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The Real Projective Plane is the space of lines in real threedimensional space (R^3)
passing through the origin. When the mathematician Jakob Steiner stayed in Rome,
he thought of a mappig of the Real Projective Plane into R^3. The resulting surface
intersects itself. It is now called Roman Surface or Steiner Surface. There is a triple
point in the origin and each of the three coordinate planes is tagential to the surface.
Apart from the origin, the segments along the coordinate axis are double points,
which terminate in six pinch points. In the picture you see a yellow Roman Surface
surrounded by six parts of the Roman Surface, meeting at the pichpoints,
emphasizing the high degree of symmetry of the surface.
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Het Jaar van het Licht

We vieren elk jaar wel iets in de wetenschappen. In een recent verleden hadden we
– achtereenvolgend en soms gelijktijdig – het Jaar van de Fysica, het Jaar van de
Planeet Aarde, het Jaar van de Sterrenkunde, het Darwinjaar, het Alan Turing jaar,
het Jaar van de Chemie, het Jaar van de Wiskunde, en het Jaar van de Kristallografie.
Zo zijn alle disciplines van de faculteit de revue gepasseerd, en kunnen we – zoals in
de Chinese kalender – opnieuw beginnen.

Dit jaar vieren we het internationale Jaar van het Licht. De aanleiding hiervoor is dat
het 150 jaar geleden is dat James Clerk Maxwell (in 1865 dus) aantoonde dat licht
in wezen een elektromagnetisch fenomeen is. Dit was het orgelpunt van het lange
proces dat leidde tot de herkenning van het golfkarakter van licht, en tegelijk het
begin van de revolutie die het veldconcept een prominente plaats zou geven in
de fysica.

Van fotonica tot plasma-fysica, gammaspectroscopie van kernen tot GIS-systemen,
microscopie tot ruimtesterrenkunde, het experimenteren met, waarnemen van,
en theoretiseren over licht en andere elektromagnetische stralingen staan centraal
in het onderzoek van al onze departementen. Om dan nog te zwijgen over de vele
‘highlights’ die we elk jaar meemaken onder de vorm van prestigieuze prijzen
en onderzoeksprojecten en in de prestaties van onze studenten, doctorandi en
postdocs.

Het was dan ook zoeken naar het beste thema om dit jaar af te sluiten met onze
Christmas Lecture. We zijn uiteindelijk terechtgekomen bij de roots van het hele
verhaal, de figuur van Maxwell zelf, en zijn fameuze artikel dat wellicht niemand van
ons gelezen heeft. Op zaterdag 19 december licht professor Malcolm Longair ons
vanuit de bronnen toe hoe die cruciale revolutie in de natuurwetenschap heeft
plaatsgevonden en welke perspectieven ze heeft geopend. Meer erover verder in
deze nieuwsbrief. Maar leg de datum nu al vast in uw agenda, en houd er rekening
mee bij de planning van uw kerstaankopen en uw eventuele skivakantie.

De zomer is achter de rug, de dagen worden korter, de duisternis valt in.
Maar met Kerstmis vieren we opnieuw dat het licht altijd overwint.

Foto: KU Leuven – Rob Stevens
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S@l: At the start of the International Year of Light,
you delivered a lecture on "Maxwell on Light, Colour
and Electromagnetism". Where does your interest in
the work and the person of James Clerk Maxwell
come from?

James Clerk Maxwell is one of
the greatest of physicists and he
happens to be Scottish, like me.
Remarkably, his achievements are
not nearly as well-known as they
should be. He is the essential link
between the physics of Newton
and the quite different physics of
Einstein. To put it another way,
without Maxwell’s equations and his
replacement of the physics of particles by
the physics of fields, Einstein could not have
achieved what he did. It just so happens that I
published a detailed commentary on his great
paper of 1865 in which Maxwell’s equations are
set forth completely in their final form. His paper
is a real masterpiece.

So, I have been promoting his enormous
intellectual achievements and also all the other
things he did for science. 

He was the first Cavendish Professor of
Experimental Physics and Head of the Cavendish
Laboratory. I was privileged to be the 9th Head
of the Cavendish after Maxwell, which gives me
added interest in his enormous achievement in
setting up the Laboratory at the beginning of the
era of modern science. Finally, I am just completing
a history of the Cavendish Laboratory and so
have been totally immersed in what he did.  

S@l: Your main research interests are in high energy
astrophysics and astrophysical cosmology. In what
area do you rate your most relevant contributions to
the field?

This is for someone else, not me, to judge.
The things which have given me most satisfaction
have been opening up new fields for research in
these areas. For many years, I had assembled
the largest samples of distance radio galaxies
which indicated how the properties of the radio
sources and their parent galaxies had evolved
with cosmic time. I was responsible for providing
the first common-user infrared and sub-millimetre

cameras when I was in Edinburgh and both have revolutionised the subject.
I also like the work which we did in predicting that the submillimetre wave -
band would be very rich for cosmological studies of galaxies. These are
my personal choices, but others might select other things. The one thing

I determined early in my career was that I did not want to be
branded as a specialist in a narrow field. I also rank highly the
contributions I made in providing world-leading facilities for
astronomy and physics for the international astronomical
community when I was both in Edinburgh and Cambridge. 

S@l: You're the author of a book on "Theoretical concepts in physics".
As an astrophysicist, where did this interest in the foundations of
theoretical physics come from?

I have always regarded astrophysics and cosmology as being just
a sub-set of physics – if it isn’t physics, it isn’t astrophysics and cosmology.
I take the point of view that the role of astrophysics and cosmology is to give
us insight into the workings of the physics of the Universe on scales we
cannot create in the Laboratory. We learn many things in the large scale
context that we cannot learn about in any other way. In the end, it is the tying
together theoretical physics with what we observe that excites me – there is
real new physics out there which is challenging the very best theorists. 

S@l: As an outsider, I have the impression that Maxwell was exploring the borders
of experimental physics and that the breakthrough came from new theoretical
concepts. 
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Outreach is not
an optional extra
BY SISKA WAELKENS AND MALCOLM LONGAIR

2015 is the International Year of Light, an ideal
opportunity to invite Professor Malcolm Longair
to deliver a Christmas Lecture on the remarkable
works and insights of James Clerk Maxwell.
Professor Longair was appointed the ninth
Astronomer Royal of Scotland in 1980. He was also
the Regius Professor of Astronomy at the University
of Edinburgh, and the director of the Royal
Observatory in Edinburgh. From 1997 to 2005, he was
head of the Cavendish Laboratory in Cambridge.
Professor Longair very kindly sent us answers to a
few questions, and having read these, we feel sure
you won’t want to miss his Christmas Lecture.

James Clerk Maxwell



S@l: The concept of fields is one of the great contributions of Maxwell to physics.
How revolutionary was this back in 1865? How important is it today?

It was indeed revolutionary and Maxwell fully recognises this in his great
paper of 1865. But, his theory was not accepted at all readily by physicists
at large. There is a huge difference between the approach to physics
through particles and fields. There were also several other theories of
electromagnetism in the air, including theories by giants such as Helmholtz.
It was only 10 years after Maxwell’s death that definitive evidence for the
field picture was discovered by Heinrich Hertz. Nowadays, everyone uses
fields, and it is one of the standard tools of electrical engineering. But it is
much more subtle and deep than is usually made out. 

S@l: Outreach has been a constant concern in your career. You were awarded the
first Britannica Award for the Dissemination of Learning and the Enrichment of
Life, as early as 1986. Now that is an award with a very beautiful name. In what
way do you believe dissemination of knowledge can be an enrichment for life?

Science is a key part of our culture and what it can do for society at large
needs to be cherished and understood by as wide a spectrum of society as
possible. Science holds the key to solving some of the great problems facing
society today. We have a programme in the Cavendish which I started in
the Physics of Sustainability. For me, outreach is not an optional extra – it is
mandatory that all scientists participate in generating a scientifically literate
society. Science is not easy, but that does not mean that we should give up.
Rather, we need to redouble our efforts and convert everyone to the real
benefits of science for society. 

S@l: Christmas Lectures seem to be a very British tradition, along with carols,
crackers and stockings… How do serious, mind-challenging lectures on science
fit in the Christmas season?

The Royal Institution Christmas Lectures were the invention of Michael
Faraday, who was a truly gifted populariser of science. The lectures were
attended by Prince Albert and his sons and by the cream of society.
Faraday was remarkable in having no mathematical training and so could
not understand a word of Maxwell. So, he had to learn how to explain
things in his own way and in the process invented the concept of lines and
fields of force – without any mathematics! This was Maxwell’s inspiration
since he was able to convert Faraday’s concepts into mathematical form.
But Faraday in all his lectures did not have the crutch of mathematics. It all
had to be done by experiment and intuitive models. That is the wonderful
spirit behind the RI Christmas lectures and by and large it still operates in
the same way. But, I can assure you, it is a challenge. You really need to
know what you are doing – there is no hiding place. u

Do you feel your own research is tributary to
Maxwell’s work? In what way?

It is important that Maxwell was a genius in
both theory and experiment. He was constantly
designing experiments and carrying them out.
The Cavendish Laboratory was designed to
promote experimental physics because the UK
was falling far behind her continental rivals.
Maxwell took this very seriously. He had the ideal
combination of experimental and theoretical
genius, which came from the combination of his
training in Scotland at the end of the Scottish
Enlightenment and the mathematical training he
received in Cambridge. No one else in the UK
had that combination of skills. 

“I cannot possibly claim
to operate on the level
of a Maxwell, but I do try to
understand in depth exactly
how his mind worked and
why he was successful.”

I cannot possibly claim to operate on the level
of a Maxwell, but I do try to understand in depth
exactly how his mind worked and why he was
successful. That has certainly influenced my
thinking strongly. 

S@l: 2014 was the International Year of Crystallo -
graphy… It seems crystallographers are in
Maxwell's debt as well?

Indeed, the wave nature of electromagnetic
waves is central to crystallography. But of course,
crystallography only came into its own with the
discovery of X-ray diffraction from planes of
atoms in 1912-13 by von Laue and the Braggs,
long after Maxwell’s tragic early death in 1879.
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Malcolm Longair’s book Quantum Concepts in Physics.

Christmas Lecture Faculty of Science – 19 December 2015 @ 3 p.m.
Auditorium Pieter de Somer, De Bériotstraat 24, 3000 Leuven
Invitiations will follow



Gilles Mertens behaalde in 2009 zijn doctoraat in de geologie aan
de KU Leuven, onder de begeleiding van prof. dr. Jan Elsen. In zijn
doctoraal onderzoek trachtte hij de evolutie te reconstrueren van de
pleister- en metselmortels sinds de Romeinse tijd tot de Middeleeuwen
in de kathedralen van Tournai en Tongeren. 

S@l: Wat was de belangrijkste conclusie van uw doctoraal onderzoek?

Uit de mineralogische analyse van deze historische mortels bleek het
veelvuldig gebruik van puzzolanen als toeslagstof. Puzzolanen omvatten
zowel natuurlijke als artificiële materialen die bij omgevingstemperatuur
in aanwezigheid van water chemisch reageren met gebluste kalk tot
verbindingen met bindende eigenschappen. Vandaar ook het gebruik
van puzzolanen als toeslagstof in mortels. Het gebruik van puzzolanen
als toeslagstof maakt een mortel immers sterker en waterbestendig.
Opvallend is dat de Romeinen deze specifieke eigenschappen al kenden
en dan ook uitgebreid gebruik maakten van puzzolanen in hun mortels.

In de laatste decennia zijn deze puzzolanen eigenlijk herontdekt als
toeslagstof. Door hun gebruik wordt het aandeel cement in mortels
en beton immers kleiner, wat dan weer voordelig is voor het klimaat.
Minder cement betekent immers een reductie van de emissie van
CO2. Door deze vernieuwde interesse heb ik mij tijdens mijn doctoraal
onderzoek dan ook verder verdiept in de reactiemechanismen en
reactieproducten van deze puzzolanen.

S@l: Vanwaar uw fascinatie voor mineralogie?

Ik was zeker geen krak in het herkennen van de verschillende
gesteentetypen. En dat plooien überhaupt mogelijk zijn, heb ik me
altijd moeilijk kunnen voorstellen. 

Qmineral
De fascinatie voor
X-stralendiffractie
DOOR MANUEL SINTUBIN

“Accuracy and Tailored Solutions” … daar staat
het bedrijf Qmineral (www.qmineral.com) voor.
De analyse van de mineralogische samenstelling
van natuurlijke en artificiële materialen is de core
business van dit jonge bedrijf, opgestart in 2011
door Gilles Mertens. Science@leuven ging op
zoek naar zijn drijfveren om zelf met een bedrijf
te beginnen.

S@l: You are an experienced mountain walker,
I gather that you have "completed the Munros".
What are Munros, how many are there and why
would anyone want to "complete" them?

My wife and I both love the outdoors and in
particular the mountains. The mountains in
Scotland over 3000 feet (914 m) in height are
known as Munros and there are 283 of them.
It is a self-imposed challenge to try to climb all of
them. Deborah and I completed them in 2011,
Deborah being the 4,838th Munroist and I am
4,839th. By the way, by a quirk of the English
language, the word complete is spelled
‘compleat’ in this context, similar to the famous
book ‘The Compleat Angler’ by Isaac Walton. 

There are many reasons for wanting to climb
them all. Most important is that they are all
different with different challenges and they take
you to parts of Scotland you would probably
never want to go to, but these are often the most
memorable walks with wonderful surprises. 

S@l: Thank you for your time and we are looking
forward to meeting you in December. t

ACTUEEL

Deborah and Malcolm on the summit of Beinn Tarsuin in the
remote far north of Scotland.
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Niet voor niets zijn we gehuisvest in het
Arenberg Science Park in het gebouw van de
Bio-incubator Leuven (Gaston Geenslaan 1
te Heverlee), vlak bij het Geo-instituut op
de campus Arenberg.

S@l: Is deze link met de Alma Mater belangrijk?

Deze link is ontzettend belangrijk. Ik merk
immers dat vele klanten hieraan belang
hechten. Voor hun is dit een soort garantie dat
er niet stilgestaan wordt, dat we state-of-the-
art afleveren, en dat we steeds werken aan de
verdere optimalisering, die mogelijk gemaakt
wordt door het onderzoek dat gebeurt binnen
de onderzoeksgroep Mineralogie aan de
KU Leuven. Ik zie dit echt als een “win-win”.
Het zou mooi zijn om in de toekomst ook
mee te werken aan dat onderzoek door
onderzoeksonderwerpen aan te reiken die
relevant zijn voor zowel het academisch
onderzoek aan de KU Leuven als Qmineral.

S@l: “Accuracy and Tailored Solutions” is het motto
van Qmineral. Wat schuilt hierachter?

Wat de kwantitatieve mineralogische analyse
betreft, wensen we echt aan de wereldtop te
staan. Ik denk dat de mooiste referentie die
we kunnen voorleggen, de vijfde plaats is in
de Reynolds Cup in 2014, die ik samen met
Rieko Adriaens van de KU Leuven recent
heb behaald. u

Maar vanaf het begin was ik danig
geïntrigeerd door X-stralendiffractie.
Ik herinner me nog dat ik bij mijn eerste
opdracht voor het vak mineralogie gewoon
ben blijven kijken aan de X-stralen diffracto -
meter tot de eerste piek verscheen.
Gewoon fascinerend!

Wat ik zo boeiend vind aan X-stralen -
diffractie, is dat het in tegenstelling tot een
chemische analyse ook informatie geeft
over de kristalstructuur van het materiaal,
en dus van de aard van de verbindingen die
voorkomen in de bestudeerde materialen.
Dat is dus een niveautje hoger dan de zuiver
chemische atomaire samenstelling van een
materiaal. X-stralen diffractie staat dan ook
centraal in de expertise die we aanbieden
als Qmineral. Hiermee kunnen we immers op
een kwantitatieve manier de mineralogische
samenstelling van materialen bepalen.

S@l: X-stralendiffractie staat centraal in
de expertise van Qmineral. Was dit dan het
zogenaamde ‘gat in de markt’?

Dat zou ik zo niet zeggen. Het idee om met dit bedrijf te starten is
eigenlijk langzaam gegroeid. Tijdens mijn doctoraat kwamen heel vaak
vragen vanuit de industrie om de mineralogie van materialen te bepalen.
Vele van die vragen namen we binnen de onderzoeksgroep Mineralogie,
onder leiding van prof. dr. Jan Elsen, ter harte. De onderzoeksgroep is
immers gespecialiseerd in het kwantificeren van de exacte mineralogische
samenstelling van mineraalmengels in of op diverse dragers (bv. filters,
beton, asfalt, gesteenten, mortel …), wat nog steeds uitermate moeilijk is
en vooral heel wat expertise vereist. Ik vond het bovendien altijd leuk om
er dergelijke kortlopende projecten bij te nemen omdat ze ook onmiddellijk
voldoening gaven. Dus met Qmineral hebben we niet zozeer een gat in de
markt opgevuld, maar eerder hetgeen we als dienstverlening aanboden
binnen de Leuvense onderzoeksgroep gevaloriseerd binnen een onafhankelijk
bedrijf. Verschillende van mijn voorgangers liepen al met dit idee rond,
maar zijn nooit tot de daad overgegaan. Dat heeft waarschijnlijk met onze
Vlaamse cultuur te maken, waarin het ondernemen niet echt gestimuleerd
wordt. In Nederland bijvoorbeeld ligt het percentage van doctorandi die
uiteindelijk met een eigen zaak beginnen, aanzienlijk hoger.

S@l: Maar Qmineral is geen spin-off van de KU Leuven?

Inderdaad. Het is een onafhankelijk bedrijf. In een spin-off is de KU Leuven
immers verankerd in de bedrijfsstructuur. Er was geen expliciete reden
bij de opstart van Qmineral om Leuven Research & Development (LRD)
te betrekken aangezien er geen overdracht van patenten was.
We gebruiken immers gekende technieken en software die niet specifiek
aan de KU Leuven werden ontwikkeld. We hebben in de opstartfase van
het bedrijf wel inhoudelijk steun gekregen vanuit LRD, wat we trouwens
zeer geapprecieerd hebben. Toch voel ik me nog steeds nauw verwant
aan de KU Leuven en de onderzoeksgroep Mineralogie aan het
Departement Aard- en Omgevings wetenschappen. 
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De Reynolds Cup (www.clays.org/SOCIETY AWARDS/RCintro.html) is een
tweejaarlijkse freak contest, georganiseerd door de Clay Minerals Society,
waarbij het de bedoeling is een complex mineraalmengsel zo nauwkeurig
mogelijk te ontrafelen aan de hand van kwantitatieve mineralogische
analysetechnieken. We dromen echter van een plaats in de top drie,
de absolute wereldtop in kwantitatieve mineralogie.

Onze expertise kan in een brede waaier
van mineralogische en materiaalkundige
problemen ingezet worden. De oplossingen
die wij aanbieden, zijn dan ook steeds
maatwerk. De vragen die we krijgen, kunnen
kaderen in de exploratie en exploitatie van
minerale grondstoffen, de valorisering van
secundaire materialen (bv. vliegas, slakken …),
de kwaliteitscontrole van natuurlijke en
artificiële bouwmaterialen (bv. in kader van
restauratiewerken), en de geotechnische
karakterisering van de ondergrond. We zijn
medeoprichter van het Belgian Centre for
Occupational Hygiene, dat zich toelegt op
het onderzoek van de gezondheidsgevaren
van stof in de werkomgeving. Ten slotte ben ik
ook (aspirant) lid van de Belgische Kamer
van Deskundigen gelast met Gerechtelijke en
Scheidsrechterlijke Opdrachten. Vele schade -
gevallen in de bouw kunnen immers vaak
verklaard worden door reacties tussen of de
vorming van mineralen. Op termijn hoop ik binnen het domein van de
mineralogie nieuwe analyses te kunnen aanbieden en zo onze activiteiten
verder uit te breiden.

S@l: Ondernemerschap lijkt niet echt in onze Vlaamse cultuur ingeburgerd.
Moet het volgens u daarom meer aan bod komen in de basisopleidingen aan
de universiteit?

Ik denk niet dat “ondernemen” echt wordt aangemoedigd of ruim aan bod
komt. Toch zeker niet tijdens mijn studies in het begin van deze eeuw.
Of het echt een topprioriteit moet zijn in het kader van een universitaire
opleiding durf ik dan weer te betwijfelen. Ik denk dat het vooral een sociaal-
cultureel probleem is. Je merkt dat universitair afgestudeerden – en vooral
doctorandi – niet echt een nood zien om te ondernemen. Mogelijk ook
omdat er garanties genoeg zijn op een “veilige” job, waardoor je de risico’s
verbonden aan een eigen zaak niet dient te nemen. Het ondernemerschap
wordt gewoon niet genoeg aangemoedigd en vaak zelfs in een negatief
daglicht gesteld. Enerzijds wordt het mislukken vaak negatief gepercipieerd.
Anderzijds wordt succesvol ondernemerschap vaak afgeschilderd als een
platte vorm van zelfverrijking. Er zijn voldoende voorbeelden in de media
om dit te illustreren.

Toch moet ik zeggen dat als je dan toch de stap zet, het merendeel van
de reacties positief zijn. Zo zijn er zeer veel mensen die me bij de opstart
ondersteunden en die nu nog steeds klaarstaan met advies. Bovendien zijn
er meerdere privé- en overheidsinitiatieven ter ondersteuning van startende
ondernemingen, zodat eigenlijk niets in de weg staat om een eigen zaak te
starten. De omkadering zit alvast goed.

S@l: Aan de Faculteit Wetenschappen is recent in
alle bacheloropleidingen begonnen met een minor
Business and Innovation. Een goed initiatief?

Dat is zeker positief, zolang het als een keuze
wordt aangeboden. 

Het “verplichten” zou wel eens ten koste kunnen
gaan van de fundamenteel wetenschappelijke
opleiding. Fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek, dat niet georiënteerd is op een
directe commerciële valorisering, blijft immers
nodig. Ik zou zelfs zeggen dat het een voorliefde
is en blijft van een wetenschapper om meer
inzicht te krijgen hoe de dingen fundamenteel
werken en interageren. Op lange termijn leidt
dit fundamenteel onderzoek uiteindelijk vaak
toch tot innovatie.

De grootste stap om meer jongafgestudeerden
aan te zetten tot ondernemerschap is volgens mij
het “ondernemen” op een meer positieve manier
aan bod te laten komen in de media. Ik geloof er
immers sterk in dat er veel jonge mensen
rondlopen met goede ideeën.

S@l: Dank voor dit inspirerende gesprek.
Veel succes nog met Qmineral. t

WETENSCHAP & INNOVATIE
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De oplossingen die we aanbieden, zijn steeds maatwerk.



Postgraduaataanbod
van de Faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen

Bijscholen in uw vakgebied en op de hoogte blijven van de evoluties in het werkveld zijn van cruciaal

belang voor een geslaagde carrière. De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen is zich daar

terdege van bewust en organiseert in functie daarvan een reeks initiatieven gaande van lezingen

over vormingsinitiatieven tot postgraduaten. De meeste initiatieven worden ’s avonds en in het

weekend aangeboden, waardoor u ze perfect kan combineren met uw professionele activiteiten.

> Het Postgraduaat in de Bedrijfskunde - Fundamentals in
Management richt zich tot iedereen die zich vanuit zijn/haar
persoonlijke of professionele situatie wil bijscholen in bedrijfs -
kunde en management. U krijgt een grondige opleiding in de
verschillende domeinen van bedrijfskunde en management.

> Het Postgraduaat in het Financiewezen – Corporate
Finance biedt een fundamenteel en grondig inzicht in de
heden daagse financiële theorieën en hun toepassings -
mogelijkheden. De opleiding stoelt op een combinatie van
conceptueel en analytisch denken en praktijk toepassingen,
waardoor de opgedane kennis zowel op korte als op langere
termijn inzetbaar is.

> Het Postgraduaat in het Operations Management
zoomt in op de vele uitdagingen, die bedrijven (ook in de
diensten sector) ervaren op het vlak van productie en logistiek.
De opleiding geeft een grondig overzicht van de verschillende
recente benaderingen die momenteel opgang maken.

> Het Postgraduaat Recruitment, Search and Selection
focust op het verwerven van diepgaande kennis over rekrutering,
search en selectie en het plaatsen van deze aspecten binnen
een ruimer HR-beleid, een lange termijnperspectief en een
juridisch denkkader.

> Het Postgraduaat in de Vastgoedkunde speelt in op
de belangrijke en boeiende rol die vastgoed inneemt in het
economische leven. Het postgraduaat biedt een antwoord op
grote en veelzijdige professionele competentie die onze snel
evoluerende samenleving aan vastgoedprofessionals stelt.

Voor meer informatie over onze postgraduaten:

http://feb.kuleuven.be/permanente-
vorming/home



WETENSCHAP & ONDERWIJS

S@l: Je hebt niet echt een klassiek parcours gevolgd
om in het onderwijs te belanden. Wat heb je gedaan
voor je de stap zette?

Ik heb een doctoraat gemaakt in de biologie,
in het domein van evo-devo, een domein dat
verbanden zoekt tussen evolutionaire biologie
en ontwikkelingsbiologie. Ik heb daar heel veel
van geleerd, maar inhoudelijk ben ik over
de gespecialiseerde topics ook alweer
veel vergeten. 

Wat ik wel meeneem zijn een aantal belangrijke competenties:
ik heb teksten leren schrijven, ik heb efficiënt leren lezen, en ik heb
een wetenschappelijke manier van denken ontwikkeld. 

S@l: Na het doctoraat heb je dan gesolliciteerd voor een functie als leraar?

Jawel, ik kreeg einde juni 2013 het bericht dat ik kon starten in het Atheneum
van Aarschot. Ik geef aardrijkskunde in de derde graad, en daarnaast ook
enkele uren chemie en fysica in de tweede graad. Ik mocht in september
beginnen in de klas, maar ben eigenlijk eind juni al volop gestart omdat ik
zelf mijn lesmateriaal wou ontwikkelen. Ik schrijf zelf mijn cursussen,
geïnspireerd door de Trilogie Van oerknal tot mens (NVDR: geschreven
door een aantal professoren van de Faculteit Wetenschappen, uitgegeven
bij ACCO). Dat geeft mij de gelegenheid om alle elementen van het leerplan
te integreren in een groot verhaal. Tegelijk kijk je daarbij over de muren van
de disciplines heen.

S@l: Werk je dan ook samen met de andere leraren wetenschappen?

De samenwerking met de collega’s van de vakgroep wetenschappen
verloopt erg fijn. Eigenlijk staan wij er als team wel achter om af en toe wat
muren te slopen. Als ik het over poollicht heb, bijvoorbeeld, dan gaat dat
uiteindelijk over deeltjes in de atmosfeer met geëxciteerde elektronen,
en dan kan mijn collega van chemie daar op inspelen.

Voor volgend jaar hebben wij gedaan gekregen dat we clusteruren krijgen
in de richtingen met veel wetenschappen. Dan hebben we in die klassen
elke week een blok van vier uren waar we al eens buiten de lijntjes mogen
kleuren. Zo kan je eindelijk eens een documentaire van een uur bekijken
zonder dat de schoolbel dat onderbreekt. Of we trekken met de klas naar
buiten. Neem bijvoorbeeld een landschapselement als de Wijngaardberg.
Ik zou samen met de collega’s een onderzoeksgerichte jaartaak willen
geven aan de leerlingen – daar kan naast aardrijkskunde ook biologie
en zelfs chemie aan bod komen. 

S@l: Vinden leerlingen dat niet verwarrend, dat de wetenschappen niet netjes
in hun eigen vak blijven zitten?

Door de manier waarop ik de leerstof aardrijkskunde aanbreng, in dat
“grote verhaal”, kan ik niet om de andere disciplines heen. En ik vind het
net belangrijk om vakoverschrijdend te denken om de fascinatie voor
wetenschap bij mezelf warm te houden en op te wekken bij de jongeren.

De oorsprong van ons universum, de Big Bang, is bij aanvang een verhaal
over fysica. Je hebt het over energie en krachten, en al gauw over elementaire
deeltjes en het ontstaan van atomen. Dan kom je bij chemie terecht. Al die
elementen leiden tot het ontstaan van sterren en planeten. Zo’n 4,5 miljard
jaar geleden is de Aarde ontstaan, en ongeveer 4 miljard jaar geleden begint
het verhaal van het leven: daar duikt de biologie op. 

Verhalen vertellen
en muren slopen
DOOR SISKA WAELKENS

Science@leuven sprak met
Dries Vekemans, een jonge,
enthousiaste leraar met een grote
passie voor wetenschap, die hij
op zijn eigen manier doorgeeft
aan zijn leerlingen.
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En als je nog verder gaat, als je de biologische
evolutie volgt tot de mens, dan kom je bij
geschiedenis. En eigenlijk zit achter dat alles
een gemeenschappelijke taal, de wiskunde.
Ik zie een vak als aardrijkskunde als de grote
eenmaker, want heel dat verhaal kan je dus
vertellen vanuit de geowetenschappen.

S@l: Kan je met dat grote verhaal wel alle gestelde
leerdoelen bereiken?

Dat lukt prima. Ik zie alle voorgeschreven
onderdelen, soms niet in de voorgeschreven
volgorde maar altijd met oog voor een bredere
duiding. Lessen over de grote steden van
de wereld, bijvoorbeeld, integreer ik met
platentektoniek. Als je gaat kijken,
dan valt het op dat nogal wat van
die megasteden eigenlijk nogal
ongelukkig op aardbevings -
gevoelige plaatsen liggen:
Teheran, Tokyo, Los Angeles,
Istanbul. Dat is niet toevallig.
Op plaatranden gebeuren immers
interessante dingen. In een
woestij ngebied zal je op de rand
van twee tektonische platen meer water krijgen,
zoals in Teheran. In Los Angeles valt de San
Andreasbreuk samen met een olierijk gebied.
In het gebied van Istanbul valt de plaatrand
samen met het voorkomen van allerlei mineralen,
onder andere koperrijke ertsen, zodat op die
plaats mensen zich hebben gevestigd die de
eerste primitieve wapens maakten. Het is dus
niet toevallig dat mensen zich massaal gevestigd
hebben op die plaatsen.

Ook natuurrampen kan je in veel gevallen verbinden
aan platentektoniek, of aan de klimaatopwarming.
En duurzame ontwikkeling komt ook aan bod in
de leerdoelen. Zo probeer ik om alle elementen
uit het leerplan te coveren in mijn verhaal.

Andere zaken die net heel erg geschikt zijn om
leerlingen te boeien, staan niet in de leerdoelen.
De zoektocht naar buitenaards leven bijvoorbeeld
is iets waarmee je altijd prijs hebt. 

Ik geef daar toch ook een les over, ik vertel bijvoorbeeld over de Voyager -
missie die in 1977 gelanceerd werd, met aan boord een gouden plaat als
boodschap aan buitenaardse levensvormen. 

S@l: Er is de laatste jaren veel aandacht voor “STEM” in het onderwijs: Science,
Technology, Engineering, Mathematics. Denk je dat dat een goede manier is om
meer jongeren naar een wetenschappelijke studie te lokken?

Dat er erg weinig technologie en engineering zit in het huidige onderwijs -
systeem, zeker in het ASO, klopt, en daar is inderdaad verbetering mogelijk.
Maar ik zou ook niet graag zien dat STEM de ogen van jongeren met talent
uitsluitend richt naar technologie. Wetenschap is niet altijd toepasbaar,
soms is de kracht van het verhaal groter dan de lokroep van de toepassing.
Met mijn technologievrije lessen kan ik ook echt wel leerlingen raken. Dat merk
ik wanneer ik mails krijg waarin ze vertellen dat ze een artikel in de krant
gelezen hebben waar ze iets uit mijn lessen in herkennen, zoals iets over de

zesde massa-extinctie die nu aan de gang is.

S@l: Waarom heb je beslist om de stap naar
het onderwijs te zetten?

Ik vind onderwijs erg belangrijk. Je kan
als leraar iets betekenen in de vorming
van jongeren, echt een verschil maken.
Ken je “Alleen Elvis blijft bestaan”?
Dat is een programma dat uitgebreide

portretten maakt van prominente mensen. In zowat elk van die programma’s
zal de centrale gast een leerkracht vermelden die hem of haar heeft
geïnspireerd, misschien veertig jaar geleden, maar waarvan ze nog
steeds voelen dat die persoon een belangrijke invloed heeft gehad. 

Er leven wat vooroordelen over leraren. Twintig uren les geven per week,
uren van vijftig minuten dan nog, dat is toch wel erg weinig voor een
voltijdse baan. Ik kan wel zeggen dat ik in die twee jaar dat ik bezig ben
misschien nog harder gewerkt heb dan tijdens mijn doctoraat. Als leraar
heb je elke dag een deadline.

Ik ben met veel ambitie in het onderwijs gestapt. Natuurlijk bots je dan op
die vlakke loopbaan. De enige stap hogerop is die naar een directiefunctie,
en dan zou ik missen wat ik het liefste doe: les geven. Daar ontbreekt dus
wel een perspectief, en een vaste benoeming vind ik geen goed perspectief.
Er zijn mensen die met plezier de vaste benoemingen zouden afschaffen,
en ik ben daar wel bij. Mensen die totaal uitgeblust toch nog lesgeven
omdat ze op een vast benoemde stoel zitten, dat is voor niemand goed:
niet voor de leerlingen, niet voor gedreven leerkrachten die geen voorkeur
kunnen krijgen bij het toekennen van lesuren, en eigenlijk ook niet voor die
mensen zelf die elke morgen tegen hun zin gaan werken en totaal geen
waardering krijgen. u
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kracht van het verhaal
groter dan de lokroep
van de toepassing.”



S@l: Denk je dat je leraar blijft tot aan je pensioen?

Dat weet ik niet. Ik vind het op dit ogenblik echt wel fijn, en dat is de
voorwaarde om het te blijven doen. Als ik het zo boeiend blijf vinden als
vandaag, ja, dan kan ik dat nog heel veel jaren blijven doen. Als het plezier
wegvalt, dan hoop ik dat ik niet op een vast benoemde stoel blijf plakken
– ik heb voldoende kwalificaties om allerlei andere functies te doen.

S@l: Je zegt dat je een verschil kan maken voor de leerlingen…
Met hedendaagse jongeren lijkt dat wel een klus.

“Leerlingen zijn in niets nog geïnteresseerd”, zegt men soms. Maar je kan
proberen om dat te doorbreken. Dat is moeilijk, want het is niet langer zo
dat de leraar de eerste bron van informatie is voor jongeren. Nu halen ze
hun informatie van sociale media. Maar soms kan je echt concreet iets
aanbieden dat niet virtueel is.

We hebben met de school een telescoop aangekocht, en tijdens een
meerdaagse wetenschapsuitstap met de leerlingen heb ik dat toestel
opgesteld bij het kampvuur. De omstandigheden waren goed en we hebben
Jupiter met verschillende van zijn manen kunnen zien. Dat is toch nog iets
anders dan een foto van Europa of Ganymedes op het Internet.

S@l: Wat is volgens jou het kenmerk van een goede leraar?

Als leraar moet je niet enkel je vak “geven”. Het is ongelofelijk belangrijk
om je vak te “zijn”. Ik ben daar eigenlijk constant mee bezig, alles wat ik lees
en meemaak, kan ik misschien verwerken in een les. Een goede les maken
is ook niet iets waar je ‘s morgens na het ontbijt aan begint en wat dan
anderhalf uur later klaar is. Een les moet groeien. 

S@l: Professor Manuel Sintubin treedt als coach op
bij je ontwikkeling als leraar. Kan je daar wat uitleg
bij geven?

Professor Sintubin is in elk geval een gedreven
murensloper, en een hele inspirerende. Hij komt
één keer per jaar een lezing geven op school.
De leerlingen vinden dat enorm boeiend, maar
ook moeilijk – eigenlijk vertelt hij op één uur een
verhaal dat ik dan twee jaar als kapstok kan
gebruiken voor mijn lessen.

We zitten ook geregeld eens een halve dag
samen om te evalueren wat goed gewerkt heeft
en wat misschien anders moet. Of we denken na
over evaluatiesystemen, die misschien breder
kunnen dan wat er nu gebeurt. Ook daar zijn
nog wel wat muren te slopen.

We doen met de leerlingen ook jaarlijks een
uitstap die een klassieker is voor de geologie
van de Ardennen: de vallei van de Ninglinspo.
Professor Sintubin tilt zoiets naar een hoger
niveau, de leerlingen bekijken een aantal
ontsluitingen en worden aangespoord
om zelf te ontcijferen wat ze zien. 

Ze moeten die ontsluitingen natekenen op
een blad met hun respectieve posities, en zo
de geologie van de Ardennen reconstrueren.
Een beetje ambitieus voor een have daguitstap,
maar het opent toch vensters. In elk geval doet
het de leerlingen ervaren dat wetenschappen niet
saai is en dat er altijd wel een verhaal zit achter
de dingen die ze zien. 

En professor Sintubin geeft mij ook hopen lestips
zonder dat hij dat zelf weet, door voortdurend
commentaren te posten over actuele zaken op
sociale media.

S@l: Zou je als bioloog liever biologie geven? 

Niet per se. Ik geef wel iets over evolutie van
het leven gekaderd in de evolutie van de Aarde.
Eigenlijk zou ik het liefste een gevorderd,
geïntegreerd vak natuurwetenschappen geven.
Al weet ik wel dat dat een droom is die niet
evident te realiseren is. 

S@l: Dank je wel voor dit gesprek, wij wensen je veel
succes en voldoening in je werk. t

WETENSCHAP & ONDERWIJS
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KRINGNIEUWS

BVLG prijs Van Silex
tot Chip

De BVLG prijs “van Silex tot Chip” editie 2015 werd gewonnen
door Bram Paredis met het werk “Concentration and Distribution
of Platinum Group Elements in Sulfide Ores”. Promotor van deze
masterproef is professor Philippe Muchez (Afdeling Geologie) en
co-promotoren zijn Tom Van Gerven (Chemische Ingenieurs -
technieken) en Stijn Dewaele (RMCA). Deze wetenschappelijke prijs
ter waarde van 300€, sinds 1995 tweejaarlijkse uitgereikt door de
Beroepsvereniging voor Leuvense Geologen, moedigt het autonome
denken bij de studie van een geologisch vraagstuk bij beloftevolle
jonge mensen aan. t



Op wereldreis in de
Plantentuin Meise
Wil je naar het tropische regenwoud, de savanne of liever orchideeën zien
uit eigen land? In de Plantentuin Meise zie je ze allemaal op een dag!
18.000 plantensoorten wachten je op in een domein van 92 hectare.
Bij ons vind je eeuwenoude bomen en ook bijzondere inheemse planten zoals
éénbes. In het Plantenpaleis, één van de grootste publieke serre complexen
van Europa ontdek je palmbomen, cactussen, tropische bloemen,
reuzenwaterlelies en mediterrane planten. 

Maar de Plantentuin is meer! De Plantentuin is ook een wetenschappelijke
instelling die het Plantenrijk over de hele wereld onderzoekt. Van België tot
Antarctica tot de regenwouden van Congo. De wetenschappers beschikken over
een reusachtig herbarium (gedroogde planten) van bijna 4 miljoen specimens,
waarin ook verzamelingen van gedroogde zaden en vruchten en een uitgebreide
houtcollectie. Er is een botanische bibliotheek met meer dan 200.000 werken;
van de 15e eeuw tot de meeste recente publicaties, 45.000 monografieën,
11.000 tijdschriften, talrijke kaarten en 65.000 tekeningen en afbeeldingen. 

Dit alles vind je in een prachtig historisch domein rondom een middeleeuws
kasteel, het laatst bewoond door keizerin Charlotte van Mexico. Hier kan je
dan ook fijn wandelen, genieten van een pint op het terras van de Oranjerie of
rustig op een bankje luisteren naar de vogels en jezelf moeiteloos voorstellen
dat straks keizerin Charlotte langs komt in haar rijtuig.

Leden van Science@Leuven krijgen op vertoon van hun lidkaart 2 euro

korting op de normale toegangsprijs van 7 euro.

Plantentuin Meise, alle dagen open vanaf 9.30 uur. Bibliotheek
geopend voor publiek op dinsdag en donderdag.
Domein van Bouchout, Nieuwelaan 38, 1860 Meise, 022600970,
info@br.fgov.be. 8 www.plantentuinmeise.be
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IN BEELD

S@l: Wat waren je ambities voor Baku? Ben je
tevreden met het resultaat? (NVDR: Lieze behaalde
een vierde plaats in de B-finale in de K1 500m en
een mooie zesde plaats in de K1 5000m. Trouwens,
K1 betekent dat ze alleen in de boot zit!) 

De bedoeling was alleen maar om zo goed mogelijk
te varen. Het hoofddoel voor volgend jaar is om
te kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen.
In augustus vinden de wereldkampioenschappen
plaats, waar we ons mogelijk al kunnen
kwalificeren. In mei is er de wereldbeker geweest
als voorbereiding voor het WK. Baku was een
extraatje, dat qua resultaat minder belangrijk is.
Ik ben wel tevreden: ik heb goede wedstrijden
gevaren.

S@l: Je zegt dat “we” ons kunnen kwalificeren – is je
Olympische doelstelling dan niet om in de K1-reeksen
mee te gaan?

Neen, op het WK in augustus doe ik mee in de
K2, met twee in de boot dus. De eerste zes van
het WK gaan naar de Spelen. Als we er dan niet
bij zijn, dan komt er nog een herkansing in mei:
dan is er een wedstrijd waar nog één ticket voor
de Spelen te winnen valt. Drie jaar geleden, in de
aanloop naar de Spelen van 2012, heb ik al eens
meegedaan aan die herkansing. Toen was dat
gewoon een groeimoment, maar nu willen we er
echt wel bij zijn in Rio. Ik vind het fijn om dat met
twee samen te doen, in de K1 moet je al die druk
alleen dragen.

S@l: Kajak is een sport waar we niet zo veel over horen. Zijn er al eerder Belgen
geweest die meededen op wereldniveau? 

Jawel, mijn trainer Bob Maesen won een zilveren medaille tijdens de
wereldkampioenschappen van 2003. Hij heeft ook drie keer meegedaan
aan de Olympische Spelen, in Athene in 2004 werd hij vijfde. Ook bij de
laatste Spelen in London waren er Belgen. Je moet ook weten dat er in
de Olympische Spelen in de K2 typisch maar 12 boten aan de start staan
– daar zijn is dus al een wereldprestatie. Op een WK zijn er meer reeksen
en doen er voor elke afstand gemakkelijk 30 à 40 boten mee.

S@l: We hebben een beetje informatie opgezocht over kajakken, en we kwamen
bij de Belgische top nog twee opvallende namen tegen: Toon Broekx en Piet Broekx.
Broers?

Van elkaar wel ja, maar van mij zijn het neven. Ze studeren allebei ook aan
de KU Leuven: Piet TEW en Toon fiscaliteit.

Sprint op vlak water
DOOR SISKA WAELKENS

Juni was voor Lieze Broekx,
masterstudente biochemie en

biotechnologie, nog spannender
dan voor andere studenten.
Ze heeft examens afgelegd,

maar tussendoor is ze ook de
Belgische kleuren gaan verdedigen

op de Europese Spelen in Baku,
in de kajak.

Lieze Broekx
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S@l: Is het moeilijk om plaatsen te vinden waar je
kan trainen?

Er zijn niet zoveel clubs in België die kajak op vlak
water doen. Thuis in Neerpelt train ik op het kanaal;
de club is op een halve kilometer van mijn huis.
In Leuven is er een kleine club op de Vaart waar
we onze boten kunnen leggen en waar we door
het jaar trainen. In de vakantie trainen we in het
Blosocentrum Hazewinkel in Willebroek, daar is
een meer van drie kilometer met wedstrijdbanen,
daar kan je je echt voorbereiden voor wedstrijden.

S@l: Wat zijn de eigenschappen die een kajakker
moet hebben?

Het is een complete sport. Er komt uithouding bij
kijken, maar zeker ook kracht, en niet alleen in de
armen en de schouders. Ook je romp en benen
werken hard. En het is ook ontzettend technisch.
Als je vooruitkijkt naar dat WK: op de 500m in
de K2 finishen de beste boten eigenlijk binnen de
twee à drie seconden. Het is dus niet te voorspellen
hoeveel kans eender welke combinatie maakt,
en een klein technisch foutje kan fataal zijn.

S@l: Wat is je beste resultaat?

O, dat is moeilijk, er is er niet echt eentje dat er
uit springt. Bij de junioren hebben we in 2010
in de K2 marathon (bij de junioren is dat een
wedstrijd van 18 km) goud behaald. Marathon is
geen Olympische discipline, maar ook in de sprint
heb ik bij de junioren en de -23 de voorbije jaren
zowel in de K1 als de K2 een aantal mooie
plaatsen behaald in de WK’s. 

S@l: Hoe ben je bij de kajak terecht gekomen?

Mijn opa heeft destijds de club opgericht, in 1945.
Zowat iedereen in onze familie heeft ooit in een
kajak gezeten, en een aantal deden dat ook goed.
Mijn vader heeft lang meegedraaid in de competitie,
hij heeft ooit de Olympische Spelen bijna gehaald.
Hij doet nu nog mee aan wedstrijden met de
veteranen. 

Toen hij vroeger op wedstrijd ging, dan was
dat vaak met de hele familie. Mijn ooms hebben
mij ontelbare keren gevraagd wanneer ik ook
zou proberen. Maar ik was intensief bezig met
zwemmen, als kind was dat mijn sport. 

Mijn neven, die naast ons woonden, zijn op een bepaald moment wel met
kajak begonnen en toen waren plots mijn speelkameraden weg en dan ben
ik ook maar gaan varen. Ik was negen toen. En ik was er snel mee weg.
Als zwemmer had ik al kracht ontwikkeld, voor een negenjarige dan toch,
en de sportieve aanleg zit in mijn familie, ook langs moederskant. Mijn moeder
is lerares LO.

Mijn vader heeft mij nooit onder druk gezet om te gaan kajakken. Wij werden
wel verondersteld om serieus aan sport te doen, maar we mochten zelf
kiezen wat. Het competitiezwemmen heb ik tot mijn 16de gecombineerd
met de kajak. Maar toen ik begon deel te nemen aan EK-wedstrijden,
was het niet meer te combineren.

S@l: De combinatie met een universitaire studie is anders ook niet evident …

Tot en met mijn eerste master heb ik voltijds gestudeerd. Dat lukte behoorlijk,
ik heb zelfs nooit een tweede zit gehad. Maar in die eerste master ben ik
wel mijn grenzen tegengekomen. Ik heb toen onder andere ook een stage
gedaan. Ik stond in die periode om half zeven op, ging werken, daarna
trainen, eten, trainen. Dat regime was niet vol te houden en ik ben ziek
geworden net toen het seizoen zou beginnen. Ik heb vorige zomer geen
enkele wedstrijd kunnen varen. Ik stond voor de keuze: stoppen met kajak,
of mijn studies spreiden. En in een kleine sport als de onze is stoppen echt
stoppen, je hebt wel degelijk steun nodig en die krijg je niet terug als je er
een jaar uit geweest bent. Nu heb ik dus dit jaar 30 studiepunten opgenomen
van de tweede master, en in het academiejaar 2015-2016 ga ik mijn
masterproef doen.

Trouwens, nu we deel uitmaken van het Be-Gold-programma, liggen de
verwachtingen qua sportief engagement hoger. De coaches verwachten dat
we gestructureerd trainen, en het is moeilijker om dat te combineren met
een voltijdse studie.

S@l: Vind je Be-Gold een goede zaak?

Zeker voor de federatie is het een grote hulp. Er is nu een budget,
voor buitenlandse stages en voor de aankoop van goede boten. In de winter
kunnen we nu bijvoorbeeld gaan trainen in Sevilla, in een periode dat je bij
ons veel te veel energie nodig hebt om warm te blijven op het water.

S@l: Is een goede competitieboot erg duur?

Dat zijn wel technologische hoogstandjes, ze zijn in carbon gemaakt.
Een boot uit de K1 is 5,20 m lang en weegt 12 kg. Enkele duizenden euro
moet je toch wel neerleggen.

S@l: Kan je aan een kind dat je in een kajak zet direct zien of het talent heeft?

Vorige zomer heb ik dus door die ziekte geen wedstrijden kunnen doen,
en dan heb ik in de club trainingen gegeven. En ik moet zeggen: ja, je ziet
dat wel snel of zo’n kind echt aanleg heeft om goed te worden. Ook als ze
al wat ervaring hebben met sport, is dat een voordeel. Zo was er onlangs
iemand die intensief aan gymnastiek deed. u
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Die had nog nooit een kajak van dichtbij gezien, maar maakte zich sterk dat
ze een rondje kon varen in een competitieboot. Veel mensen geraken in het
beste geval niet vertrokken met zo’n boot – de meesten kieperen gewoon
om. Maar dit kind was er direct mee weg – blijkbaar is gymnastiek een
goede voorbereiding.

S@l: Kan je professioneel kajakker worden?

Niet zonder subsidies. Er zijn nogal wat kajakkers met een studentencontract,
die een maandelijkse toelage krijgen om te helpen om studies en training
te combineren. Heel af en toe is er iemand die een Blosocontract krijgt,
een profcontract. Vorig jaar waren er zo twee in België – één van de twee is
het contract kwijtgespeeld, de andere is overgestapt naar het leger. Ook dat
is een mogelijkheid voor professionele sporters: met een legercontract kan je
je volledig toeleggen op de sport, en wanneer je stopt, heb je nog steeds
een baan bij het leger. Met de Blosocontracten is dat anders. Wanneer het
contract afloopt, dan is het ook echt wel gedaan.

S@l: Daarom is het natuurlijk belangrijk om een diploma op zak te hebben.
Waarom heb je gekozen voor biochemie en biotechnologie?

Ik wilde zeker “iets bio” doen, en ik twijfelde tussen drie opties: dier -
geneeskunde, biochemie en biotechnologie en een hogeschoolopleiding in
de biowetenschappen (industrieel ingenieur). Ik heb dan toch beslist om voor
een universitaire opleiding te kiezen, ik dacht dat ik dat zeker zou aankunnen.
In het secundair onderwijs heb ik nooit problemen gehad, hoewel ik tot mijn
16 intensief trainde voor twee sporten. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen
dat ik mijn definitieve keuze heb gebaseerd op de trainingsmogelijkheden
met de kajak, en die zijn in Leuven beter dan in Gent. Dus is het geen
diergeneeskunde geworden…

S@l: Volgend jaar doe je dus je masterproef. Wat wordt het?

Ik ga in het laboratorium van professor Van Dyck werken, over de gist
Candida. Ik moet daar nog goede afspraken over maken, afhankelijk van
hoe het seizoen er volgend jaar gaat uitzien. Als we de Spelen niet halen via
het WK, dan moeten we alles zetten op de herkansing en moeten we het
trainingsschema zo aanpassen dat we in mei al pieken. Als we ons deze
zomer kunnen plaatsen, dan moeten we pieken op de Spelen zelf. Ik ben
uiteraard super gemotiveerd om mijn diploma te halen, maar ik ga er toch
van uit dat we het zo kunnen organiseren dat de masterproef de trainingen
niet in de weg staat…

S@l: En je collega in de K2, kan die zich gemakkelijk aanpassen aan de eisen
van de training?

Zij volgt een hogeschoolopleiding met 40 studiepunten per jaar, ook voor haar
komt nu even de kajak op de eerste plaats.

S@l: Hoe zie je de toekomst?

Ik ben niet van plan om zonder professioneel contract voluit te blijven sporten.
Het komt er nu dus op aan om prestaties neer te zetten die voldoende goed
zijn om een Blosocontract te kunnen krijgen. Maar ik wil natuurlijk ook wel
echt mijn studies afronden.

Helemaal stoppen met kajakken zal ik niet doen. Ik doe het gewoon heel
graag, het is een uit de hand gelopen hobby. Ik ben daar als kind in gerold
en zonder dat je het merkt, wordt dat je leven… 

Er zijn trainingen en wedstrijden, maar er is ook
een groep vrienden waar je een band mee hebt.

S@l: En hoe zie je je carrière als biochemicus-
biotechnoloog?

Eigenlijk heb ik daar steeds minder een zicht
op… Ik had altijd het idee om onderzoek te doen,
ik heb me tijdens mijn onderzoeksstage bij
Genzyme ook erg goed geamuseerd. Ik had
wel veel geluk met het team waarin ik werkte:
een groep vrouwen die zelf ook met sport bezig
zijn, en die bovendien hielden van efficiëntie in
de organisatie. 

Maar misschien wil ik ook wel les geven. Ik heb
vorige zomer gemerkt toen ik training gaf, dat dat
wel leuk is om te doen. Ik ben ambitieus, in de
sport natuurlijk maar ook voor andere dingen.
Ik wil ook graag goede punten halen.

S@l: Topsport en studie combineren, het vergt heel
wat organisatie.

Ja, dat is zo, ik werk eigenlijk altijd heel erg
gestructureerd. Als ik mezelf een studieplan
voorhoud, en ik voorzie dat ik om zes uur klaar
moet zijn omdat ik dan ga trainen, dan ben ik
ook klaar. 

Ik hoorde pas heel laat dat ik naar Baku mocht
– net twee weken voor de blok begon. Ik moest
dan twee examens verplaatsen en dat bleek niet
eenvoudig. Terwijl ik de wereldbeker aan het
varen was, wist ik nog niet of dat in orde zou
komen. Pas bij mijn vertrek had ik nieuwe
examendata. Dat soort chaotische toestanden
is niet aan mij besteed.

IN BEELD
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Zonder dat je het merkt, wordt dat je leven.



Leuvense geografen
maken een geowandeling
door het nationaal park
van Furfooz  

Op 6 juni organiseerden de
Leuvense Geografen voor
leden van Science@Leuven
een boeiende Geowandeling
in het nationaal park van
Furfooz. Prof. Vincent Hallet
van het Departement
Geologie aan de universiteit
van Namen gaf een over zicht
van het gesteentenpakket

van het Boven-Devoon tot het Onder-Carboon. Insijpelend water
veroorzaakt in de kalksteenlagen tal van karstverschijnselen in
de vorm van oplosgaten en grotten, met fantasierijke namen
als Chantoir des Nutons, Trou qui fume, Puits des Vaux,
Grotte de la gatte d'or.

In de gedolomitiseerde kalksteen van Waulsort ontwikkelde
zich het fenomeen van "roches phantomisées". Via barsten kan
verwering diep in de kalksteen doordringen en deze bros maken.
Hierdoor kunnen verdwijngaten ontstaan en grotgangen instorten.
Er werd getoond hoe met concentratiemetingen van tracers
de ondergrondse waterstroming gedetecteerd kan worden.
Terwijl het debiet van de bovengrondse Lesse tot 100 m³/s kan
oplopen, houdt de ondergrondse Lesse het bij een bescheiden
70 l per seconde. t

S@l: Hoe heb je het verblijf in Baku ervaren? 

Ik heb twee dagen in het grote atletendorp
verbleven, met alle sporters samen. Dat was wel
grappig, een ideaal moment om een vergelijkende
morfologische studie te maken van verschillende
types atleten. Turners, volleyballers, zwemmers,
wielrenners: ze hebben allemaal hun eigen
kenmerken. Maar het grootste deel van de spelen
waren wij in een apart atletendorp voor kajakkers
– de wedstrijden vonden immers plaats op
een meer zo’n 400 km van Baku.

S@l: Zijn er landen waar kajak een grote sport is?

In Hongarije is dat de nationale sport, zoals voetbal
bij ons. Wanneer een Hongaarse kajakker Olympisch
goud haalt, krijgt hij een maandelijkse uitkering tot
het eind van zijn leven, een soort “win for life”.
Topkajakkers zijn daar grote vedetten, en ze halen
ook echt wel veel medailles binnen. Ook Duitsland is
erg goed. Die beide landen vallen bij de jeugd altijd
in de prijzen. Maar eigenlijk zijn de andere landen
van Europa aan een inhaalbeweging bezig.

S@l: Met zo’n agenda, heb je nog wel een idee wat ik
bedoel als ik het heb over “vrije tijd”?

Dit jaar heb ik dat wel weer gevonden, dank zij de
studiespreiding. Dertig studiepunten gecombineerd
met een trainingsschema, dat maakt het mogelijk
om geregeld wat tijd door te brengen met mijn
vriend en met andere vrienden. Het is ook echt
belangrijk om af en toe wat afstand te nemen.
Je ambities waar maken mag niet het enige zijn
wat telt. Ik ben vorige winter een poos geblesseerd
geweest, net in januari tijdens de examens.
Ik heb toen heen en weer gelopen tussen de dokter,
de kine en de scanner… Je moet dat van je af
kunnen zetten, anders stort je in. 

S@l: Kajakken op wild water is misschien iets bekender.
Doe jij ook ooit wildwaterkajak?

Onze club biedt dat sedert enkele jaren ook aan,
en er zijn jongeren die graag de drie disciplines
doen: de marathon, de sprint- en lijnnummers
op vlak water, en wildwaterkajak. Technisch is het
toch iets anders, met een ander type boot ook.
Meestal zal wel blijken dat je in het ene beter bent dan
het andere, en als je echt ambitie hebt, dan is het
beter om vanaf je 18de of zo te gaan specialiseren.

S@l: Wanneer dit nummer van science@leuven
verschijnt, zijn jullie hopelijk al geselecteerd voor
de Olympische Spelen… Heel veel succes gewenst. t
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KRINGNIEUWS

Prof. Vincent Hallet

De groep tijdens de wandeling.

DOOR PAUL DENIS



IN BEELD

Op dinsdag 26 mei vanaf 17.30u vond in de
lokalen van de Valk en aansluitend in de Centrale
Bibliotheek te Leuven een nieuwe editie van het
Fellow Event wetenschappen plaats. In kleine
groepen bespraken de programmadirecteurs
en de leden van de POC de huidige onderwijs -
programma’s van de masters met de eigen fellows.
Verwante masters zoals wiskunde en statistiek,
fysica en sterrenkunde, geografie en toerisme
werden samen genomen. Daarnaast waren er
ook groepssessies rond chemie, biochemie en
biotechnologie en biologie, en ook de facultaire
programma’s algemeen werden besproken.
De specifieke lerarenopleiding werd eveneens
in een aparte groep ingedeeld.

Na het onderwijsgedeelte was er ook
gelegenheid voorzien tot een rondleiding in
de Centrale Bibliotheek en een bezoek aan
de toren. De avond werd afgesloten met
een walking dinner. t

Foto's: Cindy Beelen
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Fellows rond de tafel
SESSIE SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING
■ Conny Aerts: De helft van de masters in de wetenschappen maken een

doctoraat. Het is nuttig om ze de mogelijkheid te geven om tijdens hun
doctoraat de SLO af te werken. Sommigen mogen dat contractueel niet,
maar we kunnen dat misschien faciliteren. 

■ Rita Gielis: Ik ben er voorstander van om de vaste benoeming af te schaffen,
dan kan niemand nog beweren dat vast benoemde leraren op hun lauweren
rusten. 

■ Hilde Eggermont: Studiekeuzebegeleiding vandaag kijkt meer dan vroeger
naar de persoon van de leerling zelf. De tijd dat iedereen die goed was in
wiskunde werd aangemoedigd om ingenieur te studeren, is in de meeste
scholen voorbij.

■ Greet Decin: De vakinhoud en bijhorende vakdidactiek zijn belangrijk,
maar ook andere dingen zijn belangrijk, de stijl van les geven en de manier
om voor een klas te staan. 

SESSIE FYSICA
■ Paul Put: bij Philips Research neemt de vraag naar multidisciplinair

opgeleide medewerkers sterk toe. Bv. een fysicus die ook vertrouwd is met
de onderzoeksmethodes van biologen (zeer verschillend trouwens van de
methodes in fysica) zal de voorkeur krijgen. De onderzoekers moeten vooral
verbindingen kunnen leggen. Innovatie gebeurt trouwens alleen nog op
de kruispunten tussen verschillende vakgebieden.

De decaan spreekt een woordje bij aankomst in de Centrale
bibliotheek.

Workshop biochemie en biotechnologie en biologie.

Workshop specifieke lerarenopleiding.

Workshop fysica.
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Facultaire infosessie.

Workshop chemie.

Workshop biochemie en biotechnologie en biologie.

Workshop fysica. 

Workshop informatica.

Workshop specifieke lerarenopleiding.
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S@l: Een relatieve leek heeft een wellicht
simplistische kijk op de diverse disciplines in de
wiskunde: meetkunde gaat over vlakken en volumes,
algebra gaat over bewerkingen maken, analyse gaat
over functies. Waarom heten uw onderzoeksobjecten
“algebra’s” terwijl uw domein analyse is?

Algebra’s zijn inderdaad wiskundige structuren
waarbinnen je bewerkingen kan doen, zoals
vermenigvuldigen en optellen. Die bewerkingen
kan je ook met functies doen. Als je zulke objecten
uit de analyse gaat vermenigvuldigen en optellen,
dan krijg je ook een algebra. Ik werk met algebra’s
van operatoren, een soort van oneindig grote
matrices. Dat zijn objecten uit de analyse,
maar ze vormen wel algebra’s.

S@l: Hoe kan je een oneindig grote matrix noteren?
Dat vergt allerlei nieuwe notatieconventies?

Dat is voor een wiskundige heel alledaags.
Een functie bestaat ook uit een continuüm van
oneindig veel punten, in elk punt heeft ze een
specifieke waarde, maar we hebben manieren
om dat efficiënt te noteren zodat we daar
gemakkelijk mee kunnen werken.

S@l: Kan u iets meer zeggen over die oneindig grote
matrices? Waar komen die vandaan?

Mijn werk gaat terug op het werk van von
Neumann in de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige
eeuw. In 1932, enkele jaren na zijn doctoraat,
publiceerde hij een monumentaal werk over
de fundamenten van de kwantummechanica. 

In de kwantummechanica zijn fysische
grootheden zoals snelheid en positie niet meer
eenduidig gedefinieerd. Ze nemen als het ware
meerdere waarden tegelijk aan en worden
voorgesteld door matrices – oneindig grote
matrices dus, die we observabelen noemen.
Von Neumannalgebra’s zijn wiskundige structuren
waarbinnen we de interactie tussen meerdere
observabelen kunnen beschrijven en bestuderen.

S@l: Waarom heten de bestudeerde matrices
observabelen? Omdat ze teruggaan op fysische
grootheden?

Strikt genomen benoemen we ze met de algemenere term “operatoren”.
De term “observabele” komt inderdaad omdat die objecten oorspronkelijk zijn
gedefinieerd in de mathematische fysica, waar ze grootheden voorstellen
die je kan “meten” of “observeren” (tot op bepaalde onzekerheden na).

S@l: U bestudeert het verband tussen dergelijke observabelen?

We doen aan algebra met operatoren. Als je klassieke functies met elkaar
vermenigvuldigt, dan doet de volgorde er niet toe. De vermenigvuldiging
van cos(x) en sin(x) geeft hetzelfde resultaat als de vermenigvuldiging van
sin(x) en cos(x). Maar als je met kwantummechanische begrippen werkt,
zoals de observabelen positie en momentum, dan doet de volgorde van
vermenigvuldigen er wel toe. Dan krijgen we dus niet-commutatieve
algebra’s en dan duiken er nieuwe fenomenen op.

Toen von Neumann in de jaren 1930 zijn wiskundige structuren beschreef,
was de kwantummechanica zijn eerste motivatie. Maar al snel waren
wiskundigen geïnteresseerd in deze structuren op zich en in varianten ervan
die niet meer uit de fysica kwamen. Von Neumann ontdekte zelf ook al dat
die algebra’s opduiken in allerlei domeinen van de wiskunde. Er bestaan
heel veel verschillende soorten von Neumannalgebra’s. De voorbije tien jaar
heb ik vooral gewerkt aan de classificatie van deze structuren. 

S@l: Wat bedoelt u precies met classificatie?

Een volledige classificatie heb je als je een atlas hebt van alle mogelijke
varianten. Ik probeer dat even duidelijk te maken aan de hand van een
voorbeeld: de classificatie van eindige enkelvoudige groepen. Denk aan
de symmetrieën van basismeetkundige figuren zoals een vierkant.
Alle symmetrieën van een vierkant vormen samen een groep, en voor
verschillende figuren krijgen we zo eindige groepen. Ik wil even opmerken
dat spiegelingen en rotaties, die je op een meetkundige figuur uitvoert,
ook niet commutatief zijn: als je eerst roteert en dan spiegelt, krijg je
een ander resultaat dan als je eerst spiegelt en dan roteert.

Wiskunde die tot de
verbeelding spreekt
DOOR SISKA WAELKENS

Op 9 juni mocht Stefaan Vaes van koningin
Mathilde de Francquiprijs in ontvangst nemen,
de belangrijkste Belgische wetenschappelijke

onderscheiding. Hij kreeg de prijs voor zijn
onderzoek rond von Neumannalgebra’s. Een beetje

ambitieus zijn we wel bij science@leuven:
wij willen weten waar dat over gaat.

20



We streven naar een volledig begrip van een aantal natuurlijke families,
en daar hebben we al een hele boterham aan.

S@l: Hoe groot is de gemeenschap van wiskundigen die daarmee bezig zijn?

Heel specifiek met hetzelfde als ik, dat zijn er maar weinig. Als je bedoelt
hoeveel mensen er wereldwijd makkelijk een artikel of lezing over dit onderwerp
kunnen volgen omdat ze in hetzelfde domein werken, dan zijn er dat enkele
honderden, maar dat is een heel ruwe schatting.

S@l: Een collega van u heeft mij ooit verteld dat wiskunde op z’n best wordt als
verschillende domeinen elkaar ontmoeten.

Daar ben ik het mee eens, op die randgebieden krijg je soms echt een
doorbraak. Voor mij is groepentheorie een domein dat mij input uit een
andere context geeft en dat tot doorbraken in mijn onderzoek kan leiden.

S@l: Denkt u dat uw onderzoek ooit zal aanleiding geven tot toepassingen?

Dat is niet te voorspellen. Er zijn wel degelijk een heleboel abstracte wiskundige
concepten die tot baanbrekende technologische toepassingen hebben
geleid, zoals bijvoorbeeld Fourieranalyse en wavelets. Met Fourierreeksen
ga je proberen een signaal zo nauwkeurig mogelijk wiskundig te beschrijven.
Een Fourierreeks is een reeks coëfficiënten, je gaat aan de beschrijving
steeds termen toevoegen, in principe oneindig veel. In de praktijk wordt
Fourieranalyse bijvoorbeeld gebruikt voor signaaloverdracht, en dat werkt
met benaderingen en niet met oneindige reeksen. Neem een gsm-signaal:
die benadering is zo geconstrueerd dat het geluid van een stem kwalitatief
goed wordt herkend. Maar bepaalde types muziek klinken ronduit vreselijk
als je er door een gsm naar luistert. Daarvoor zou je de benadering anders
moeten optimaliseren. u

Die eindige groepen nu, die kan je soms samen -
stellen uit onderdelen, wat een vereenvoudiging is.
Groepen die niet verder te vereenvoudigen zijn,
noemen we enkelvoudige groepen. Als je alle
mogelijke enkelvoudige groepen hebt beschreven,
dan kan je daar alle meervoudige uit samenstellen.

Nu is het inderdaad zo dat er een complete atlas is
van alle mogelijke eindige enkelvoudige groepen.
Dat zijn er oneindig veel, en ze zijn onder te
verdelen in een aantal families en een aantal
sporadische “eenzame” gevallen. Maar we
hebben dus een volledige classificatie.

S@l: Bent u er zeker van dat u ze allemaal hebt?
Kan er niet nog een extra sporadische opduiken?

Dit is het resultaat van enkele tientallen jaren
wiskundig onderzoek van een behoorlijk groot
aantal mensen. Ze zijn begonnen met families
te definiëren, en dan werden er gaandeweg meer
en meer sporadische voorbeelden ontdekt,
en uiteindelijk is er een techniek ontwikkeld
waarmee kon worden aangetoond dat er geen
andere zijn. Daar is dus wel een brede consensus
over, al moet ik zeggen dat dit een samenspel van
enkele honderden wetenschappelijke artikels is en
dat wellicht niemand een volledig overzicht over
het hele domein heeft. Maar als je op die manier
kan aantonen dat je beschrijving alles omvattend
is, dan heb je een volledige classificatie.

S@l: En dat vindt een wiskundige belangrijk?

Ja, en dat is een typische vraagstelling voor
wiskundigen, in veel verschillende domeinen.
Je vindt in een bepaald domein een aantal
relevante structuren die met elkaar verwant zijn.
Dan ga je als wiskundige de vraag stellen welke
andere varianten er allemaal kunnen bestaan.
Hetzelfde gebeurt dus met von Neumann -
algebra’s: dat onderzoek is gestart met fysische
grootheden uit de kwantummechanica, maar nu
zijn we bezig met allerlei abstracte constructies
die niet meer aan fysische grootheden te linken
zijn. Eigenlijk kunnen we aantonen dat we van
de von Neumannalgebra’s nooit een volledige
classificatie zullen kunnen maken. 
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S@l: En wavelets, die worden toch ook gebruikt voor
signaaloverdracht?

Een wavelet is een signaal waar maar in een heel bepaald
tijdsinterval iets gebeurt, voor de rest van de tijd is dat
een vlak signaal. Een sinusgolf loopt door – als je dat wil
bewerken voor signaaloverdracht of een andere toepassing,
dan ga je artificieel een stukje van de golf afbakenen. Bij een
wavelet krijg je dus vanzelf een afbakening, zonder artefacten.
Dat geeft weer heel andere mogelijkheden.

S@l: Eigenlijk stellen wij in deze rubriek aan een wetenschapper
de vraag: waar bent u het meest fier op? Maar dat is niet echt een
vraag die je stelt aan iemand die nog geen 40 is en nog ruim een
halve carrière voor de boeg heeft. Nu is de Francquiprijs wel iets
waar wij eigenlijk met de hele faculteit mee fier op zijn, maar wat
zou u zelf noemen als we u die vraag toch stelden?

Ik kan geen antwoord geven op de vraag waar ik het meest
fier op ben. Ik ben volop bezig aan een traject, op verschillende
fronten, ik kan daar niet echt momenten uit kiezen die
de andere overschaduwen.

Maar misschien mag ik op deze plek iets meegeven waar ik
wat bezorgd over ben. De samenleving heeft meer leraren
wiskunde nodig. Sinds mijn studententijd is het aantal
studenten wiskunde ongeveer gehalveerd, het is nu al tien
jaar constant laag. En aan de uitstroomzijde zijn het vooral
de leraren die zijn weggevallen. Vroeger kon je op vier jaar tijd
een licentie wiskunde en een diploma van leraar halen, nu is
dat een traject van meer dan vijf jaar – in veel gevallen zelfs
zes. Ik denk echt dat we naar een systeem moeten waar
wiskundigen via een aantrekkelijk en niet te lang traject naar
een loopbaan in het onderwijs kunnen stromen.

S@l: Onderzoek in de wiskunde is, zelfs voor goed geïnformeerde
mensen met wetenschappelijke bagage, moeilijk toegankelijk.
Zou u soms niet wensen dat u echt een breed publiek kon warm
maken voor wat u doet?

Het is inderdaad moeilijk om in woorden te vatten waar
abstracte wiskunde over gaat. Maar het is mogelijk om
mensen warm te maken zonder dat ze de dingen precies
begrijpen. Wiskunde kan heel mooie beelden produceren
die tot de verbeelding spreken. Ik kan iedereen die daarvan
wil proeven heel sterk aanraden om, met kinderen en ouders,
de tentoonstelling “Imaginary” te bezoeken. De catalogus
van de tentoonstelling heeft iets van een kunstboek.
De tentoonstelling toert door Vlaanderen, in november staat
ze in Leuven in de universiteitsbibliotheek, en in januari op de
Kulak in Kortrijk. Het is een mooie en toegankelijke manier om
onze fascinatie voor wiskunde te delen met het grote publiek.

S@l: Wij zetten het in onze agenda… Dank u wel, en gefeliciteerd
met uw prijs. t

Imaginary
De tentoonstelling Imaginary omvat talrijke topkwaliteit-
posters, een hele reeks 3D-prints van wiskundige objecten,
en een reeks software visualisaties en -simulaties waarmee
de bezoeker interactief aan de slag kan, via grote touch -
screens. Zowel wiskunde die je meeneemt in verwondering
en bewondering, als de kracht van wiskundige modellen
voor toepassingen komen aan bod.

Waar je ook woont in Vlaanderen, de expositie komt op
een zeker ogenblik dichterbij. Ze zal achtereenvolgens
opgesteld worden in Gent, Leuven, Kortrijk, Antwerpen,
Hasselt en Brussel, telkens op de daar aanwezige
universitaire campus. De tentoonstelling zal gratis
te bezoeken zijn. De universiteiten organiseren geleide
(klas)bezoeken aan de tentoonstelling op elke locatie.
Hierbij zullen studenten in opleiding actief betrokken
worden. t
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Leuven: 7 november t.e.m. 28 november 2015 
Kortrijk: 4 januari t.e.m. 22 januari 2016 
Meer praktische info op 8 www.imaginarymaths.be

Quasicrystalline Wickerwork © Design: Uli Gaenshirt

Even though the wickerwork decoration in the foreground of the large graphic
was designed by medieval girih tiles, it corresponds to the atomic structure of
a decagonal quasicrystal. Adapting the girih tiles to a modern rhombic Penrose
tiling, they are generating a girih wickerwork with a good approximation to a
tenfold rotational symmetry. Surprisingly the created knots correspond to the
underlying geometry of a today used covering model. For a detailed description of
the picture please refer to http://imaginary.org/gallery/quasicrystalline-wickerwork



DOCTORATEN WETENSCHAPPEN Periode 1 mei tot 31 juli 2015

RICHTING DATUM NAAM TITEL THESIS PROMOTOR(EN)

■ GEOLOGIE 7/5/15 Mauricio CORNEJO Natural and thermomechanical treated zeolite tuffs used J. Elsen
MARTINEZ as supplementary cementitious materials

■ CHEMIE 13/5/15 Maarten BLOEMEN Immunomagnetic separation of bacteria by iron T. Verbiest / N. Geukens /
oxide nanoparticles A. Gils 

■ FYSICA 19/5/15 Chen-Yi SU Study of MgO thin films and heterostructures for J.P. Locquet / J. W. Seo
CMOS applications

■ GEOGRAFIE 20/5/15 Kefelegn GETAHUN  Detection and spatial analysis of recent land use and A. Van Rompaey / 
CHERENET land cover changes in Southwest Ethiopia J. Poesen

■ WISKUNDE 26/5/15 Jonas DERÉ Which infra-nilmanifolds admit an expanding map or K. Dekimpe
an Anosov diffeomorphism?

■ CHEMIE 27/5/15 Tom VANDER Ionic Liquid Technology for the Separation of Rare Earths K. Binnemans
HOOGERSTRAETE

■ BIOLOGIE 27/5/15 Pieter GIJBELS The effects of floral nectar chemical composition on mating O. Honnay /
and reproductive success in the Lepidoptera pollinated W. Van Den Ende
orchid Gymnadenia conopsea

■ CHEMIE 28/5/15 Benjamien MOEYAERT Fluorescent protein design for superresolution microscopy. J. Hofkens / H. Mizuno
Exploring the power of protein engineering

■ FYSICA 28/5/15 Zhe LI Scanning Tunneling Microscopy and Spectroscopy of P. Lievens / E. Janssens
Atomic Aggregates on Ultrathin NaCl Films

■ WISKUNDE 29/5/15 Bart DIOOS Submanifolds of the nearly Kähler manifold S3 x S3 J. Van der Veken /
L. Vrancken

■ BIOCHEMIE EN 1/6/15 Robrecht VERGAUWE Study of the conformational dynamics of the von Willebrand J. Hofkens /
BIOTECHNOLOGIE factor with single molecule fluorescence microscopy K. Vanhoorelbeke

■ CHEMIE 2/6/15 Liang SU A Single Molecule Fluorescence Microscopy Study of Emitters J. Hofkens / H. Uji-i
on Plasmonic Nanostructures

■ BIOLOGIE 3/6/15 Aurora GEERTS Genetic variation and rapid evolution of thermal tolerance L. De Meester / L. Orsini /
in the water flea Daphnia magna J. Vanoverbeke

■ CHEMIE 8/6/15 Hong Giang LY THI Hydrolysis of Peptides and Proteins by Metal-substituted T. Vogt
Polyoxometalate Complexes

■ BIOCHEMIE EN 16/6/15 Lies DE GROEF Matrix metalloproteinases in glaucoma: targets for L. Moons / I. Stalmans
BIOTECHNOLOGIE novel therapeutic approaches?

■ GEOLOGIE 18/6/15 Thi Thu Dung TRAN Potentially Toxic Elements (PTEs) in industrial solid waste: R. Swennen /
solid-phase characterization, leaching behavior and potential V. Cappuyns /
contamination of soils and sediments K. P. Nguyen

■ BIOLOGIE 19/6/15 Lise PEETERS Molecular and cellular elucidation of the cholecystokinin-like L. Schoofs / T. Janssen
receptor signaling system in free-living and parasitic
nematode models

■ CHEMIE 22/6/15 Vincent GOOVAERTS Study of the Molecular Interactions Between Polyoxometalates T. Vogt
and Proteins

■ BIOPHYSICS 23/6/15 Wouter SEMPELS Fluorescence microscopy for fast and local scale dynamics J. Hofkens / J. Vermant
in suspensions

■ CHEMIE 30/6/15 Lien TELEN Wheat Gluten Based Thermoplastic Elastomers B. Goderis / P. Van Puyvelde

■ CHEMIE 30/6/15 Thi Thu Trang TRAN Design and synthesis of potentially antibiofilm active E. Van der Eycken
compounds based on 2-aminoimidazoles and related structures

■ FYSICA 1/7/15 Tomica POROBIĆ Behavior of many ions in a Penning trap and results of N. Severijns / 
the WITCH experiment P. Finlay

■ FYSICA 3/7/15 Kelly HOUBEN Vibrational and superconducting properties of M. Van Bael 
Sn nanostructures and hybrid assemblies

■ BIOLOGIE 6/7/15 Joke DELBAERE The chicken cerebellum as a model to study the impact of V. Darras
monocarboxylate transporter 8 deficiency on early brain development

■ FYSICA 6/7/15 Yan LI Microfluidic Electrochemical Cells for Fuel Cells and Biosensors L. Lagae / P. Vereecken

■ GEOLOGIE 7/7/15 Johan LE GOFF Tectono-sedimentary evolution of the Apulian platform to Ionian
basin during the Upper Cretaceous in Southern Albania: facies,
architecture, diagenesis and associated reservoir properties
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Nieuwe lichting wetenschappers
afgestudeerd

Op donderdag 2 juli was het
alweer zover: een nieuwe lichting
wetenschappers studeerde af en
is klaar voor de arbeidsmarkt.
Ondanks de warme temperaturen
verzamelden zij graag nog even
voor de foto, voordat ze een fris
glas gingen drinken om hun
afstuderen te vieren.

Voor het eerst konden de afstuderende masters zich ook ter plaatse
al lid maken van Science@Leuven vzw en haar deelverenigingen door
cash te betalen of via bancontact 25€ te storten op rekeningnummer
735-0139952-66. Hierdoor genieten ze van voordelen zoals o.a. 

■ abonnement op het driemaandelijkse tijdschrift science@leuven 
■ toegang tot de facultaire alumniwebsite
■ uitnodiging op de jaarlijkse Christmas Lecture
■ toegang tot de studiedagen van de deelverenigingen
■ mogelijkheid om deel te nemen aan een alumnireis (i.s.m. een erkend

reisbureau)
■ deelname aan een alumniforum en lerarendag (afwisselend om

de 2 jaar)

Lid worden is uiteraard nog steeds mogelijk – de gewone alumnus is bij
betaling van 25€ lid tot eind 2015, de pas afgestudeerde geniet van
lidmaatschap tot eind 2016. t

Vlaamse Wiskunde Olympiade valt zelf
in de prijzen
Elk jaar gaat de Vlaamse Wiskunde Olympiade
op zoek naar nieuw wiskundetalent. In een
aantrekkelijke en uitdagende formule nemen vele
tienduizenden jongeren deel aan de Wiskunde
Olympiade, de Junior Wiskunde Olympiade en
de Kangoeroewedstrijd. Enkele tientallen van
hen ontvangen een prijs, de drie besten mogen
ons land vertegen woordigen in de International
Mathematics Olympiad. In 2015, 30 jaar na
de eerste editie, valt de Olympiade zelf in de
prijzen. De Koninklijke Vlaamse Academie van
België voor Wetenschappen en Kunsten reikt
elk jaar een loopbaanprijs voor wetenschaps -
communicatie uit. 

Dit jaar gaat die prijs naar professor Paul Igodt van de Faculteit
Wetenschappen in Kortrijk en professor emeritus Frank De Clerck
van de UGent. De jury prijst de volgehouden inspanningen van beide
professoren, die een positief effect hebben op de beeldvorming rond
wiskunde, mede doordat het wiskundeplezier zeker even belangrijk is
als de competitie. Bovendien, aldus de jury, heeft de oprichting van de
Vlaamse Wiskunde Olympiade in 1985 bijgedragen tot de realisatie van
andere communicatieprojecten in wiskunde en wetenschappen. t

Andere voordelen zijn terug te vinden op

8wet.kuleuven.be/alumni/voordelen

Zie ook: 8 www.standaard.be/cnt/dmf20150702_01759053
en 8 http://kvab.be/owc/owc.aspx
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Postdoc
Meeting on
Communication
and Outreach
On June 22, Vice-Dean for Communication
and Outreach Conny Aerts had a meeting with
a dozen Junior Postdocs from all Departments
of the Faculty. The aim was to motivate these
young researchers to participate in Outreach
and Communication activities, and to exchange
views about good practices. As an exercise in
out of the box thinking, this short meeting was
a success, with ideas about how to get press
coverage, what tools or events can be used
to interest young children in Science and
Mathematics, how to train your communication
skills, how to use social media in the promotion
of science.

Obviously it helps when you are doing
research in photogenic areas (in both senses
of the word) like astronomy. Peter Pápics from
the Institute of Astronomy responded with
alertness to a tweet from popular weatherman
Frank Deboosere. He sent us the following
message from the Mercator Telescope
on La Palma: 

“It only takes a bit of work - a nice picture,
following Frank Deboosere on Twitter, and
replying to his tweet about the conjunction of
Venus and Jupiter in a tweet with the picture
of the event. The result: he just retweeted to
his 65000 followers my photo of the Mercator
telescope with Jupiter and Venus above the
dome. It’s that easy to reach masses”. t

Famelab Belgium Final 2015
Winners 
We would like to congratulate Daniel, Ehsan and Katrien with their
excellent performance at the Famelab Belgium Final 2015 on May 12th
at STUK, Leuven. Their stories, even if they were allowed to take only
three minutes, demonstrated a true passion for science and were
considered to be particularly inspiring by the audience as well as the jury.

Stories

■ Katrien Kolenberg, Star Songs,
about unveiling the mysteries of stars
through unravelling their sounds

■ Ehsan Moravveji, Jumping Bubbles
in Stars, about better exploring the
wonders of massive stars

■ Daniel Pérez, Superconductors -
the quest for super-efficiency, about
superconductivity and how this may
lead to solutions for energy storage

Awards

Following prizes were awarded by the
audience and the jury.

Audience Award Winners

1. Daniel Pérez, Superconductors -
the quest for super-efficiency, IKS,
KU Leuven

2. Hetty Helsmoortel, A Greek Tragedy,
University of Ghent

3. Katrien Kolenberg, Star Songs, IvS,
KU Leuven

Jury Award Winners

1. Hetty Helsmoortel, A Greek Tragedy, University of Ghent
2. Katrien Kolenberg, Star Songs,  IvS, KU Leuven
3. Ben Verhoeven, Robert Galbraith: he-who-must-not-be-exposed,

University of Antwerp

Special congratulations to Daniel for winning the Audience Award and
to Katrien for winning the third position in the audience award and
second position in the jury award.

We hope that Daniel, Ehsan and Katrien may encourage others
amongst you to get actively involved in communicating science
to a broad audience. t

You can take a look at some pictures of the event on

8https://www.facebook.com/media/set/?set=
a.864321140308750.1073741833.570711203003080&type=1.

Katrien Kolenberg

Ehsan Moravveji

Daniel Pérez
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Campusnieuws
Departement Chemie

De prijs Chemici Leuven ter waarde van 250 euro
voor de beste masterstudent chemie gaat naar
Cedrick Veryser. In de richting biochemie en
biotechnologie gaat de PDL-Chemici Leuven prijs
naar An Beckers. 

De prijs van de Koninklijke Vlaamse Chemische
Vereniging KVCV gaat voor de studierichting
chemie naar Lize Verheyen en voor de
studierichting biochemie en biotechnologie
naar Jordi Doijen. t

Cedrick Veryser

Lize Verheyen

Jordi Doijen

Op 30 september is het zover:
dan kunt u gaan kijken naar de
lang speelfilm Terug naar Morgen,
waaraan het Departement
Natuurkunde en Sterrenkunde haar
medewerking verleende. De film
werd gedraaid in Leuven tussen
4 augustus en 18 september 2014.

“Het scenario is
scherp, intens, geflipt.
Nog nooit gezien...”
Koen De Graeve

De befaamde wetenschapper Viktor is al zijn hele leven gelukkig met
Lena, ondanks een tragisch ongeval tijdens hun jeugd. Op een dag doet
hij samen met zijn enthousiaste assistent Titus een baanbrekende
ontdekking: ze kunnen e-mails naar het verleden sturen. Viktors’ drang
om zijn en Lena's verleden te veranderen, wordt te groot en hij drukt
op ‘send’. Maar het verleden, hoe klein de ingreep ook, verander je niet
zonder risico’s. Een verrassend -niet zo toevallig- liefdesverhaal, over je
geluk in eigen handen nemen, over het lot, het toeval en... het te snel
op ‘send’ drukken.

■ Genre: Romance / drama
■ Duur: 85 minuten
■ Taal: Nederlands
■ Regie & Scenario: Lukas Bossuyt
■ www.facebook.com/TerugNaarMorgen

Terug naar
Morgen
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Nieuwe departements -
voorzitters
Op 31 juli lopen in faculteit een aantal beleidsmandaten ten einde.
De nieuwe mandaten gaan in op 1 augustus.

■ Professor Kristiaan Temst werd verkozen tot voorzitter van
het Department Natuurkunde en Sterrenkunde, in opvolging
van professor Joseph Indekeu.

■ Professor Stefaan Poedts werd verkozen tot voorzitter van
het Departement Wiskunde, in opvolging van professor
Walter Van Assche. t
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Christmas Lecture

Vergeet niet te noteren in uw agenda:
zaterdag 19 december 2015 om 15u: Christmas
Lecture met Malcolm Longair in auditorium
Pieter de Somer, gevolgd door een kerst -
receptie. Meer info volgt! t

AANKONDIGING

Ouderdag Wina
Een opleiding in de wetenschappen… Vele ouders denken aan
verstrooide professoren en bizarre experimenten. Om deze ouders
toch een duidelijker beeld te geven van de richting van zoon of
dochter, organiseerde de studentenkring Wina een heuse ouderdag.
Deze inleefdag vormde het perfecte moment om de mama, papa,
broers en zussen te laten kennismaken met de wondere wereld
van wiskunde, fysica en informatica.

De indeling van de dag zorgde ervoor dat de ouders zelf even terug
student konden zijn. Na wat algemene uitleg over de KU Leuven en
Faculteit Wetenschappen, volgde een korte les. Voor de meeste ouders
was dit al hard nadenken dus een ontspannende rondleiding over
campus Arenberg was welkom. Ook een studentenmaaltijd in Alma 3
mocht niet ontbreken en wie Alma zegt, denkt natuurlijk onmiddellijk aan
vidé met frietjes. Nadat de buikjes gevuld waren, werd de dag afgesloten
met een cantus. Zo’n cantus met ouders is altijd wat zoeken maar tijdens
de jaarzangen moesten de jongeren toch een toontje lager zingen.
Kortom, het was een geslaagde dag waar zowel oud als jong van
heeft kunnen genieten! t



FACULTEIT
WETENSCHAPPEN

Geel Huis
Kasteelpark Arenberg 11 bus 2100

3001 HEVERLEE
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fax +32 16 32 19 95

nieuwsbrief@wet.kuleuven.be
www.wet.kuleuven.be

Colofon

Science@leuven is een initiatief van de gelijknamige overkoepelende
alumnivereniging van de Faculteit Wetenschappen van de KU Leuven.
Met deze nieuwsbrief willen we zowel de verschillende alumni deel verenigingen,
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 verspreiding
gebeurt naar alle betalende alumnileden, naar het personeel en naar externe
relaties. Het breed informatieve nummer wordt ook verspreid naar
wetenschapsleraren en hun studenten.

Frequentie

De nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar met een extra editie voor
de nieuwe studenten in het voorjaar ter gelegenheid van de infodag.
Artikels, advertentiemateriaal en aankondigingen moeten uiterlijk zeven
weken vóór de verschijningsdatum aangeleverd worden. Hou er voor de
aankondiging van activiteiten rekening mee dat de nieuwsbrief de alumni
pas bereikt enkele dagen na de verschijningsdatum. Voorstellen voor de
nieuwsbrief kunnen ingediend worden via nieuwsbrief@wet.kuleuven.be 
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■ maandag 6 juni 2016
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Contactgegevens Leuvense kringen

• Science@Leuven
Kasteelpark Arenberg 11 bus 2100,
3001 Leuven (Heverlee)
tel.: + 32 16 32 14 01
nieuwsbrief@wet.kuleuven.be
wet.kuleuven.be/alumni

• Vereniging van Leuvense
Geografen
Celestijnenlaan 200E,
3001 Leuven (Heverlee)
tel.: + 32 16 32 24 42 - e-mail:
marcdeclercq49@gmail.com
http://aow.kuleuven.be/geografie/alumni/

• PDL, Vereniging van
afgestudeerden in Plantkunde
en Dierkunde
Naamsestraat 61, 3000 Leuven
tel.: + 32 16 32 39 88
eric_schoeters@hotmail.com
www.kuleuven.be/pdl

• B.V.L.G. - Beroepsvereniging
Leuvense Geologen
p.a. Afdeling Geologie
Celestijnenlaan 200E,
3001 Leuven (Heverlee)
tel.: + 32 16 32 64 40
bvlg@geo.kuleuven.be
http://aow.kuleuven.be/bvlg/

• CHEMICI LEUVEN
Celestijnenlaan 200F, 3001 Leuven
(Heverlee)
tel.: + 32 16 32 76 39
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.: + 32 16 32 72 15
christoffel.waelkens@ster.kuleuven.be
www.kuleuven.be/vwnil

Join our network on LinkedIn (group Science@Leuven)


