidsmarkt. en je bent een wetenschapper 
die nooit de link met de maatschappij verliest, nooit 
verdwaalt in abstracte dingen waarvan je je afvraagt 
wat ze met de werkelijkheid te maken hebben. 

Interview: Siska Waelkens



GeOLOGIe
“All right! hiervoor ben ik geologie gaan studeren ...”, dacht ik deze zomer toen ik in 
ecuador de zon zag ondergaan vanaf een bergtop in de andes. In mijn handen had ik de 
vondsten van mijn beklimming; een hoopje stenen. Ik was er namelijk niet zonder reden. 
In samenwerking met eSPOL, een ecuadoraanse universiteit in Guayaquil, was ik daar op 
zoek naar zeolieten. 

Zeolieten zijn mineralen die niet zo bekend zijn 
bij het grote publiek, hoewel ze het wel zouden 
verdienen. het is een grondstof met talloze, 
vaak milieuvriendelijke toepassingen gaande van 
waterzuivering tot als cementvervangers in de 
cementindustrie waardoor de CO2uitstoot aanzienlijk 
wordt verminderd ... ‘La roca magica’ wordt het dan 
ook wel eens genoemd. Sommigen durven zelfs 
stellen dat we er het ontstaan van het leven aan te 
danken hebben... Zo ver ga ik je nu niet meesleuren 
in mijn enthousiasme maar laat me je toch even 
uitleggen wat ze zijn, hoe ze ontstaan en waarom ik 
die in godsnaam in ecuador ben gaan zoeken. 

het woord ‘zeoliet’ komt uit het Grieks, waar het 
‘kokende stenen’ betekent. Deze naam hebben 
ze gekregen omdat ze beginnen te bruisen en 
schuimen als men ze verwarmt. Normale stenen 
bruisen uiteraard niet als je ze verwarmt. Zeolieten 
wel aangezien ze in hun mineraalstructuur holtes en 
kanalen hebben die water kunnen opnemen, net als 
een spons. hierdoor kan je ze ook het omgekeerde 
laten doen. Door ‘droge’ zeolieten te gebruiken kan 
men vocht absorberen. Dit kan van pas komen in 
bijvoorbeeld vochtige kelders, maar ook in minder 
voor de hand liggende (en toegegeven, ook minder 
gebruikte) toepassingen zoals bijvoorbeeld in 
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Aan het werk: Didier en Lieven 
(doctoraatsstudent) samen met 
dr. Morate (lokale promotor).
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koelkasten waar zeolieten het overtollige 
vocht opnemen. hierdoor verbruikt de 
koelkast minder energie én worden vieze 
luchtjes geabsorbeerd. Deze kanalen zorgen 
er ook voor dat je zeolieten kan gebruiken 
als moleculaire zeven. Sommige moleculen 
zullen wel door de diameter van de kanalen 
geraken, anderen niet. Dit wordt gebruikt 
in de petroleumindustrie waar de rechte 
koolstofketens wel door de poriën geraken, 
maar de vertakte ketens niet. 

Dé troef van de zeoliet is echter haar 
mogelijkheid om kationen (positieve ionen) 
uit te wisselen. In de kanalen van zeolieten 
zitten een hele hoop van die positieve ionen. 
als er nu ionen door de kanalen vloeien die 
de zeoliet liever heeft dan haar eigen originele 
kationen (of door een zeer hoge concentratie), 
kan ze haar originele kationen afstoten en de 
nieuwe kationen daarvoor in de plaats nemen. 
Deze eigenschap zorgt ervoor dat je dus het 
ene kation door het ander kan vervangen in 
een oplossing, als je er een goede zeoliet voor 
hebt. Dit kan gebruikt worden in waterzuivering 
om schadelijke stoffen uit het (drink)water te 
halen maar ook als buffer rond radioactieve 

risicogebieden (zeolieten hebben een grote 
affiniteit met bepaalde radioactieve kationen), 
als waterontharder (Ca uit het water halen), als 
katalysator voor uitlaatgassen ... 

Waar vinden we dit wonderspul dan? Wel, in 
vulkanisch materiaal kunnen we dat vinden!
Wanneer een vulkaan explosief uitbarst, spuit 
er een kolom as omhoog. een deel van deze 
as is licht genoeg om bovenaan in een wolk 
uit te breiden en later neer te dwarrelen op 
plaatsen ver van de vulkaan. er is echter 
ook een deel dat zwaarder is en terug naar 
beneden valt, waar het langs de vulkaanhelling 
naar beneden stroomt in een pyroclastiche 
wolk. Beide situaties leveren een laag 
vulkanische as op, die voornamelijk bestaat uit 
snel afgekoeld vulkanisch glas. Onder invloed 
van warmte en in aanwezigheid van water 
en een alkalisch milieu kan dit glas omzetten 
in zeolieten. Submariene uitbarstingen zijn 
daarom zeer grote kanshebbers maar ook bij 
meren en latere waterdoorstroming kan dit 
gebeuren. Bij de omzetting naar zeolieten, 
cementeert de zeoliet ook de aslaag tot een 
harde laag in plaats van een losse aslaag. 
het zijn dus echt wel ‘stenen’ dan, geen los 
materiaal meer.

aan de ecuadoraanse kust zijn er reeds enkele 
zeolietafzettingen bekend en worden ze ook 
uitgegonnen. Ze worden vooral gebruikt in de 
garnaal en bananenindustrie. Van bananen 
kon je waarschijnlijk wel vermoeden dat ze 
een belangrijk exportproduct zijn. Met scampi’s 
heb ik je waarschijnlijk verrast maar het is wel 

Groepsfoto met Didier, 
chauffeur agustine, de eigenaar 
van de groeve en zijn vrouw, en 
doctoraatsstudent Lieven met 
zijn vriendin.



degelijk een big business daar. De zeolieten 
worden gebruikt in de kweekvijvers. alle 
beestjes moeten nu eenmaal naar de wc en 
als je met een grote bak vol scampi’s zit kan 
je moeilijk constant je water vervangen. Voeg 
echter zeolieten toe aan je kweekvijver en 
deze nemen het ammonium op, waarvoor ze 
bv. natrium vrijlaten. Geboren zeebonken als 
scampi’s kunnen gelukkig wel tegen natrium et 
voilà... weer een prachtige toepassing van de 
zeoliet. 

Gesponsord door een VLIRuOSbeurs van 
de Vlaamse overheid en mijn promotor bij 
de K.U.Leuven ben ik dus naar ecuador 
gegaan om ook eens in de zuidelijke andes 
van het land op zoek te gaan naar bruikbare 
zeolieten. Door contacten van mijn begeleider 
die doctoreert op een afzetting aan de kust, 
ben ik terecht gekomen bij enkele lokale 
uitbaters die toch al zeolieten ontginnen in de 
andes. academisch gezien was het echter 
nog onbekend gebied. Wel zijn er vele studies 
geweest over de gebieden die ik bezocht heb, 
maar nooit heeft men er onderzoek gedaan 
naar zeolieten. Drie volle weken heb ik daar 
rondgereden om plaatselijke groeves te gaan 
bezoeken en de omgeving te onderzoeken. Dit 
uiteraard in ware Zuid-Amerikaanse stijl: in een 
rammelende 4x4 pick-up door de bergen, her 
en der uitstappen om te gaan waar we met de 
auto niet geraakten, met een hamer aan de zij 
en zonnehoed om het hoofd te beschermen 
tegen de zon: geen overbodige luxe op die 
hoogte. De weinige lokale mensen die je dan 
tegenkomt verklaren je allemaal gek als je 
vertelt dat je komt om stenen te zoeken van 
een vulkaan die al 25 miljoen jaar zo dood 
als een pier is. Tijdens de middag ergens een 
lokaal dorpje opzoeken om er voor de tweede 
keer al die dag een warme maaltijd met rijst te 

eten. In dorpen die zo afgelegen zijn komen er 
af en toe ook eens kleine kindjes kijken naar 
de gringo’s die op de motorkap aan het kijken 
zijn op een vreemde landkaart vol kleuren die 
nergens op slaan. De middag was inderdaad 
vaak een moment dat we op de geologische 
kaart keken wat we na de middag nog wilden 
bezoeken. 

Je voelt je aan de ene kant een avonturier op 
vreemd gebied en aan de andere kant voel je 
je in Zuidamerika vreemd genoeg onmiddellijk 
thuis. ‘s Avonds na wederom een rijstmaaltijd 
te hebben binnengespeeld verbleven we in 
pensionnetjes of op uitnodiging bij plaatselijke 
mensen. Je leert er de plaatselijke cultuur 
door en door kennen en je kan er je verhaal 
ook kwijt aan de mensen die geen groeve
eigenaar zijn. De weinige ontginningen die 
er al zijn, missen elk geologisch kader of 
het is onvoldoende of fout. Dat is jammer 
want met een goed kader zou men kunnen 
kijken naar kwaliteit, eigenschappen en 
toepassingsmogelijkheden van de afzettingen 
in plaats van in het wilde weg maar wat te 
gaan graven en at random maar te verkopen 
als ‘zeoliet: goed voor zowat alles’. niet enkel 
voor de uitbaters, maar zeker voor de andere 
kant van de metaforische toonbank kan dit veel 
verschil maken. Overheden en lokale instanties 
zouden effectiever kunnen omgaan met hun 
zeolietgebruik. Niet elke zeolietafzetting 
bevat dezelfde zeoliet of dezelfde kwaliteit. 
Zo zal ik voor mijn thesis ook zeolieten 
testen in de buurt van een dorpje dat nu een 
waterzuiveringstation heeft en hun daarvan de 
resultaten sturen. een interessante thesis dus, 
die niet enkel voor mij belangrijk zal zijn.

door Didier Le Lièvre
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eeN STuDeNTe GeOLOGIe aaN heT WOORD

Gek op Geologie?

Ik wist in het middelbaar al dat ik ‘iets met 
wetenschappen’ wilde doen. Maar ik ben ook al 
mijn hele leven graag buiten, in de bergen en 
in de bossen, dus toen ik door het infoboekje 
van de faculteit bladerde en merkte dat je bij 
geologie die twee gewoon kan combineren was 
mijn keuze snel gemaakt!

Wat is de Leukste Les?

Karteren! Bij dat vak gingen we gedurende 
een half semester elke week een dag op 
excursie naar Aywaille (in de buurt van Spa). 
We werden dan in twee groepen opgedeeld en 
onderzochten, met de hulp van een assistent, 
de geologische geschiedenis van dat gebied. 

heuvels opklimmen, in modderplassen 
springen en vooral veel op stenen slaan: sfeer 
verzekerd! 

Wat is je Mooiste Moment in Leuven?

Binnen de opleiding: de warme soep in een 
Waals cafeetje tijdens de middagpauze 
van een excursie in de sneeuw, en het 
sneeuwballengevecht met de prof op het 
einde van die excursie! en binnen de kring: 
het geosweekend. Met een paar mensen een 
weekend in elkaar steken waar meer dan de 
helft van de kring aanwezig is, overdag een 
onthaalexcursie voor de studenten uit de 
jongere jaren, daarna kampvuur, bbq en een 
cantus: hèt moment waarop iedereen elkaar 
leert kennen en Geos bewijst de leukste kring 
van Leuven te zijn!

Heb je nog een Tip voor Twijfelaars?

Bij geologie heb je niet alleen een heel breed 
pakket aan basiswetenschappen: je combineert 
dat met een hele hoop excursies. Bovendien 
zijn we met zo weinig dat je in no time iedereen 
kent en er na een paar weken al een heleboel 
vrienden bij hebt!

Katrijn Dirix
master geologie

www.amazing-advertising.be
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Scientica 
Scientica, een samenwerkingsverband tussen  
de studentenkringen wetenschappen

Scientica is het samenwerkingsverband tussen de vijf afzonderlijke studentenkringen van 
de Faculteit Weten schappen in Leuven. Deze kringen worden geleid en bestuurd door en 
voor de studenten. Ze hebben hierbij drie belangrijke doelstellingen. In de eerste plaats 
vertegenwoordigen ze de studenten in de verschillende onderwijsraden van de K.U.Leuven. 
Daarnaast voorzien ze de wetenschappenstudent van boeken en cursussen via de 
Scientica-cursusdienst. En natuurlijk organiseren ze voor alle studenten ook een hele 
reeks aan activiteiten (sport, feestjes, cultuur, lezingen …).

BIOS
Bios is de studentenkring van de studenten 
biologie. In het Bios-blad “De Mestkever” kom je 
meer te weten over de activiteiten van de kring, 
kun je leuke artikels lezen of biologieweetjes 
sprokkelen. 
bios.scientica.be
fakbar: De Peylkoker, Oude Markt,  
elke maandagavond

CHEMIKA
Chemika verzamelt de studenten chemie en de 
studenten biochemie en biotechnologie. het is 
een fijne groep studenten die allemaal geboeid 
zijn door de wereld van de moleculen en 
atomen. Soms praten ze over wetenschap, maar 
ze houden er nog meer van om wat te feesten, 
aan sport of cultuur te doen, of om gekke ideeën 
uit te voeren.
www.chemika.be
fakbar: ’t Klokhuis, Damiaanplein, Leuven,  
elke maandagavond

GEOS
Geos is de studentenvereniging van de 
studenten geologie. het is een kleine kring, 
maar dat creëert net een fijne en toffe sfeer 
waarbij iedereen elkaar kent.
geos.scientica.be
fakbar: De Cuythoek, Kapucijnenvoer 5, Leuven

MERKATOR
Merkator verwelkomt de studenten geografie 
en master in toerisme. Zij zorgen voor de 
studentenvertegenwoordiging in raden en 
commissies en voor de organisatie van allerlei 
feestjes, culturele avonden en sportactiviteiten.
www.merkatornet.be
fakbar: ’t Klokhuis, Damiaanplein, Leuven

WINA
Wina is de studentenkring die de studenten 
wiskunde, informatica en fysica bij elkaar brengt. 
Zij streven er eveneens naar hun leden zo goed 
mogelijk tot hun dienst te zijn! 
www.wina.be
fakbar: Winabar, onder Alma 3, elke woensdag

De Scientica-cursusdienst (Cudi)

Je bent pas student als je ook effectief 
studeert… en wat je ook moet 
studeren, Scientica belooft je om al het 
cursusmateriaal aan te leveren (tenminste 
als de professor dit ter beschikking stelt). 
alle boeken en cursussen kan je terugvinden 
in de Scienticacudi aan de laagst mogelijke 
prijzen! De vrijwilligers van de cursusdienst 
staan ook steeds voor je klaar om je vragen 
over wat je precies nodig hebt en waar het 
te verkrijgen, te beantwoorden.

Wij van Scientica hopen je alvast volgend 
jaar te mogen ontmoeten hier in Leuven. het 
mag dan wel een kleine stad lijken, maar 
het grote aanbod aan activiteiten dat de stad 
te bieden heeft, de atmosfeer die er hangt 
en de rijke geschiedenis die de stad vertelt, 
maken dit ruimschoots goed. hopelijk tot 
binnenkort!  

cudi.scientica.be

Meer info over Scientica? 
Surf naar www.scientica.be 
of neem een kijkje op hun Facebookgroep 
(gewoon zoeken op Scientica).



KRInGnIeUWS

Chemici Leuven organiseert haar jaar
lijkse voorjaarslezing op vrijdag 12 maart 
2010 om 16 uur. Alumnus Frans Fierens, 
Chemica preses 1988-1989, en momen
teel directeur bij de Intergewestelijke Cel 
voor het Leefmilieu IRCeL van de Vlaamse 
Milieu Maatschappij VMM geeft een uiteen
zetting over de luchtkwaliteit in Vlaanderen 
onder de titel “Luchtverontreiniging: halen 
we de europese norm?”. 

De lezing vindt plaats in Celestijnenlaan 
200G - auditorium 00.01 en de toegang  
is gratis.

Chemici Leuven kondigt 
voorjaarslezing aan

Frans Fierens
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Contactgegevens Leuvense kringen

Science@Leuven
Kasteelpark Arenberg 11 bus 2100, 3001 Leuven (heverlee)
Tel: 016/32 14 01 - e-mail: nieuwsbrief@wet.kuleuven.be
http://wet.kuleuven.be/alumni

Vereniging van Leuvense Geografen
Celestijnenlaan 200e, 3001 Leuven (heverlee)  
Tel: 016/32 24 42 - e-mail: marc.declercq@khm.be
http://geo.kuleuven.be/geografie/alumni

PDL, Vereniging van afgestudeerden in Plantkunde en Dierkunde
naamsestraat 61, 3000 Leuven 
Tel: 016/32 39 88 - e-mail: eric_Schoeters@hotmail.com 
http://www.kuleuven.be/pdl

B.V.L.G.  Beroepsvereniging Leuvense Geologen
p.a. afdeling Geologie 
Celestijnenlaan 200e, 3001 Leuven (heverlee) 
Tel: 016/32 64 40 - e-mail: bvlg@geo.kuleuven.be 
http://geo.kuleuven.be/BVLG

CheMICI LeuVeN
Celestijnenlaan 200F, 3001 Leuven (heverlee) 
Tel: 016/32 76 39 - e-mail: Wim.Dehaen@chem.kuleuven.be  
http://chem.kuleuven.be/chemici

V.W.N.I.L.  Vereniging voor Wiskundigen, Natuurkundigen  
en Informatici Lovanienses
Celestijnenlaan 200 D, 3001 Leuven (heverlee)  
Tel: 016/32 72 15 - e-mail: VWnIL@alum.kuleuven.be
www.kuleuven.be/vwnil

Scientica, een samenwerkingsverband tussen  
de studentenkringen wetenschappen



Als je op één van bovenstaande vragen “nee” hebt geantwoord, 
lees dan zeker verder en maak kennis met Christophe, Sophie, 
Jan, Peter en Ine!

Wist je dat …  
• aan de Faculteit Wetenschappen een monitor geen 

computerscherm is, maar wel iemand waar je terecht 
kan met al je vragen over een bepaald vak? 

• je voor elk vak uit je eerste jaar een monitor hebt? 
• je als eerstejaarsstudent ook één aanspreekpunt hebt 

waar je terecht kan? 
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aLLeMaaL MeNSeN

Studeren: jouw verantwoordelijkheid, onze zorg! 

S@l: Wat zijn de typische vragen waar 
eerstejaarsstudenten mee langskomen?

Peter: “De meeste studenten weten in het 
begin niet goed hoe aan een vak te beginnen. 
Ze willen wel iets doen, maar weten niet 
precies wat. Vooral de dikte van de cursussen 
schrikt hen af. Sommigen beginnen dan 
maar met het maken van samenvattingen, 
maar dat is niet altijd even nuttig of mogelijk. 
Toch is dat zoekproces belangrijk, omdat de 
student zo, met vallen en opstaan, een eigen 
studiemethode leert ontwikkelen. Sommigen 
laten de dingen wat te lang op zijn beloop 
en experimenteren te weinig. en bijna alle 
studenten kunnen wel wat hulp gebruiken bij 
het ontwikkelen van een eigen studiemethode, 
en daarom is monitoraat, zeker in het eerste 
semester, zinvol voor alle studenten.”

Jan: “Voor het vak geologie komen studenten 
vaak langs met vragen over de voorstelling 
van driedimensionale structuren. het is voor 
de docent niet altijd eenvoudig om dit in een 
hoorcollege voor een groep van tweehonderd 
studenten uit te leggen. Daarom is het net 
goed dat je als student voor dergelijke zaken 
bij een monitor terecht kunt om dit op je 
eigen tempo te bespreken tot je zelf voelt 
dat je het helemaal begrepen hebt. Bij de 
cursus geografie kloppen studenten aan met 
de denkvraagjes die in de cursustekst zijn 
verwerkt en die peilen naar een dieper inzicht 
in de wiskundige modellen die gehanteerd 
worden. Daarbij gaat het dan bijvoorbeeld 
over de spectaculaire daling van het aantal 
bewoners op het Paaseiland en de invloed van 
de verschillende parameters die in het model 

gebruikt worden om dit fenomeen wiskundig te 
benaderen.” 

Christophe vult aan: “Bepaalde wiskundige 
populatiemodellen zijn inderdaad breed 
toepasbaar, zowel op de populatie Belgen 
als op een populatie prairiebloemen. Maar 
het duurt meestal eventjes voor dat concept 
helemaal duidelijk is. Bovendien is de 
wiskundige uitwerking met eigenwaarden 
en eigenvectoren van een matrix niet zo 
eenvoudig, dus intussen heb ik al heel wat 
expertise opgebouwd in die uitleg.” (glimlacht) 

Ine: “Ook vragen over hun studietraject komen 
regelmatig voor. Studenten moeten tijdens 
hun studie vele keuzes maken, en dat is 
niet altijd even gemakkelijk. er is heel wat 
informatie beschikbaar via internet, maar soms 
is persoonlijk advies toch nog nodig. en dan 
kunnen studenten ook bij ons terecht.” 

Sophie: “Wanneer sommige studenten na 
een jaar hard studeren toch geen goede 
examenresultaten hebben, is dat soms een 
emotioneel moment. een doos Kleenex heeft 
dan al meerdere malen zijn nut bewezen! In 
deze situaties ben ik niet alleen een luisterend 
oor, maar probeer ik ook samen met de 
student te analyseren wat de oorzaak is en te 
achterhalen hoe het nu verder moet.” 

S@l: Natuurlijk willen we ook graag weten wat 
het meest bijzondere is dat je al eens hebt 
meegemaakt? 

Jan: “Bij de start van het academiejaar maken 
we bewust reclame voor het monitoraat als 
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aanspreekpunt voor alle mogelijk vragen of 
problemen. Sommige studenten nemen dit zeer 
letterlijk. Zo heeft een student mij ooit gevraagd 
waar de Colruyt gelegen was en hoe je daar 
het snelst kon geraken van op de campus. Dat 
is zeker één van de origineelste vragen die ik 
ooit heb voorgeschoteld gekregen.”

Peter: “Ik herinner me dat ik eens een 
telefoontje kreeg van een student, die in paniek 
was omdat hij dadelijk een examen moest 
afleggen, maar het lokaal niet vond waar dit 
examen plaatsvond. Ik heb hem dan doorheen 
de telefoon begeleid naar het juiste lokaal. De 
moeder van de student bezorgde me nadien 
wel een portie verse asperges!” (lacht).

Christophe: “Onlangs kreeg ik een 
verjaardagscadeautje van een studente die ik 
erg intensief begeleid had. Via Google was ze 
mijn verjaardag te weten gekomen, en omdat 
ze mij zo dankbaar was, kreeg ik dus een 
cadeautje!” 

Om alle misverstanden te vermijden: het 
monitoraat is een service die volledig gratis 
is ;-) Toch heeft ook Ine al eens een doos 
pralines cadeau gekregen: “Studenten zijn 
vaak erg dankbaar voor de hulp die ze van 
ons krijgen, maar daarom hoeven ze natuurlijk 
geen cadeaus te geven! Gewoon een bedankje 
geeft ons al erg veel voldoening.” 

S@l: En waarom hebben jullie voor deze job 
gekozen?

Sophie: “het is prettig om samen te werken 
met gemotiveerde studenten, die geboeid 
zijn door wetenschappen en daar dan ook 
echt voor gekozen hebben. het is een heel 
afwisselende job: soms moet je hetzelfde 
probleem wel verschillende keren opnieuw 
uitleggen, maar regelmatig stellen studenten 
ook heel uitdagende vragen waarvoor zelfs 
opzoekwerk nodig is. Ik vind het prettig 

wanneer studenten in groepjes langskomen: 
het is efficiënt werken, en ook laat ik studenten 
dan aan elkaar dingen uitleggen, zodat ze het 
snel merken wanneer bepaalde dingen toch 
niet helemaal duidelijk zijn.” 

Peter: “Ik vind het vooral leuk om moeilijke 
zaken makkelijker uit te leggen, zodat een 
student het uiteindelijk snapt. het proces 
waarbij je eerst probeert om alle details zoveel 
mogelijk weg te laten om tot inzicht te komen, 
en dan nadien terug aan te vullen met alle 
details, is gewoon fijn om samen met de 
student te doorlopen.” 

Jan: “Wat ik persoonlijk erg leuk vind aan 
deze job is de combinatie tussen de brede 
wetenschappelijke inhoud die mij erg boeit en 
de sociale aspecten van de begeleiding van 
studenten. het vakkenpakket dat ik begeleid 
is door de jaren heen veranderd waardoor ik 
mij regelmatig heb kunnen inwerken in materie 
die soms helemaal nieuw is. Ik heb studeren 
altijd heel leuk gevonden en op die manier 
voel ik mij nog een beetje student. anderzijds 
haal ik de voldoening voor mijn job vooral bij 
de studenten die ik help. elk jaar zijn er wel 
enkele studenten die laten weten dat ze erg 
veel gehad hebben aan de begeleiding, hetzij 
vakinhoudelijk, hetzij bij meer organisatorische 
of persoonlijke problemen die zijn opgedoken 
tijdens hun studie hier in Leuven. Op dat 
moment weet je dat je nuttig werk hebt 
verricht.”

S@l: Bedankt voor jullie tijd.

Interview: prof. Carolien Van Soom
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Science@kortrijk 
Little Big Campus Kortrijk 
De Faculteit Wetenschappen in Kortrijk: een kleine campus met een 
brede kijk.

Campus Kortrijk is de enige campus in Vlaanderen waar je alle faculteiten 
of opleidingen in één gebouwencomplex vindt. er hangt een ongedwongen, 
persoonlijke sfeer. Professoren en assistenten zijn gemakkelijk aanspreekbaar. 
Nogal wat studenten blijven na de les nog even napraten met hun docenten, 
bij een kop koffie. Bovendien trek je automatisch op met medestudenten uit 
alle studierichtingen. Studenten uit diverse opleidingen volgen ook bepaalde 
lessen samen. een kleine campus wil dus niet zeggen, een beperkt blikveld: 
integendeel!

De Campus Kortrijk is een bachelorcampus 
met een eigen gezicht. Je kan er kiezen 
voor een opleiding wiskunde, fysica of 
informatica (eventueel met doorstroomoptie 
ingenieurswetenschappen), chemie of biologie 
(eventueel met doorstroomopties farmacie of 
bio-ingenieurswetenschappen). na twee jaar 
sluit je naadloos aan bij de corresponderende 
Leuvense opleidingen, inclusief de bachelor 
biochemie en biotechnologie. Na één jaar in 
Leuven heb je je bachelordiploma op zak en 
kan je aan een master beginnen.

Kleinere studentengroepen, gemotiveerde 
medewerkers, en eigen inbreng van de 
studenten in de opleiding: dat zijn factoren die 

er voor zorgen dat elke student een optimale 
omkadering, ondersteuning en begeleiding op 
maat krijgt. Studenten worden aangemoedigd 
om zelf verantwoordelijkheid te nemen, en 
ze ondersteunen elkaar intens. Wellicht is 
dat de reden waarom de slaagcijfers in het 
eerste jaar nergens zo hoog zijn als in Kortrijk. 
het ligt al zeker niet aan het feit dat de 
standaarden lager zouden zijn dan in Leuven  
de Leuvense moederfaculteiten zijn erg close 
en veel docenten geven ook in Leuven les. 
Trouwens, ook bij het vervolg van hun studie 
doen de studenten van de Campus Kortrijk het 
uitstekend.

Campus Kortrijk biedt je dus een prima start!



het leven als (erasmus)student in 
Montpellier is onbeschrijfelijk. 

Science@leuven internationa(a)l

Met Erasmus naar Montpellier 

Van augustus 2008 tot juni 2009 heb ik als erasmusstudent in de Zuid-
Franse stad Montpellier geleefd. Deze prachtige stad was ook het 
decor waar ik mijn laatste vakken heb gevolgd en een masterthesis 
heb geschreven voor het behalen van mijn diploma van master in de 
sterrenkunde. Bovendien zorgen de vele erasmusstudenten die je leert 
kennen, de lokale Fransen waarmee je plezier beleeft en de ZuidFranse 
“à l’aise”-mentaliteit voor een onvergetelijk avontuur. 
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In augustus 2008 kwam ik aan op mijn studio, 
gelegen in een universitaire cité op een 3 
km van het centrum van Montpellier. De 
eerste twee dagen waren vreemd. Je komt 
aan in een onbekende stad waar je niemand 
kent. Dit veranderde al gauw doordat ik 
mij ingeschreven had voor een snelcursus 
Frans voor erasmusstudenten. De ideale 
springplank met bijbehorend sneeuwbaleffect: 
je leert erasmusstudenten kennen waarmee 
je optrekt en zo kom je in contact met nog 
andere studenten. Na drie weken vergeet je 
haast dat je een “vreemde” student bent in een 
buitenlandse stad. Ik speelde ook in een lokale 
voetbalploeg van een Ierse pub. het zorgde 
allemaal voor fantastische ervaringen.

Midden september begon het academische 
jaar. een “pure” master in de sterrenkunde 
bestond er niet waardoor ik mij moest 
inschrijven voor een eenjarige master. De 
master die het dichtst bij sterrenkunde 
aanleunde was “Cosmos, Champs et 
Particules”. een kruising tussen theoretische 
deeltjesfysica en kosmologie. De vakken 
werden gedoceerd in het Frans (natuurlijk) 
en 90% van de docenten werkten met krijt en 
bord. het niveau van de lessen en examens 
lag hoger dan aan de K.U.Leuven, maar dit 
woog niet op tegen het ontspannende klimaat 
dat gecreëerd werd door de alledaagse blauwe 
lucht en schijnende zon. 

al geef ik ook wel toe dat sommige dingen 
zorgden voor donkere wolken boven de 
studentenstad. Bijvoorbeeld de indeling van 
de examenperiode (1 week blok en 1 week 
examens, dus soms meerdere examens 
per dag) of de communicatie tussen de 
verschillende universitaire organen. De master 
die ik volgde werd georganiseerd door de 
afdeling Theoretische Fysica. Deze besloot 
om alle vakken te geven tussen september en 
februari, met examens in november en februari. 
Daarna was er tijd om aan je masterthesis te 
werken. Ga dit dan maar eens (in het Frans) 
uitleggen op de dienst van internationale 
relaties die nog nooit gehoord hebben van 
deze regeling en denken dat iedereen examens 
heeft in januari en juni.

Vanaf februari kon ik volop werken aan 
mijn masterthesis. het doel was om een 
gedetailleerde studie te doen van de 
buitenste lagen (de atmosfeer) van rode 
reuzen (de eindfase van sterren zoals 
onze zon). De Afdeling Sterrenkunde in 
Montpellier (GRAAL, Groupe de recherche 
d’astronomie et d’astrophysique de Languedoc) 
is, in tegenstelling tot die van Leuven, 
gespecialiseerd in het modelleren van deze 
lagen. Bovendien behoorde mijn copromotor, 
prof. Bertrand Plez, tot de wereldtop in dit 
onderzoeksdomein. 
Dankzij mijn erasmus naar Montpellier en 
de talloze dagen, en dichter naar het einde 
toe zelfs nachten van hard werken, waren de 
resultaten in mijn masterthesis vernieuwend. 

Kortom, het leven als (erasmus)student in 
Montpellier is onbeschrijfelijk. De grootste
aanpassing (maar ook de plezantste) is de 
transformatie naar de Zuid-Franse “à laise”-
mentaliteit: “wat vandaag niet lukt, doen we 
morgen wel”. al vloekt deze mentaliteit wel 
met het maken van een masterthesis. Maar 
zonder mijn thesis was er geen erasmus. 
Bovendien maak ik nu een doctoraat (FRIA-
beurs) als vervolg op mijn masterthesis aan 
l’Institut d’Astronomie et d’Astrophysique (IAA) 
van l’Université Libre de Bruxelles (ULB) en 
werk ik nog steeds nauw samen met GRaaL in 
Montpellier!  

door Pieter Neyskens

Pieter in gezelschap van wat 
Ierse vrienden.
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In Leuven, I was immediately and still am 
impressed by the facilities and flexibilities 
offered by both the administrative and 
academic staffs of the university at 
different levels of responsibility. These 
make me feel home away from home in 
spite of lacking the warmth of family and 
friends. Compared to my home university, 
the most relevant qualities of working 
at the K.U.Leuven are the easy way of 
finding toplevel articles from international 
journals in the online library of the 
university and the TOLeDO workspace, 
which allows forum discussions between 
professors and students. I really benefit 
from it. 

I find a lot of satisfaction in participating in 
activities provided by the K.U.Leuven such 
as cultural events at STUK, sport facilities, 
even the international intercultural circle 

(PAnGAeA) as well as the VeLO service, 
the accommodation ... STUK and Pangaea 
are key elements for feeling at home and 
discovering people from different cultures. 

I cannot evoke all this without highlighting 
the important role played by the City 
hall, not only in providing good service 
to foreign students, but most importantly 
in the fact that walking in Leuven streets 
becomes an apprenticeship of eco
management. For a recently arrived 
african student, this organization seems 
to be something new and unbelievable. 
Without fear of being wrong, I consider 

Science@leuven internationa(a)l

Louis Kipata Mwabanwa, PhD student from Lubumbashi and 
Leuven watcher 

I am Louis Kipata, PhD student in Geology, beneficiary of a “sandwich” 
grant from the Belgian Technical Cooperation. I am pleased to share my 
own “studying abroad” experience as an exchange student in Leuven. 
Studying away from home is amazing, enriching and several unforgettable 
things are happening along. 

Field training
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Leuven to be Belgium’s cleanest city. I think the 
city administration deserves flowers any time. 
This is also the impression of compatriots at 
other Belgian universities. 

a fact that really touches me and makes a 
difference with my place is that the City and 
university halls are genuinely preoccupied with 
the presence of foreign students, inviting them 
and sharing with them some stuff related to the 
Belgian cultural integration. 
My stay in Leuven leads me to gain an 
international work experience by participating 
and listening to international workshops and 
training sessions from speakers from different 
backgrounds at the arenberg Doctoral School. 
This is obviously beneficial for me as my 
home province (Katanga) is moving towards 
a regional and international integration. In my 
case, as a native French speaker, my study 
program in english at K.U.Leuven is highly 
useful considering that the Katanga province 
has a mining vocation attracting multinational, 
mostly angloSaxon mining companies. The 
other aspect is that my home city is quite 
close to the southern african countries that are 
mostly english speaking. 

One more thing I cannot ignore here is the 
fact that I am daily confronted with Dutch 
in shops, restaurants and transport. By this 
continual presence, my interest in learning 
Dutch is growing daily. unfortunately, this is 
not possible with the “sandwich” fellowship. I 
still learn a bit of Dutch in habits and routines, 
and funnily I discovered that the word “pasopo” 
used in Swahili is inherited from the Dutch word 

“pas op”, a Flemish “fossil” in Congo (At my 
secondary school, most of my teachers were 
Flemish before 1990). 

Studying and feeling at home in Belgium is not 
the same as becoming Belgian. This is well 
illustrated by what happened when I applied for 
a UK visum in order to attend an international 
conference in the UK. I had to apply twice. I 
obtained the visum with difficulty after a first 
refusal. 

I also have to mention the family aspect, as I 
am married. It is not easy to miss the affection 
of home, for myself as well as for my wife and 
children. I remember that european friends 
sometimes do not believe me when I tell them 
that I’m married. They wonder how you can 
leave your wife and children for such long 
periods. It is not easy but after all, once my 
objectives are accomplished (PhD degree), it 
will be a benefit for everybody, they know that 
as well. In order to stay warmly linked to them, 
I usually call them every day using internet, to 
tell all about my life here. 

In general, I consider my stay and study in 
Leuven as a gain for different aspects of my 
life. The societal benefit consists in the fact that 
my home university (Lubumbashi) is looking 
forward to benefiting from my grade.

Ambiance in the cité (2007).



DOCTORATEN WETENSCHAPPEN
periode 1 november 2009 tot 31 januari 2010

Richting Datum Naam Titel thesis Promotor(en)
Biologie 6 november 2009 Jan BReINe Fish assemblages as ecological indicator in 

estuaries: the Zeeschelde (Belgium).
F. Ollevier

Geologie 6 november 2009 Nadège VILaSI Study of reservoir analogues in foreland fold 
and thrust belts: Sedimentology, diagenesis, 
deformation and fracturation of Cretaceous
Paleocene carbonate turbidite systems of the 
Ionian Basin (Southern Albania).

R. Swennen

Geografie 18 november 2009 Bastiaan 
NOTeBaeRT

Sensitivity of river systems to human 
actions and climatic events across different 
environments: a holocene perspective.

G. Verstraeten

Biologie 20 november 2009 Bart SMeTS Characterization of Sch9-dependent signal 
transduction in Saccharomyces cerevisiae.

J. Winderickx /  
K. Marchal

Chemie 26 november 2009 Vinh Son NGuYeN Computational study of materials for chemical 
hydrogen storage.

M. Nguyen

Fysica 27 november 2009 nikie PLAnCKAeRT Nuclear Resonant Scattering of Synchrotron 
Radiation applied to magnetic systems under 
extreme conditions.

a. Vantomme

Wiskunde 7 december 2009 Pieter PennInCKX Fixed point theory and coincidence theory for 
infranilmanifolds.

K. Dekimpe

Biologie 7 december 2009 Lindsey 
SChROeVeN

Structurefunction relationships of 
fructosyltransferases in Triticum aestivum L. 
and Lolium Perenne L.

W. Van den ende

Wiskunde 7 december 2009 Lieven DeSMeT Local linear estimation of irregular curves with 
applications.

I. Gijbels

Biologie 11 december 2009 Katrien 
VAnDePITTe

Genetic diversity and fitness of forest herbs in 
anthropogenic landscapes.

O. honnay / I. 
RoldanRuiz 
(ILVO)

Chemie 11 december 2009 Stijn VRAnCKX Kinetic studies of O3- photolysis and 
subsequent atmospheric O(1D) reactions. 
Introducing new highly sensitive O(1D) 
detection methods.

J. Peeters /  
S. Carl

Wiskunde 14 december 2009 Sophie SaeSeN Towards asteroseismology of the young open 
stellar cluster χ Persei (nGC 884).

C. Aerts / J. 
de Ridder / F. 
Carrier

Biologie 16 december 2009 ank ReuMeR a functional genomic approach to characterize 
proteins involved in Drosophila immunity.

L. Schoofs

Fysica 17 december 2009 Frederik WauTeRS Search for tensor type weak currents by 
measuring the beta asymmetry parameter in 
nuclear decays.

N. Severijns

Biologie 18 december 2009 TjingTjing hu Molecular activity during cortical map 
reorganization in the visual cortex of the cat 
(Felis catus).

L. arckens

Biologie 18 december 2009 Aline WATeRKeYn Community structuring processes in 
Mediterranean temporary wetlands.

L. Brendonck

Wiskunde 22 december 2009 Maarten DeSMeT Case studies of variable B-stars: 12 (DD) 
Lacertae, AU Monocerotis and α (67) Vir 
(Spica).

C. Aerts /  
M. Briquet

Chemie 13 januari 2010 Stijn CLaeRhOuT Peptides and peptidomimetics: investigation of 
new and improved methods and techniques.

e. Van der 
eycken

Geologie 19 januari 2010 Luk PeeTeRS Groundwater and Geochemical Modelling of 
the Unconfined Brussels Aquifer, Belgium.

a. Dassargues

Fysica 19 januari 2010 Marieke De RYDT A dedicated beta-nMR/beta-nQR setup for 
LISeGaNIL and study of the nuclear moments 
of the neutronrich al and Cl isotopes.

G. Neyens

De zetduivel zorgde ervoor dat Goele aeRTS in het vorige nummer van science@leuven niet werd opgenomen in de lijst 
met doctoraten. Op 29 oktober 2009 vervolledigde zij in het domein biochemie onder promotorschap van prof. V. Darras haar 
doctoraat over Pre- and posttranslational mechanisms of regulation of the type 3 iodothyronine deiodinase. Sorry Goele!

40



41

CAMPUSPRAAT

Op zaterdag 12 december 
werden aan de Koninklijke 
Vlaamse academie van 
België voor Wetenschappen 
en Kunsten de prestigieuze 
prijzen “Laureaat van de 
academie” uitgereikt aan 
beloftevolle onderzoekers en 
kunstenaars in de discipli
nes Natuurwetenschappen, 
Menswetenschappen en 
Kunsten. In de categorie 
Natuurwetenschappen viel 
dit jaar de prijs te beurt aan 
professor Rony Keppens van 
het Centrum voor Plasma-
Astrofysica (Departement 
Wiskunde). Rony Keppens 
werd gelauwerd omwille van 
zijn innovatief en origineel 
onderzoek op het vlak van 
zonne en astrofysica.

Professor Jean Poesen 
van de afdeling Fysische 
en Regionale Geografie 
werd onlangs aangesteld 

als nieuw lid van de Klasse 
van de Wetenschappen 
van de Koninklijke Vlaamse 
academie van België voor 
Wetenschappen en Kunsten. 
Op woensdag 13 januari in de 
namiddag ontving de acade
mie de nieuwe leden, samen 
met hun familieleden en vrien
den. Ze werden voorgesteld 
aan de klasse en kregen de 
gelegenheid om hun onder
zoek in een presentatie van 
een tiental minuten toe te 
lichten. 

Professor Poesen bevindt 
zich in goed gezelschap, 
met collega’s als Marc 
Van Montagu, Christine 
Van Broeckhoven, en van 
onze eigen faculteit Yvan 
Bruynseraede, Thys van den 
audenaerde en Christoffel 
Waelkens. Ook Romain 
Coussement, eduard Kühn, 
Frans De Schryver, Luc 
Vanquickenborne en Pierre 
Vermeersch zijn momenteel 
lid.

K.U.Leuven alumnus Yue Wu, die eerder 
samenwerkte met prof. andré Stesmans in het 
Departement Natuurkunde en Sterrenkunde, 
werd in 2009 benoemd tot APS Fellow. Deze 
prestigieuze erkenning vanwege collegafysici 
kreeg Yue Wu voor zijn baanbrekende NMR

studies van de structuur en dynamica van 
amorfe metalen en van nanotubulaire materia
len, inclusief interacties met gastmolecules. In 
1983 behaalde Yue Wu in Leuven zijn Bachelor 
of Science, gevolgd door een PhD in 1987.

Prestigieuze prijzen voor  
Rony Keppens en Jean Poesen

Benoeming van Yue Wu tot APS Fellow

Professor Jean Poesen Professor Rony Keppens 

www.kuleuven.be

K.U.Leuven masters. 

Een slim brein weet waar 
het moet zijn.

kul18612_banner 256x55mm.indd   1 26/01/10   12:53



het is niemand ontgaan dat 
Dubai al in betere papieren heeft 
gezeten: onlangs was er zelfs 
nog sprake van een mogelijk fail
lissement. Vanzelfsprekend leidt 
het ‘merk Dubai’ hieronder grote 
schade en het is dan ook niet 
toevallig dat op 10 december 
de Nation Branding Masterclass 
Middle east in Dubai plaatsvond. 
K.U.Leuven professor in de mas
ter in het toerisme en coauteur 
van Place Branding: Glocal, virtual 
and physical identities construc
ted, imagined and experienced, 
Robert Govers, heeft daarbij 
opgetreden samen met Simon 
anholt, de vader van het concept 
‘nation branding’ en gerenom
meerd expert als het gaat om het 
managen en meten van nationale 

identiteit en reputatie. Professor 
Govers zelf heeft in het verleden 
uitgebreid onderzoek gedaan 
naar het merk Dubai, hetgeen 
heeft geresulteerd in meerdere 
academische publicaties en drie 
hoofdstukken over, wat ze noe
men, de ‘signature case Dubai’ 
in het hoger vermelde boek dat 
hij samen met Rotterdam School 
of Management professor Frank 
Go recent publiceerde bij uitgever 
Palgrave Macmillan. In de Master 
Class in Dubai heeft professor 
Govers de belangrijkste resultaten 
en conclusies van zijn onderzoek 
gepresenteerd, maar ook aange
geven hoe de rest van de regio 
hiervan kon leren. In de zijlijn 
van het evenement overlegde hij 
bovendien met hooggeplaatste 

functionarissen over de mogelijke 
hulp die we vanuit Vlaanderen 
kunnen bieden om het merk Dubai 
terug op de rails te krijgen. 
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Het merk Dubai lijdt schade, 
K.U.Leuven biedt hulp

Ontdek jezelf. 
Kom naar onze infodag wetenschappen op 20 maart 2010.

www.wet.kuleuven.be/infodag
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Dr. Marleen Lindemans, ver
bonden aan het Departement 
Biologie, was in september 2009 
laureate van de Servier prijs, een 
internationale prijs voor meest 
beloftevolle onderzoeker in de 
neuroendocrinologie. eerder 
dit jaar won Marleen ook al de 
LaRCprijs, prijs voor beste pre
sentatie op de Neuroscience mee
ting in Rouen. 
elk jaar organiseert de 
‘neuroendocrine Society’ (Sne) 
een conferentie waar jonge en 
meer ervaren wetenschappers de 
kans krijgen hun onderzoek voor 
te stellen. het SNe, een oorspron
kelijk Frans initiatief, is intussen 
uitgegroeid tot een heuse interna
tionale vereniging, die tijdens haar 
jaarlijkse conferentie een prijs 
uitreikt aan de meest beloftevolle 

jonge onderzoekers in de neuro
endocrinologie. Dit jaar had de 
conferentie plaats aan de – voor 
de gelegenheid met regen over
goten – Côte d’azur, in Nice. als 
enige Belgische deelneemster is 
Marleen Lindemans er in de prij
zen gevallen naar aanleiding van 
haar onderzoek op hormonen die 
de voortplanting reguleren bij de 
rondworm Caenorabditis elegans.
Dit onderzoek richt zich op de 
identificatie, karakterisatie en 
functieanalyse van receptoren 
bij de rondwormen, meerbe
paald bij het modelorganisme 
Caenorabditis elegans, in het 
laboratorium voor ‘Functional 
Genomics and Proteomics’ van 
prof. Liliane Schoofs. Bij deze 
kleine worm werd een receptor 
gekarakteriseerd die homoloog is 

aan de gonadotropinereleasing 
hormoon receptor bij de mens. 
Ook het ligand dat deze receptor 
activeert, werd bepaald. Bij gewer
velde dieren is het gonadotropine
releasing hormoon cruciaal bij de 
ontwikkeling van de zogenaamde 
reproductieve as. het zorgt ervoor 
dat de puberteit op gang komt, dat 
kinderen geslachtsrijpe volwas
senen worden en dat de secun
daire geslachtkenmerken tot uiting 
komen bij beide seksen. Mutaties 
in dit gen, of in dat van zijn recep
tor, leiden tot tal van aandoenin
gen en in de meeste gevallen 
tot steriliteit. Door lokalisatie
experimenten met flurescente 
merkers hebben de onderzoekers 
aangetoond dat dit neuropeptide 
hormoon bij C. elegans tot expres
sie komt in enkele neuronen in de 
kop en ter hoogte van de vulva, 
het eilegapparaat van de worm. 
Verder toonden ze aan dat bij C. 
elegans neerregulatie van dit sig
naalsysteem leidt tot uitstel in het 
eilegproces. Dit is vergelijkbaar 
met een uitstel in eirijping en ovu
latie (leeftijd waarop de puberteit 
begint) bij de mens en het wijst 
er op dat dit mechanisme achter 
de voortplanting oeroud is en niet 
enkel structureel, maar ook func
tioneel goed bewaard is gebleven 
tijdens de evolutie.
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Dr. Marleen Lindemans opnieuw  
in de prijzen

De Faculteit Wetenschappen stelt 
zich intussen ook online voor met 
een heuse introductiefilm. Wil je 
weten hoe een oefensessie wis
kunde eruit ziet of wat een geo
loog zoal doet op een excursie? 
Surf dan gauw naar www.wet.
kuleuven.be/schoolverlater!

Introductiefilm Faculteit 
Wetenschappen



Dr. Valérie Cappuyns mocht in november 2009 de 
jaarlijkse Prijs Rudi Verheyen in ontvangst nemen 
uit handen van minister Joke Schauvliege, dit voor 
haar baanbrekende onderzoek naar de beweging 
van zware metalen in vervuilde bodems. De prijs is 
10.000 euro waard en wordt jaarlijks uitgereikt aan 
een wetenschapper of een groep van wetenschap
pers die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het 
milieu en natuurbeleid in Vlaanderen.
nadat ze in 2000 afstudeerde als bio-ingenieur in 
de milieutechnologie aan de K.U.Leuven, behaal
de Valérie in 2004 haar doctoraat in de weten
schappen, meer bepaald in het vakdomein van 
de geologie. Momenteel is zij als geassocieerd 
docent verbonden aan het Departement aard en 
Omgevingswetenschappen.

een van de belangrijkste overkoe
pelende europese projecten op 
het vlak van high Performance 
Computing, hPC-europa2 (http://
www.hpc-europa.eu), heeft de 
volledige novembereditie van 
zijn nieuwsbrief gewijd aan het 
onderzoek van dr. Zakaria Meliani, 
werkzaam aan het centrum voor 
plasma-astrofysica (Departement 
Wiskunde, K.U.Leuven). In het 
kader van zijn FWO onderzoeks
project “To the speed of light: rela
tivistic MhD”, wist Meliani toegang 
te krijgen tot een van de grootste 
supercomputers in europa. het 
doel van het uitgevoerde reken
werk was inzicht te krijgen in de 
ingewikkelde dynamica van ultra
relativistische jets die zich voor
doen in het centrum van sommige 
sterrenstelsels, meer bepaald in 
“active galactic nuclei” (AGns). 
Gebruik makend van wel twee
duizend processoren tegelijk, kon 
Meliani met zijn onderzoek over
tuigend aantonen dat deze hoog 

energetische jets, die waargeno
men worden met Lorentzfactoren 
van orde 30, op een efficiënte 
manier kunnen vertraagd worden 
indien hun inwendige structuur 
bestaat uit een kern van lage 
dichtheid en hoge snelheid, omge
ven door een tragere (Lorentz-
factor 3), massievere jet. 
Deze gelaagdheid in radiale rich
ting is precies in overeenstem
ming met waarnemingen van 
zulke astrofysische jets. Meliani’s 
onderzoek toont aan hoe een 
puur relativistische instabiliteit 
zorgt voor een efficiënte menging 

tussen de twee jet componenten, 
die dan ook de jetstroming afremt. 
Deze instabiliteit is vergelijkbaar 
met diegene die optreedt wanneer 
je een glas met water onderste
boven houdt (een combinatie van 
de zwaartekracht en de Rayleigh
Taylor instabiliteit). De afstand die 
nodig is om de jet af te remmen 
bekomen uit de simulatie stemt 
ook overeen met de waarnemin
gen. De hPC-europa2 nieuws
brief is te vinden op http://www.
hpc-europa.eu/files/newsletter/
newsletterhPC-europa2Vol8.pdf44

Nieuwsbrief HPC-Europa 2 volledig in het 
teken van onderzoek dr. Zakari Meliani

Prijs Rudi Verheyen voor 
Dr. Valérie Cappuyns 



Ook in het academiejaar 2009-
2010 zal Scientica Kringraad een 
lezingenreeks organiseren. De 
lezingen vinden plaats in week 
3 en 4 van het tweede semester 
en telkens in gebouw 200L op de 
campus Arenberg om 19.30u. 
De lezingen staan open voor al 
wie op de een of andere manier 
geïnteresseerd is in wat er in de 
wetenschappelijke wereld allemaal 
gaande is. Na elke lezing houden 
we een bescheiden receptie in de 
hal van gebouw 200L.

Op het moment van schrijven zijn er 
helaas al 2 lezingen achter de rug:
• 23 februari: Lieven Scheire 

over “Relativiteit en Kwantum-
mechanica”

• 25 februari: Filip Meersman over 
“Drukbestendig? Fysicochemie 
van biomoleculen en het leven 
onder extreme druk”

Op 4 maart kunt u Patrick Degryse 
horen vertellen over “CSI Leuven 
 Isotopen geo chemie in archeolo
gisch en forensisch onderzoek” 

Voor de meest uptodate informa
tie kijkt u best eens op http://kring
raad.scientica.be/lezingenreeks
Voor meer informatie over beide 
activiteiten, contacteer Wouter 
Proost (voorzitter Scientica 
Kringraad: voorzitter@scientica.be 
of 0497/365889) of kijk eens op 
de website.
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Scientica organiseert…
Lezingenreeks 2010

Tijdens de open lesweek organi
seerde Scientica een Maffe 
experimentendag voor de laatste
jaarsstudenten van het secundair  
onderwijs! Op donderdag 18 februari  
konden zij de hele dag allerhande 
leuke, maffe, gekke … experi
menten doen. In de verschillende 
onderzoeks labo’s van de departe
menten die samenwerken met de 
Faculteit Wetenschappen vonden 
verschillende workshops van onge
veer een uurtje plaats. Op die manier 
konden scholieren tijdens de open 
lesweek niet alleen proeven van de 
universiteitscolleges, maar boden 
onze studenten hen op deze manier 
ook een praktijkgericht ondervinden 
aan. Ook geïnteresseerde nietwe
tenschappers of wetenschappers die 
eens van een ander vakgebied wilden 
proeven waren van harte welkom. De 
dag werd afgesloten met een recep
tie. 

Meer informatie over wat er precies 
te beleven viel vind je op: 
kringraad.scientica.be/mafexperiment 

Scientica organiseert…
Maffe Experimenten-activiteit



Ongetwijfeld heb je al wel eens 
een aflevering van Beagle: in het 
kielzog van Darwin gezien op 
Canvas. Samen met onder andere 
Canvas, het VIB en het VLIZ 
was de Faculteit Wetenschappen 
partner in de scholierenwedstrijd 
gekoppeld aan dit televisiepro
gramma. Scholieren uit de laatste 
graad secundair onderwijs konden 
een filmpje maken over hoe het 
leven er zou uitzien in 3009. De 
hoofdprijs was niet min: een ver
blijf aan boord van die Beagle op 
het moment dat die aanmeerde in 
Zuidafrika. 
Lees er alles over op  
www.canvas.be/beaglewedstrijd
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Beagle scholierenwedstrijd

Dr. Tom Janssen won op 28 november de prijs voor 
beste doctoraat Wetenschappen  groep biologie van 
de afgelopen 3 jaar, uitgereikt door de vereniging 
van Plant- en Dierkunde (PDL) tijdens het sympo
sium ‘De aarde zweet’. De decaan van de Faculteit 
Wetenschappen heeft de prijs overhandigd. 

Zoals in het onderzoek van Marleen Lindemans 
(p. 43) speelt ook hier Caenorhabditis elegans de 
hoofdrol, en opnieuw helpt het modelorganisme om 
meer te weten te komen over de hormonenhuis
houding. het hormoon cholecystokinine of CCK 
speelt een rol bij het verzadigingsgevoel: het geeft 
een signaal aan onze hersenen dat verdere opname 
van voedsel niet nodig is. In tijden van een dreigende 
obesitasepidemie is dat een interessant gegeven 
voor de farmaceutische industrie: geneesmiddelen 
die de CCK-receptoren van de mens activeren, 
kunnen het verzadigingsgevoel kunstmatig opwek
ken. Zulke interactieeffecten zijn echter moeilijk 
te bestuderen in zoogdiermodellen zoals ratten en 
muizen. Dat de rondworm Caenorhabditis elegans 
ook CCK-achtige peptiden produceert, is al lang 
bekend. Nieuw in het onderzoek van Tom Janssen is 
dat een verband wordt aangetoond tussen een CCK-
achtig hormoonsysteem en de aan of afwezigheid 
van voedsel. De resultaten wijzen uit dat dit nieuw 
ontdekte CCK-achtig hormoonsysteem een rol speelt 
bij de regulatie van het eetgedrag en het verzadi
gingsgevoel bij wormen. het volgende nummer van 
science@leuven wijdt een volledig artikel aan het 
doctoraat van Tom Janssen.

Kunnen vette wormen  
ons leren vermageren ?

Dr. Tom Janssen 



In mei 2009 lanceerde 
OOR (Overkoepelende 
OnderwijsRaad) een fotowed
strijd waarbij studenten opge
roepen werden om een foto 
van zichzelf te (laten) maken 
terwijl ze het alom bekende 
blauwe wetenschappen tshirt 
dragen. Moeilijkheid van de 
hele opdracht: de achtergrond 
moest zo spectaculair mogelijk 

zijn. De foto’s werden beoor
deeld door de decaan van 
de Faculteit Wetenschappen 
Peter Lievens, administratief 
directeur Lieve Gilis en com
municatieverantwoordelijke 
Cindy Beelen. De winnaar 
(Christophe Bogaert, bachelor 
fysica) mocht twee cinema
tickets en een Rubik’s Cube 
mee naar huis nemen. De 

winnende foto werd gemaakt 
in Zwitserland, vlak onder 
de Glacier de Moiry, in juli 
2009. De persoon op de foto 
is Mattia Walschaers, master 
fysica en preses van Wina.

Voor een volledig overzicht 
van de foto’s:  
oor.scientica.be/fotowedstrijd

Fotowedstrijd Scientica
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Wiskunde voor wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen, ingenieurswetenschappen 
en biomedische wetenschappen
Leuven: van maandag 13 tot en met vrijdag 17 september 2010
Kortrijk: van maandag 6 tot en met vrijdag 10 september 2010

Chemie voor wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen en ingenieurswetenschappen
Leuven: van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 september 2010
Kortrijk: van maandag 13 tot en met donderdag 16 september 2010

Meer info over topics, test en inschrijvingen: set.kuleuven.be/zomercursus/
Inschrijvingsgeld: 20 euro per zomercursus, ter plaatse te betalen bij het begin van de cursus
Contact: zomercursus@set.kuleuven.be

Zomercursussen: ben je er klaar voor?

De winnende foto.
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Colofon

Science@Leuven is een initiatief van de gelijknamige 
overkoepelende alumnivereniging van de Faculteit 
Wetenschappen van de K.U.Leuven. Met deze 
nieuws brief willen we zowel de verschillende alumni
deelverenigingen, de departementen en studierichtingen, 
als de faculteit zelf dichter bij elkaar brengen, om op 
die manier de band tussen de leden van de faculteit 
en haar afgestudeerden te versterken. De nieuwsbrief 
houdt afgestudeerden en personeel op de hoogte van de 
ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek aan de Faculteit 
Wetenschappen. Jaarlijks wordt één breed informatief 
nummer opgesteld dat ook gericht is naar studenten en 
leraars van de hoogste graad van het secundair onderwijs 
om hen te informeren over het onderwijsaanbod van 
de Faculteit Wetenschappen. De facultaire nieuwsbrief 
verschijnt vier maal per jaar. De verspreiding gebeurt 
naar alle betalende alumnileden, naar het personeel en 
naar externe relaties. het breed informatieve nummer 
wordt ook verspreid naar wetenschapsleerkrachten en 
hun studenten. Geïnteresseerden kunnen eveneens 
tegen een kleine vergoeding van vijf euro science@
leuven ontvangen. Bijdragen kunnen gestort worden op 
rekening nummer 735-0139952-66 met vermelding van 
'nieuwsbrief'.

Wetenschap in breedbeeld


