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Voorwoord
Geachte lezer

Van bij het ontstaan van universiteiten in de vijf-
tiende eeuw was het al heel normaal dat studen-
ten hun vorming vervolledigden bij ervaren mees-
ters van verschillende buitenlandse scholen.

desiderius Erasmus, geboren als Geert Geerts 
in Rotterdam rond 1467, verbleef na zijn studies 
in Nederland van 1502 tot 1504 aan de univer-
siteit van Leuven. daarna trok hij naar Italië en 
tussendoor bracht hij periodes in Engeland door. 
Thomas Young, die ons leerde dat licht golven 
waren, begon zijn studies geneeskunde in Londen 
in 1792 en in 1795 verhuisde hij naar Göttingen 
waar hij doctor in de fysica werd in 1796. Daarna 
werkte hij zijn studies geneeskunde af aan de uni-
versiteit van Cambridge.

Bij de onderzoekers van onze universiteit leeft dit 
nog steeds: ze doen ervaring op aan verschillen-
de buitenlandse onderzoekscentra. onze faculteit 
behoort tot de top wat betreft onderzoekskwaliteit: 
we nemen actief deel aan talrijke internationale 
onderzoeksprojecten, we organiseren zomerscho-
len en conferenties en veel van onze collega’s 
doceren regelmatig aan buitenlandse universi-
teiten. omgekeerd verzorgen ook verschillende 
buitenlandse gastdocenten geregeld lessen in 
Leuven.

Naast deze onderzoeksopdrachten draagt een 
universiteit ook de verantwoordelijkheid voor een 
universele opleiding van jongeren. dit is meer dan 
het bijbrengen van een stevige basis wetenschap 
want na hun opleiding moeten onze studenten 
klaar zijn voor een taak in de maatschappij, of 
zelfs in de wereld. dit kan natuurlijk het best door 
een ervaring in het buitenland mogelijk te maken.

Wat onze faculteit betreft zijn er twee facetten aan 
de internationalisering van de basisopleidingen: 
enerzijds het faciliteren van de studentenmobili-
teit en anderzijds het verzorgen van Engelstalige 
masteropleidingen. Sinds enkele jaren zit onze 
studentenmobiliteit in de lift: steeds meer studen-
ten maken gebruik van Erasmus- of IRO-beurzen 

om een deel van hun bachelor- of masteroplei-
ding in het buitenland te volgen. En sommigen 
gaan zelfs naar China of Japan. uiteraard kan het 
altijd beter en daarom maken we nieuwe afspra-
ken om de studieprogramma’s beter op elkaar af 
te stemmen en zo een verblijf aan een gastuniver-
siteit eenvoudiger te maken. We hopen dat op die 
manier steeds meer studenten het voorbeeld van 
onze onderzoekers zullen volgen.

Via het Erasmusprogramma komen er dubbel 
zoveel buitenlandse studenten naar onze faculteit 
dan we studenten uitsturen. de voorbije jaren 
werden ook Engelstalige masteropleidingen inge-
richt en de interesse in deze opleidingen neemt 
toe. dit laat op zijn beurt toe de Erasmusmobilteit 
uit te breiden. Met het Science@Leuven Fund 
hopen we voldoende studiebeurzen aan te kun-
nen bieden aan talentvolle buitenlandse studen-
ten. dit jaar kunnen we een student een volledige 
beurs en twee anderen een gedeeltelijke beurs 
aanbieden. deze studenten worden binnenkort 
ambassadeurs van onze faculteit in het buitenland 
en zo zullen onze masteropleidingen steeds meer 
bekendheid verwerven. 

Naast het verwerven van een stevige basis 
in wetenschappen is ook culturele verrijking 
essentieel in de vorming. aan de Faculteit 
Wetenschappen speelt Scientica een belangrijke 
rol om ook in het huidige geïnformatiseerde tijd-
perk bij te dragen tot een groeiende interactie van 
buitenlandse studenten met onze Vlaamse stu-
denten. En zo is een verdere internationalisering 
ongetwijfeld verzekerd.
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het ExaScience Lab werd 
ingehuldigd in aanwezigheid van 
Vlaams minister Lieten. 
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aCTuEEL

Intel, imec en vijf Vlaamse universiteiten openen Flanders 
ExaScience Lab

Flanders ExaScience Lab zal software ontwikkelen voor Intels toekomstige 
supercomputers waarmee o.a. zonuitbarstingen kunnen worden voorspeld. 

Op 8 juni 2010 hebben Intel Corporation, imec 
en vijf Vlaamse universiteiten het Flanders 
ExaScience Lab geopend in de onderzoeks-
gebouwen van imec in Leuven, in aanwezigheid 
van minister Ingrid Lieten, viceminister-president 
van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van 
Innovatie. het lab richt zich op het ontwikkelen van 
software die zal draaien op de Intel-gebaseerde 
exascale computers van de toekomst. deze zul-
len duizend keer krachtiger zijn dan de super-
computers van vandaag; ze zullen tot een miljoen 
processorkernen hebben waarop een miljard  
processen kunnen lopen. 

het ExaScience Lab is het nieuwste onderdeel van 
Intels Europees onderzoeksnetwerk – Intel Labs 

Europe – dat bestaat uit 21 labs met meer dan 900 
O&O-(onderzoek en ontwikkeling)medewerkers.

doorbraken in exascale computing kunnen 
leiden tot het simuleren van heel complexe 
systemen, zoals het menselijke lichaam of het 
wereldklimaat, iets wat vandaag niet mogelijk 
is. het resultaat kan betekenen dat er nieuwe 
remedies gevonden worden voor ziektes of 
dat natuurrampen beter voorspeld worden. het 
Flanders ExaScience Lab zal zich richten op 
wetenschappelijke toepassingen. Een eerste 
toepassing is de simulatie en voorspelling van 
ruimteweer, d.i. de elektromagnetische activiteit 
in de ruimte rond de atmosfeer van de aarde.  
Zonuitbarstingen – grote explosies in de atmosfeer 
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van de zon – kunnen schade berokkenen op aarde. 
Elektriciteitsnetwerken en pijpleidingen kunnen 
beschadigd worden. daarenboven kan de kwaliteit 
van draadloze communicatie sterk beïnvloed worden. 
om nauwkeurig de effecten van zonuitbarstingen 
op aarde te kunnen voorspellen en om deze 
fenomenen fundamenteel te begrijpen, is exascale 
computerkracht nodig. de oplossing van dit probleem 
werd als doel vooropgesteld omdat het zo complex 
is (multi-schaal en multi-fysica) dat de ontwikkelde 
software ook voor veel andere problemen - van 
mindere of gelijkaardige complexiteit - kan worden 
ingezet.

als je exascale computers ontwikkelt met de meest 
geavanceerde chiptechnologie en ontwerpmethoden 
die vandaag beschikbaar zijn, dan zou je een kracht-
centrale nodig hebben om het vermogen te leveren 
dat zo’n exascale computersysteem vereist. het 
systeem zou ook zo heet worden dat de hardware 
bijna ogenblikkelijk zou falen. En als je een systeem 
bouwt met een miljoen processors, is het bovendien 
een hele uitdaging om die allemaal voor een langere 
tijd correct te laten samenwerken. Naast innovatie 
in hardware is er dus nood aan een fundamenteel 
nieuw programmeringparadigma en nieuwe software 
om het energieverbruik aanvaardbaar te houden en 
om het systeem fout-tolerant te maken. Verbruik en 
betrouwbaarheid zijn dan ook de belangrijkste uitda-
gingen om de visie van exascale computers realiteit 
te laten worden.

“Intels lange en vruchtbare samenwerking met imec 
was een zeer belangrijke basis om deze unieke 
kans uit te werken,” zegt Stephen Pawlowski, Intel 
Senior Fellow en General Manager van Intels Central 
Architecture and Planning. “We kijken uit naar deze 

innovatieve samenwerking in Vlaanderen, waarbij we 
wetenschappelijke expertise kunnen samenbrengen 
op het gebied van ruimteweersvoorspelling, simula-
tie, betrouwbaarheid, visualisatie en prestatiemodel-
lering.” 

het Flanders ExaScience Lab brengt alle Vlaamse 
universiteiten – universiteit antwerpen, universiteit 
Gent, universiteit hasselt, Katholieke universiteit 
Leuven en Vrije universiteit Brussel – imec en een 
wereldleider in de chipindustrie samen in een unieke 
onderzoekssamenwerking. het Flanders ExaScience 
Lab start met bijna 2 dozijn onderzoekers en nog 
een dozijn tegen 2012. Het lab zal gevestigd zijn op 
imec en wordt gesteund door het agentschap voor 
Innovatie door Wetenschap en Technologie van de 
Vlaamse overheid, IWT.

“Wij zijn enthousiast over deze unieke samenwerking 
met Intel en vijf Vlaamse universiteiten hier bij imec. 
door onze expertise te delen, ben ik er van overtuigd 
dat het Flanders ExaScience Lab waardevolle soft-
ware-oplossingen zal brengen voor Intels exascale 
supercomputers van de toekomst;” zegt Luc Van den 
hove, President en CEO van imec. “Ik zou graag de 
Vlaamse overheid, Flanders Investment and Trade 
en het IWT bedanken voor hun steun voor dit lab en 
ik kijk uit naar deze strategische langetermijnsamen-
werking.”

“Imec zal in het Flanders ExaScience Lab geavan-
ceerde ontwikkelingen opstarten voor de supercom-
puters van de toekomst. Vlaanderen kan door deze 
topontwikkelingen zijn imago opbouwen en buiten-
landse investeerders aantrekken. dat is goed voor 
onze onderzoekers en goed voor onze economie.” 
zegt minister Ingrid Lieten.



de winnaars mochten hun prijs uit 
handen van Jan Terlouw ontvangen.

Alle info over het Arne-Loosveldtfonds is terug 
te vinden op http://www.kuleuven.be/mecenaat/
Fondsen/wetensch/arneloosveldt.html
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IN BEELd

Wiskundekanjers halen een mooie buit binnen

Op vrijdag 28 mei 2010 vond in Utrecht de Landelijke Interuniversitaire 
Mathematische Olympiade1 (LIMO) plaats, een wiskundecompetitie waar 12 
teams uit verschillende Nederlandse universiteiten het tegen elkaar opnemen. 
Voor deze editie namen ook drie Belgische teams deel: een team van de 
universiteit Gent en twee van de K.u.Leuven. de Leuvense kleuren werden 
met brio verdedigd door het team “Vierpuntscompactificatie” (Christophe debry, 
Mats Vermeeren, Peter Verraedt en Andries Waelkens) en de “Winauten” (Hans 
Baumers, oliver Janssen, Michaël Mariën en Cindy Remijsen). En als we met 
brio zeggen, dan bedoelen we ook echt met brio: de “Winauten” behaalden een 
mooie zevende plaats, het team “Vierpuntscompactificatie” won op overtuigende 
wijze. hun prijs ontvingen ze uit de handen van professor Jan Terlouw, bekend 
als auteur van jeugdboeken, maar ook wiskundige en politicus. Science@leuven 
kon aan de Leuvense wiskundekanjers nog enkele vraagjes voorleggen, tussen 
de examens en de welverdiende vakantie door.
 
S@l: Waarom hebben jullie deelgenomen aan 
die wiskundewedstrijd in Nederland?  

Christophe: drie jaar geleden had arne 
Smeets (nu master wiskunde) een vraag 
ingezonden voor de LIMo, en zo zijn we 
eigenlijk in deze - voorheen uitsluitend 
Nederlandse - competitie verzeild geraakt: 
een jaar later, in 2008, mochten we buiten 
competitie meedoen met drie Leuvense 
teams. We wonnen de wedstrijd, maar kregen 
uiteraard de beker niet mee. Ik zat toen ook al 
in dat team, samen met arne Loosveldt, arne 
Smeets en Stijn Vermeeren. Sinds vorig jaar 
mochten we binnen competitie participeren, en 
toen werd ons eerste team tweede. dat waren 
toen Arne Smeets, Michaël Mariën, Peter 
Verraedt en ik. het is een traditie die we heel 
graag verderzetten.

Andries: Ik heb wiskundewedstrijden altijd 
al leuk gevonden, in het middelbaar nam 
ik met veel plezier deel aan de Vlaamse 
Wiskunde olympiade (VWo). Ik ben nogal 
competitief aangelegd, en bovendien zijn 
wiskundeolympiades inhoudelijk echt wel 
uitdagend. Er worden geen toepassingen van 
aangeleerde leerstof gevraagd, je moet alles 
wat je weet gebruiken om tot een oplossing te 
komen. dat werkt voor mij erg motiverend. dat 
het een wedstrijd in ploegen was, leek me ook 
leuk, zoiets had ik nog nooit gedaan.

Hans: de meesten van ons hebben al een 
hoop ervaring van de VWo en de Junior 
Wiskunde olympiade (JWo). Zelf heb ik na de 
middelbare school nog bijna niet meegedaan 
aan zulke wedstrijden, dus vond ik het wel leuk 
dat ik mee kon.

Oliver: Nadenken over wiskundige 
vraagstukken is voor mij een van de plezantste 
en uitdagendste bezigheden. het is gewoon 
leuk, en bovendien was de sfeer in de groep 
echt fijn. 

Mats: het is een heel andere manier om met 
wiskunde bezig te zijn dan in de lessen, het 
is uitdagend en je komt dikwijls heel mooie 
wiskunde tegen. onze honger is trouwens 
nog niet gestild. deze zomer gaan drie van 
ons naar de IMC (International Mathematics 
Competition for university Students) in 
Bulgarije. In tegenstelling tot de LIMo is dat 
een individuele wedstrijd.

S@l: Hoe verliep de samenwerking binnen 
jullie team? Zijn er specialisaties, of werkten 
jullie gewoon samen aan alle vragen?

Oliver: Je hebt te weinig tijd om samen aan 
alle vragen te werken, dat zou slechte tactiek 
zijn. Wij hebben vanaf het begin de vragen 
verdeeld; iedereen leest alle vragen door en 
probeert dan snel te zien welke vragen hem of 
haar liggen. 
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S@l: Hebben jullie contact gelegd met 
wiskundestudenten uit Nederland?

Christophe: door een treinstaking kwamen we 
pas aan tijdens de lunch en gingen daarna meteen 
aan de slag. achteraf is het vooral nakaarten over 
de competitie, maar dat gebeurde vooral tussen 
de Belgen, uit Leuven en Gent. Na de proclamatie 
werden we wel door enkele Nederlanders 
aangesproken over onze overwinning. op weg naar 
het station hebben we nog met een duitse professor 
gepraat, die aan een Nederlandse universiteit werkt 
en een opgave had ingezonden.
 
S@l: Het Arne-Loosveldtfonds heeft de kosten voor 
jullie deelname betaald. Welke herinneringen hebben 
jullie aan Arne als student? 

Hans: arne was een hele goede student en hij stond 
ook altijd klaar voor zijn medestudenten. hij heeft 
ook vaak goed gepresteerd in wiskunde-olympiades. 
Ik heb voor we aan de universiteit zaten nog 
pianoles met hem gevolgd.

Christophe: In de eerste plaats was hij natuurlijk 
een heel goede wiskundige. Ik kende hem al door 
de Vlaamse Wiskunde olympiade, en we maakten 
al snel heel goede vrienden binnen Wina. de 
vriendengroep van destijds hangt nu nog altijd 
samen, en is nog sterker dan voorheen. hij was 
behulpzaam op wiskundig vlak, trouw als vriend, en 
joviaal als het wat losser kon. Een goed mens dus!

Oliver: Ik heb arne nooit gekend. Maar volgens 
wat ik van hem hoor, moet hij een toffe kerel zijn 
geweest.

S@l: Hoe verklaren jullie dat de Vlaamse teams het 
zo goed hebben gedaan?

Hans: omdat de wedstrijd in Nederland is, is de 
drempel om te gaan groter voor Vlaamse studenten, 
en dus denk ik dat goede studenten makkelijker 
meegaan dan minder goede, terwijl het voor de 
Nederlanders niet zo heel veel uitmaakt omdat het bij 
manier van spreken toch bij de deur is. Wij hebben 
ook wel een superteam samengesteld dat zo goed 
was dat ze niet konden verliezen.

Oliver: Ja, dat eerste team was dit jaar gewoon heel 
sterk. dat zijn mensen waar op onze faculteit over 
gesproken wordt omdat ze zoveel talent hebben. 
Ik denk dat het daar eerder aan ligt dan aan een 
andere wiskundige opvoeding in Nederland dan in 
België. alhoewel ik soms denk dat ze in Nederland 
toch wat lakser zijn…

S@l: Hoe denken jullie dat het komt dat de meisjes 
zo karig vertegenwoordigd zijn (natuurlijk telt vooral 
de kwaliteit, en niet de kwantiteit…)?

Mats: Jongens zijn over het algemeen meer 
competitiegericht en dus meer geïnteresseerd in 
wedstrijden als deze. En hoewel gemiddeld gezien 
het niveau van jongens en meisjes niet verschilt, heb 
ik toch soms de indruk dat er bij de jongens meer 
uitschieters zijn, in beide richtingen. deelnemers aan 
wiskundewedstrijden zijn typisch zulke uitschieters in 
de goede richting. 

Andries: Volgens mij ligt het vooral aan de 
competitie. Ik heb al gemerkt dat een competitie 
jongens inderdaad extra motiveert, terwijl het meisjes 
juist eerder afschrikt. of misschien kunnen ze het 
gewoon veel beter relativeren.

Hans: Ik denk eigenlijk dat het toeval is, want bij de 
Nederlandse teams waren er wel meer meisjes.

Oliver: Er is ook gewoon een overvloed aan jongens 
bij de wiskundestudenten aan onze faculteit. 

Christophe: In ons departement zijn meisjes 
ondervertegenwoordigd. Wiskunde is erg universeel, 
en toch blijkt het een mannenbastion te zijn, en daar 
vind ik niet echt een verklaring voor...

S@l: Hebben jullie als kind de boeken van Jan 
Terlouw gelezen?

Andries: Tijdens de treinreis hadden we het 
programma bekeken en gezien dat de prijsuitreiking 
werd gedaan door ene Jan Terlouw. We vroegen 
ons toen allemaal af of dat “de” Jan Terlouw zou 
zijn, of een naamgenoot. uiteindelijk bleek dat “de”  
Jan Terlouw jarenlang student en onderzoeker in 
de wiskunde was aan de universiteit van utrecht. 
Ik heb eigenlijk heel veel van hem gelezen: onder 
andere “Koning van Katoren”, “oorlogswinter”, 
“Oosterschelde, windkracht 10”. Toen ik thuiskwam, 
heb ik zijn bibliografie opgezocht en toen bleek dat 
ik nog veel meer boeken had gelezen waarvan ik 
niet meer wist dat ze van hem waren. aan elk van 
die boeken heb ik goede herinneringen, ik vond hem 
een heel goede schrijver.

S@l: Bedankt voor dit gesprek!

door Siska Waelkens
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    www.caf-dcf-redcross.be

De  Centrale Afdeling voor Fractionering (CAF–DCF) in  

Neder-Over-Heembeek is gespecialiseerd in de fractionering 

van plasma en de productie van stabiele plasmaderivaten. 

Meer dan 150 000 liter Belgisch plasma per jaar, verzameld 

via bloed- en plasmadonors, worden via hoogtechnologische 

fractioneringsprocessen gezuiverd tot eiwitten. 

Hiermee legt CAF–DCF de basis voor geneesmiddelen van  

humane oorsprong, onder andere inzetbaar bij transplan- 

taties, stollingsproblemen en de behandeling van zware brand-

wonden.

Momenteel bedraagt het te verwerken volume plasma reeds 

600 000 liter en is het afkomstig uit diverse Europese landen 

en de VS. In de nabije toekomst wordt de capaciteit verder  

verhoogd tot meer dan 1 miljoen liter, terwijl ook nieuwe  

processen zullen worden opgestart. CAF-DCF respecteert hierbij 

steeds de geldende EU- en DFA- GMP normen.

CAF-DCF dankt haar groeiend succes aan de 200 medewerkers 

met oog voor kwaliteit, rendement, service en ethiek. Ze werken 

in de productie in de afdelingen logistiek, research & develop-

ment, labo, marketing & sales en finance.

Interesse ?

CAF-DCF rekruteert het hele jaar door bachelors en masters 

(bio)chemie (of andere wetenschappelijke richtingen) met en 

zonder ervaring voor specifieke vacatures. 

Bezoek onze website en maak verder kennis met CAF-DCF en 

bekijk de huidige openstaande vacatures. Je kan ons contac-

teren per e-mail HR-RH-info@caf-dcf-redcross.be of per post 

CAF-DCF Tav HR, de Tyraslaan 109, 1120 Neder-Over-

Heembeek.

EEN JOB MET MEER WAARDE !

caf-dcf_Ad_A4_V5_NL.indd   1 8/24/10   11:14:47 PM



IN BEELd 
CSI@school: de leerling als forensisch onderzoeker
‘Crimineel toffe’ wetenschappen in het secundair onderwijs!
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Beeldopname film ‘Te veel 
geluk kan dodelijk zijn’.

Inleiding

Forensisch onderzoek wordt al lang niet meer 
uitgevoerd in duistere laboratoria en weten-
schappers dragen niet meer het etiket van 
‘mensenschuwe vakidioten’. Ze besteden 
terecht meer aandacht aan de popularise-
ring van hun onderzoeksgebied om hun werk 
in begrijpbare taal uit te leggen. hierdoor 
wordt wetenschappelijk onderzoek niet alleen 
meer aanvaard maar verhoogt het ook de 
interesse voor wetenschappelijke vakken bij 
jongeren. ook de verhoogde aandacht die 
de media besteden aan wetenschap ligt mee 
aan de basis van deze trend. Zo zijn jonge-
ren gefascineerd door TV-series zoals Bones, 
CSI Miami en Numbers. In de leerplannen 
‘Wetenschappen’ van het secundair onderwijs 
worden leerkrachten aangemoedigd om recen-
te technieken te betrekken in hun lessen. 
aan de K.u.Leuven ontstond rond dit thema 
een samenwerking tussen de facultei-

ten Wetenschappen (Prof. C. Van Soom), 
Ingenieurswetenschappen (Mevr. J. de Borger) 
en Bio-ingenieurswetenschappen (Prof. 
E. Moyson). ook de nationale instellingen 
NICC (Nationaal Instituut voor Criminologie 
en Criminalistiek) en dVI (disaster Victim 
Identification Team) werkten mee aan dit pro-
ject. Samen ontwikkelden ze een pakket dat 
vanaf eind augustus 2010 beschikbaar is voor 
leerkrachten die een wetenschappelijk vak 
doceren in een wetenschappelijke ASO- of 
TSO-richting (6de jaar). In dit artikel stellen we 
een vierfasenmodule voor: leerlingen lossen 
een moordcasus op door gebruik te maken 
van de beschikbare informatie en door gericht 
proeven uit te voeren. deze module werd tij-
dens het schooljaar 2009-2010 uitgetest in het 
Montfortcollege in Rotselaar. op de foto’s op 
de pagina’s 12 en 13 zien we leerlingen uit 
de richting 6 Wetenschappen-Wiskunde aan 
het werk. het project kaderde in het vak ‘Vrije 
Ruimte’.



Opbouw vierfasenmodule

De moordcasus is opgebouwd uit 4 fasen. Elke 
fase neemt 2 lesuren in beslag. Tussen de 
fasen door dienen de leerlingen hun gegevens 
en besluiten verder aan te vullen. 
Tijdens de eerste fase ontvangen de leerlingen 
een verhaallijn en informatie over het slachtof-
fer, de verdachten en de bevindingen van de 
politie op de plaats delict. In samenwerking met 
het productiehuis Zeemier werd telkens een 
startfilm opgenomen. hieruit halen de leerlin-
gen de eerste gegevens voor hun startrapport. 
Naast een duidelijke beschrijving van de casus 
moeten de leerlingen hierin ook zelf een hypo-
these op bouwen en aan te geven welke tech-
nieken ze zouden gebruiken in hun zoektocht 
naar de dader. Een uitgebreide beschrijving 
van deze technieken mag uiteraard niet ontbre-
ken in hun startrapport.
 
Fasen 2 en 3 worden vooral praktisch ingevuld. 
Forensische technieken worden op het niveau 
van de leerlingen, en binnen de mogelijkheden 
van een school, uitgevoerd. deze proeven 
kunnen steeds gesitueerd worden binnen het 
leerplan van biologie, chemie, fysica of aard-
rijkskunde. 

Fase 4 is gericht op het opstellen en voorstel-
len van een eindrapport. Ter afronding krijgen 
de leerlingen een eindfilm te zien waarop de 
dader zichtbaar is terwijl hij/zij de moord pleegt. 
daarnaast ontvangt elke leerling een toelichten-
de beschrijving van de moord en de motieven. 

Concrete casus: ‘Te veel geluk kan 
dodelijk zijn’

• Fase 1: ‘Te veel geluk kan dodelijk zijn’

Wie vermoordde Sarah? 
Gedurende een viertal weken zijn de leerlingen 
in de ban van deze moordzaak. de leerlingen 
hebben de taak om per twee te achterhalen 
wat er gebeurd is.
In de eerste fase leren ze uit de leerlingentekst 
en de startfilm dat Sarah deelneemt aan een 
modellenwedstrijd die plaatsvindt in een luxu-
eus hotel. Ze is de gedoodverfde favoriet. dit 
roept jaloezie op bij de andere deelneemsters. 
ook de organisator van de wedstrijd en de 
fotograaf hebben een speciale band met Sarah. 
Een vijftal personen zijn dus verdacht. Elke ver-
dachte legt een getuigenis af en beweert op het 
tijdstip van overlijden niet op de plaats delict 
geweest te zijn. Maar klopt hun verklaring wel?
Sarah wordt vermoord aangetroffen in haar 

hotelkamer. op het nachtkastje wordt een wit 
poeder gevonden. de politie verzamelt vinger-
afdrukken, bloed en haren. aan de hotelkamer-
deur werd een stuk papier gevonden met het 
woord ‘SLET’. de leerlingen krijgen de taak al 
deze bewijsmaterialen te bestuderen.

• Fase 2: ‘Te veel geluk kan dodelijk zijn’

Vooraleer de proeven van de tweede fase star-
ten, ontvangen de leerlingen het uitgebreide 
autopsieverslag. hieruit leiden ze af dat Sarah 
geen zelfmoord heeft gepleegd maar dat ze 
wel degelijk vermoord is. Tijdens een eerste 
practicum leren de leerlingen hoe vingerafdruk-
ken opgebouwd zijn en hoe men ze kan verge-
lijken en identificeren. Eerst bestuderen ze hun 
eigen vingerafdrukken. de leerkracht verzamelt 
vervolgens de vingerafdrukken van één leer-
ling; de andere leerlingen zijn hiervan niet op 
de hoogte. Met behulp van hun zelf opgestelde 
databank zullen ze achterhalen van welke leer-
ling de vingerafdruk afkomstig is. Vervolgens 
wordt meegedeeld dat in de concrete casus 
in de hotelkamer vingerafdrukken gevonden 
werden van het slachtoffer en alle verdachten. 
de leerlingen kunnen dus nog geen uitsluitsel 
geven over wie de dader is.
Tijdens een tweede practicum zullen de leer-
lingen achterhalen welke chemische stof werd 
aangetroffen op het slaapkamerkastje. hiervoor 
bereidt de leerkracht enkele chemische stof-
fen (bv. NaCl, LiCl, Na2Co3 … uit het school-
lab en aspirine en brufen uit de huisapoteek 
van de leerkracht). de leerkracht kleeft hierop 
klinkende namen zoals heroïne, XTC, cocaïne 
… Enkele kenmerkende reacties worden uitge-
voerd (pH-bepaling, oplosbaarheid, neerslagre-
actie …). de leerlingen vergelijken de verschil-
lende reacties en kunnen daardoor het poeder 
op het nachtkastje karakteriseren als een van 
de ‘drugsstalen’. 

• Fase 3: ‘Te veel geluk kan dodelijk zijn’

Een eerste proef in fase 3 leert de leerlin-
gen hoe ze bloed kunnen zichtbaar maken, 
zelfs wanneer het ‘uitgewassen’ werd door 
de dader (luminolmethode). Verdere analyse 
toont aan dat het bloed op de plaats delict van 
bloedgroep a was. Sarah had bloedgroep o. 
Enkelen van de verdachten hebben bloedgroep 
a! Weerom niet voldoende om de dader te ont-
maskeren.
het briefje waarop ‘SLET’ vermeld staat, kan 
voor verdere opheldering zorgen. Tijdens het 
practicum ‘Inktanalyse’ zullen de leerlingen 
achterhalen met welke pen het briefje geschre-
ven werd. de leerlingen ontvangen een pen 
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die aangetroffen werd bij de verschillende ver-
dachten. daarnaast krijgen ze het briefje met 
‘SLET’, geschreven met een van deze pennen. 
Vervolgens voeren ze een dunnelaagchromato-
grafie uit en vergelijken ze de inktstalen van de 
verschillende pennen met de inkt geëxtraheerd 
uit het briefje, waardoor de pen van de vermoe-
delijke briefschrijver kan aangeduid worden.

In het bed van Sarah werd een haar aangetrof-
fen dat niet van het slachtoffer is. Een gedetail-
leerde haaranalyse wordt dan ook uitgevoerd, 
met haren van mens … en dier. In een uitge-
breid verslag beschrijven en tekenen ze elk 
haarstaal en trachten ze tot een identificatie te 
komen aan de hand van deductie en gegevens 
uit de informatiebundel.
als laatste stap ontvangen de leerlingen nog 
de telefoongegevens van verschillende gsm-
masten in de buurt van het hotel en kunnen 
ze berekenen van waar de laatste beller (en 
vermoedelijk ook de moordenaar) gebeld heeft 
naar de gsm van Sarah. hiermee komen ze 
weer een stap dichter bij de ontmaskering van 
de moordenaar.

• Fase 4: ‘Te veel geluk kan dodelijk zijn’

In de laatste fase wordt aan de leerlingen 
gevraagd om een goed onderbouwd eind-
rapport op te stellen. Wie is de dader? Wat 
is het motief? Wat is er exact gebeurd? De 
conclusies worden gemotiveerd vanuit de 
resultaten van het forensisch onderzoek. In dit 
resultatenverslag beschrijven de leerlingen de 
verschillende technieken vanuit hun functie als 
wetenschapper. Ze moeten dus een correct 
wetenschappelijk document opstellen gericht 
naar een onderzoeksrechter! 
De 4-fasen-module eindigt met het tonen van 
de eindfilm, waaraan  de leerlingen hun hypo-
these kunnen toetsen. de filmt toont hoe en 
in welke omstandigheden Sarah werd omge-
bracht.

Verdere realisaties project CSI@
school

Binnen het project CSI@school werden drie 
vierfasenmodulen ontwikkeld, waaraan 4 x 2 
lesuren kunnen besteed worden. Leerkrachten 
kunnen binnen elke module selecteren en een 
pakket op maat samenstellen voor een beperkt 
aantal lesuren. 
daarnaast zijn er verschillende andere didac-
tische pakketten beschikbaar. Zo werden er 
tientallen practica en simulaties ontwikkeld 
die wetenschappen vanuit een contextuele 
invalshoek binnenbrengen in een klas. Er is 
ook extra aandacht besteed aan het voorstel-
len van de nationale instanties rond forensisch 
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Chemische analyse van de verschillende ‘drugs-
stalen’.

Chemische analyse van de inktstalen (dunnelaagchromatografie).
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onderzoek: het NICC en het dVI. Tijdens de 
ICT-lessen leren de leerlingen deze instanties 
beter kennen. aan de hand van beeldmateriaal 
wordt de leerlingen aangeleerd om kritisch te 
kijken naar TV-series zoals CSI Miami. Ten 
slotte zijn enkele webquests en logiquizzen 
beschikbaar. deze geven de leerkracht de 
kans om forensisch onderzoek op een speelse 
manier in de klas binnen te brengen.
Alle documenten zijn sinds 1 september 2010 
beschikbaar op http://wet.kuleuven.be/csi

Contactpersonen aan de K.u.Leuven:
Faculteit Wetenschappen:  
Prof. dr. Carolien Van Soom  
(Carolien.VanSoom@wet.kuleuven.be)
Faculteit Ingenieurswetenschappen: 
Mevr. Jelle de Borger  
(Jelle.deBorger@eng.kuleuven.be)
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen:
Prof. dr. ir. Els Moyson  
(Els.Moyson@biw.kuleuven.be)

door dr. Kris Geris
projectmedewerker CSI@school

K.U.Leuven
(tot eind augustus 2010)

Microscopische analyse van de haarstalen.

www.amazing-advertising.be
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Een kopje (wilde) koffie

Pieter Gijbels, masterstudent in de biologie, heeft vorige zomer een bijzondere 
reis gemaakt in het kader van zijn masterproef. hij trok enkele maanden naar 
Ethiopië, om in de afromontane regenwouden op zoek te gaan naar wilde koffie. dit 
onderzoek maakt deel uit van een VLIR-UOS-project. 

Alex Fontaine (links) en Pieter 
Gijbels (rechts) koken pasta 
op hun bed in het huis van 
een lokale boer.

Ethiopische kinderen tijdens 
hun eerste fotoshoot ooit…
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S@l: Kan je even uitleggen wat je in Ethiopië 
gedaan hebt? 

het hoofddoel van mijn thesis was, de genetische 
diversiteit van wilde koffie te onderzoeken. de 
bossen in Ethiopië, waar koffieplanten groeien, 
zijn sterk bedreigd door ontbossing en andere 
ingrepen van de mens. Ironisch genoeg doen 
ze die ingrepen vaak om de productiviteit van 
koffieplantages te verhogen. Ik ben dus gaan 
kijken of de genetische diversiteit van die wilde 
koffie verandert in kleinere bosfragmentjes waar 
veel invloed van de mens is, in tegenstelling 
tot de wilde koffie die nog groeit in de weinige 
onverstoorde afromontane regenwouden.



S@l: Hoe was het verblijf ginder georganiseerd?

dat was erg goed geregeld. Ik kreeg een kamertje 
in de Jimma university samen met enkele andere 
thesisstudenten. Wij ‘Europese studenten’ deelden 
een mooi proper kamertje met z’n tweeën, enorm 
luxueus als je bedenkt dat de Ethiopische studenten 
met 6 tot 8 op zo’n kamertje bijeen zitten. In die 
gebouwen was er meestal ook elektriciteit en water. 
Voor de beheerde bosfragmenten dicht bij de stad 
konden we dus daguitstappen maken vanuit Jimma.

S@l: Maar de ongerepte stukken regenwoud liggen 
vast heel wat verder weg? 

Wanneer we naar de onverstoorde regenwouden 
gingen, was het wel allemaal iets avontuurlijker. 
Er liepen veldwerkers met kapmessen voorop om 
door de weelderige begroeiing heen te geraken. 
Wij kwamen daar met ons rugzakje achteraan, af 
en toe met één been wegzakkend in een hyenahol. 
aankomen in het centrum van het regenwoud was 
een beetje een verrassing. het was helemaal anders 
dan ik me had voorgesteld: er was daar bijna geen 
ondergroei, het was er altijd schemerig en muisstil. 
Tijdens die tochten door het regenwoud voelde ik 
mij vaak een halve koloniaal. als je zelf vooraan 
gaat lopen of het kapmes overneemt, dan worden 
de begeleiders een beetje lastig omdat je hun werk 
afneemt. Ik moest al aandringen om mijn eigen 
rugzak te mogen dragen. Volgens hun redenering 
hebben wij geld genoeg, en zou het egoïstisch zijn 
om niet zoveel mogelijk mensen in te huren om je te 
helpen.

S@l: Waar verbleven jullie dan?

Tijdens die excursies sliepen we bij lokale boeren. 
We kookten pasta en warmden saus op die we in 
het weekend hadden klaargemaakt. En na het eten 
gingen we kaarten! Fantastisch hoe kaartspelletjes 
overal hetzelfde blijken. Zonder woorden konden 
we ons met onze gastheren amuseren en grapjes 
maken. die avonden waren onvergetelijk. 
de gastfamilie sliep vaak buiten of bij buren 
zodat wij in hun “slaapkamer” (een plastic zeil op 
aangestampte grond) konden verblijven. We kregen 
haast elke nacht bezoek van ratten en vlooien en 
mieren, maar daar zet je je snel overheen als je ziet 
hoe vriendelijk en gastvrij de mensen zijn. Ze doen 
echt alle moeite om het zo comfortabel mogelijk 
voor je te maken. En wij konden na een week al 
terug naar de stad om ons te wassen en fatsoenlijk 
te eten. Voor hen was dit hun dagelijkse thuis, en 
ze leken er erg gelukkig mee. dan ben je echt niet 
geneigd om te klagen.

S@l: Waarom moest dat onderzoek precies in 
Ethiopië gebeuren?

Wilde koffie (Coffea arabica) vind je enkel in 
Ethiopië. die bron van wild, nog onbekend genetisch 
materiaal is erg belangrijk voor de wereldwijde 
koffieproductie. Er is veel potentieel voor verdere 
veredeling van de gekende cultivars, maar ook 
ziekteresistentie of meer resistentie tegen droogte 
zou economisch erg interessant kunnen zijn.

S@l: Zijn koffieplanten die je in het wild aantreft 
zonder meer bruikbaar voor de teelt? 

Neen, daar zit een heel verhaal van veredeling 
achter want cultivars produceren veel meer 
bessen dan de wilde neven. Maar wilde 
koffiesoorten bezitten mogelijk andere interessante 
eigenschappen: nuttige resistenties, of ook een 
natuurlijk laag cafeïnegehalte, bijvoorbeeld, of een 
betere smaak. Nu heb ik wel geen wilde variëteiten 
meegenomen: mijn onderzoek gaat over genetische 
diversiteit. Ik heb enkel bladstalen genomen om 
DNA-analyses op uit te voeren.

S@l: Denk je ooit nog terug te keren naar Ethiopië?

Ik ben er zeker van dat ik ooit zal teruggaan, en 
ik denk niet dat het tien jaar zal duren. de eerste 
reden is dat ik daar vrienden heb gemaakt die mij 
onmiddellijk hebben opgevangen alsof ik familie was. 
deze mensen wil ik zeker nog terugzien.
Verder merkte je overal dat Ethiopië in volle 
ontwikkeling is. Iedereen daar droomt van de 
Westerse wereld. overal waren werken aan de 
gang. Men was verharde wegen aan het aanleggen. 
overal verrijzen moderne gebouwen uit de grond: 
hotels, winkels, banken, openbare gebouwen. 
Net buiten de steden is men bezig met de bouw 
van grote appartementsblokken, die als sociale 
woningen moeten gaan dienen zodat de hutjes 
kunnen verdwijnen. de meeste Ethiopiërs, vooral 
jonge mensen, vinden die ontwikkeling fantastisch. 
Je kan ze natuurlijk geen ongelijk geven, maar ik 
vrees wel dat de aangename afrikaanse mentaliteit 
hier ook voor een stuk door zal verdwijnen en dat 
de mensen er wellicht niet gelukkiger van zullen 
worden. Ik wil dus ook nog terug om te ervaren wat 
al die veranderingen teweegbrengen. Misschien zal 
ik dan zitten terugdenken aan de goede oude tijd, of 
net niet…

S@l: Hou ons zeker op de hoogte. Bedankt voor je 
tijd!

Interview: Siska Waelkens

Pieter heeft tijdens zijn verblijf in Ethiopië een blog 
bijgehouden: www.pieterg.waarbenjij.nu.
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hoE IS hET Nu MET… 

De Faculteit Wetenschappen van de Université de Kinshasa 

Leuven coördineert VLIR-project met Faculteit Wetenschappen te Kinshasa.

Tijdens een eerste fase van het project was 
al heel wat didactisch materiaal verscheept 
naar Kinshasa. het was dan ook een 
hele geruststelling om vast te stellen dat 
dit materiaal goed aangekomen was. de 
plaatselijke departementsvoorzitter chemie 
Zéphyrin Yav heeft het grootste deel van de 
practicumzalen chemie al laten opkuisen. 
Verder werd een systeem opgezet om 
chemicaliën, glaswerk en ander materiaal 
centraal te stockeren en dit om het materiaal 
efficiënter te gebruiken, dit om te vermijden 
dat het gestolen wordt. ook het centrale 
waterreservoir dat de chemische laboratoria 
van water moet voorzien is sinds kort in 
gebruik, zodat niet alleen de didactische 
labo’s, maar nu ook de onderzoekslabo’s 
langere experimenten waarbij koelwater 
vereist is kunnen uitvoeren. het contrast met 
mijn vorige bezoek in juni 2008 was dan ook 
zeer groot.
Tijdens mijn bezoek heb ik eveneens een 
aantal lessen kristallografie gegeven, onder 
andere binnen het dEa (diplome d’étude 
approfondi)-programma aan het Departement 
Chemie. Een van de studenten was 
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dit jaar staat Kongo door de viering van vijftig jaar onafhankelijkheid bijna 
constant in de schijnwerpers. ook aan de K.u.Leuven krijgt Kongo een centrale 
plaats binnen de ontwikkelingssamenwerking. aan onze eigen faculteit is de 
laatste jaren flink geïnvesteerd in allerhande samenwerkingen met de Faculteit 
Wetenschappen van de université de Kinshasa (uNIKIN). deze universiteit werd 
in 1954 te Kinshasa opgericht naar het voorbeeld van onze eigen Alma Mater. 
onder impuls van de toenmalige decanen Emile Kasende en Jan Beirlant werd in 
2008 een VLIR-project aangevraagd om in de diverse disciplines het didactisch 
materiaal grondig te vernieuwen. Vanuit alle Vlaamse faculteiten wetenschappen 
werden ook een aantal bijscholingen en samenwerkingen opgestart. het geheel 
wordt vanuit het Departement Chemie gecoördineerd. Bij de opstart van het 
project brachten Luc Van Meervelt (departementsvoorzitter chemie) en Raf 
Goossens (departementaal beheerder chemie) een werkbezoek aan de diverse 
departementen binnen de Faculteit Wetenschappen te Kinshasa. Luc Van 
Meervelt vertelt.

Een 25-tal enthousiaste studenten tweede licentie chemie 
volgden de lessen kristallografie.
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niemand minder dan de Congolese minister 
van brandstoffen Célestin Mbuyu, chemicus 
en UNIKIN-alumnus. Verder werd nog een 
workshop georganiseerd rond het gebruik 
van de Cambridge Structural database, een 
kristallografische databank die door Leuvense 
bemiddeling gratis beschikbaar is aan het 
departement Chemie te Kinshasa. 
Met de huidige decaan Julien Punga en de 
andere departementsvoorzitters binnen de 
Faculteit Wetenschappen werd eveneens 
overlegd welk didactisch materiaal en welke 
bijscholingen in de toekomst noodzakelijk 
zijn. In een tweede fase van het VLIR-project 
zal vooral geïnvesteerd worden in didactisch 
materiaal voor geomatica en biologie. 
Elk departement kan tevens een of twee 

medewerkers voor drie maanden op missie 
sturen naar een Vlaams labo. op die manier 
kunnen de Congolese onderzoekers tijdens hun 
onderzoek in Vlaanderen apparatuur gebruiken 
waarover ze zelf niet beschikken. Vaak missen 
ze enkele belangrijke metingen waardoor ze 
hun resultaten niet kunnen publiceren in de 
internationale wetenschappelijke literatuur.
Tijdens ons bezoek werkten Chinese arbeiders 
met man en macht aan de infrastructuur op de 
luchthaven en in het centrum van Kinshasa. 
Met het koninklijk bezoek in het vooruitzicht 
moest immers alles op en top in orde zijn. Een 
tip voor de rector van uNIKIN: nodig onze 
koning uit en de campus ondergaat een ware 
metamorfose! 

door Luc Van Meervelt

Een waterreservoir moet de watertoevoer 
in de laboratoria van het Departement 
Chemie garanderen. Onder het reservoir 
is een opslagplaats voor chemicaliën 
voorzien.

De didactische laboratoria chemie zijn opnieuw in orde gebracht en kunnen dankzij de steun van het VLIR-
project weer naar behoren functioneren.



hET EI VaN CoLoMBuS 
Moleculaire modellen 

het parcours van prof. Marc de Maeyer ziet er op het eerste zicht wat 
kronkelig uit - van de academische wereld naar de privésector en weer 
terug - maar er zit een samenhangend verhaal achter over boeiend 
wetenschappelijk onderzoek. Science@leuven vroeg hem naar de 
(voorlopige) hoogtepunten van zijn loopbaan als onderzoeker. 
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Gemodelleerde interactie van het ternaire complex: het enzym 
plasmin (groen) met zijn cofactor staphylokinase (lichtblauw) 
dat het substraat plasminogeen (rood) activeert door de 
activatielus te knippen. de knipplaats is aangegeven door de 
pijl. de structuur van dit complex is bekomen door een intense 
samenwerking tussen experiment en computerwerk. 

(Ref.: Jespers, L., Vanwetswinkel, S., Lijnen, H. R., Van Herzeele, N., Van Hoef, B., Demarsin, E., Collen, 
D., and De Maeyer, M. (1999) Structural and functional basis of plasminogen activation by staphylokinase, 
Thromb Haemost 81, 479-485.)



S@l: U bent het hoofd van het Biomolecular 
Modelling Laboratory van de K.U.Leuven. Kan u 
ons vertellen wat uw laboratorium doet?

Wij zijn gespecialiseerd in de modellering van 
biomolecules, en veel onderzoeksgroepen, 
uit de eigen faculteit, maar ook vanuit bio-
ingenieurswetenschappen, geneeskunde of de 
privésector, doen een beroep op onze expertise 
voor het modelleren van biomacromoleculen, of hoe 
de binding van moleculen aan receptoren gebeurt.

S@l: Modellering van biomoleculen, het doet ons 
denken aan Watson en Crick die met behulp van 
statieven en stukken ijzerdraad de structuur van 
DNA ontrafelden. Is dat het soort werk waar u mee 
bezig bent?

de doelstelling blijft inderdaad om structuren 
van moleculen te ontrafelen, en ook nu nog zijn 
kristallografische data een belangrijke bron van 
gegevens, net zoals ze dat voor Watson en Crick 
waren. Maar in het IT-tijdperk hoeven we niet langer 
te knutselen, we maken nu computermodellen. Ik 
ben daar al vele jaren mee bezig: na mijn doctoraat 
in de fysicochemie ben ik voor een postdoc naar 
Groningen getrokken, en daar heb ik samengewerkt 
met de professoren Wim hol en Jan drenth, die 
toen al autoriteiten waren in proteïnekristallografie. 
Twee jaar lang heb ik mij daar toegelegd op 
het ontwikkelen van modelleerprogramma’s 
voor de analyse van gegevens verkregen via 
kristallografie. Na mijn postdoc heb ik zelfs enkele 
jaren in een softwarebedrijf gewerkt, tot aan de 
oprichting in 1982 van Plant Genetic Systems, het 
biotechnologiebedrijf van Marc Van Montagu en 
Jozef Schell.

S@l: PGS was een bedrijf voor 
plantenbiotechnologie, was daar nood aan 
moleculaire modellering?

PGS had ook een afdeling Protein Engineering, 
waar modellering van groot belang was. Toen PGS 
werd overgenomen, is die afdeling verkocht aan 
een biofarmaceutisch bedrijf met hoofdzetel in 
San diego, Corvas. Corvas doet onderzoek naar 
cardiovasculaire aandoeningen, met de bedoeling 
om nieuwe medicijnen te ontwikkelen. In die 
periode bij Corvas heb ik nauw samengewerkt 
met Ignace Lasters en Johan desmet, en deze 
samenwerking heeft geresulteerd in een eerste 
hoogtepunt in mijn onderzoek: het dead End 
Elimination theorema. dat is een algoritme dat nog 
steeds algemeen wordt gebruikt om de structuur 
van eiwitten te voorspellen. onze paper over dEE 
werd oorspronkelijk niet aanvaard door Nature, 
omdat één van de referees beweerde dat het 
“zo eenvoudig was dat, als het waar was, het al 
eerder zou zijn gevonden”. uiteindelijk is het toch 

aanvaard, en heeft de methodologie ruim ingang 
gevonden.

S@l: En na die periode bij Corvas bent u 
teruggekeerd naar de academische wereld?

Ik werd gecontacteerd door désiré Collen, een 
grote naam in het cardiovasculair onderzoek. 
Ik heb een aantal jaren onder die koepel 
gewerkt, aan de Faculteit Geneeskunde. In die 
periode heb ik meegewerkt aan een tweede 
realisatie waar ik met fierheid naar terugkijk. 
Staphylokinase is een bacterieel eiwit dat het 
oplossen van bloedklonters bevordert. het is 
een cofactor en het complex met plasmine is in 
staat plasminogeen om te zetten in plasmine, 
het eiwit dat de fibrine in bloedklonters afbreekt. 
Staphylokinase heeft een voordeel ten opzichte 
van andere plasminogeenactivatoren, omdat het 
fibrinespecifek is: het gaat enkel in interactie met 
het plasmine dat aan een bloedklonter gebonden 
is en genereert dus enkel plasmine daar waar 
het nodig is. daardoor is er minder gevaar voor 
bloedingen dan bij sommige andere activatoren 
die minder specifiek zijn. het nadeel is dat het, 
als bacterieel eiwit, immuunreacties opwekt. de 
uitdaging was om dat eiwit zo te veranderen dat 
de nuttige eigenschappen behouden blijven maar 
de immunogene activiteit afneemt. daarvoor 
hadden we uitgebreide structuurgegevens van het 
eiwit nodig: waar zit de immunogene plaats, en 
waar zitten de zones die essentieel zijn voor de 
nuttige activiteit? Wij zijn er in geslaagd om een 
staphylokinase-variant te ontwikkelen met veel 
lager immunogeen effect. dat is dus een uitstekend 
molecule tegen bloedklonters, maar helaas wordt 
het voorlopig niet gecommercialiseerd. Zo’n product 
op de markt zetten is een enorm duur proces, en 
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de concurrentie met bestaande moleculen is te 
groot.

S@l: Maar ook de groep van Collen heeft u niet 
kunnen overtuigen om bij hen te blijven?

In 2001 werd mij gevraagd om modelleertechnieken 
in de biochemie op te zetten binnen de Faculteit 
Wetenschappen. dat was een te mooie uitdaging 
om te laten liggen. Ik ben gestart met zeer 
weinig middelen, eigenlijk was er alleen een 
absolute basisinfrastructuur beschikbaar. Van de 
collegae heremans en Engelborghs heb ik wat 
startfinanciering gekregen; zonder hun inbreng had 
ik eigenlijk niets kunnen beginnen. Na 9 jaar kan ik 
wel zeggen dat onze groep goed draait: we hebben 
voldoende projectmiddelen, masterstudenten en 
doctoraatsstudenten, en we werken samen met 
groepen vanuit de hele universiteit die op onze 
expertise een beroep doen. 

S@l: En in die omgeving hebt u opnieuw een 
onderzoeksmatig hoogtepunt bereikt?

Ik heb inderdaad het geluk dat ik omringd wordt 
door briljante medewerkers, dat heb je als senior 
onderzoeker echt wel nodig. In dit geval is het 
doctoraatsstudent arnout Voet die een sleutelrol 
speelt in een nieuw succesverhaal, de voorlopige 
bekroning van een jarenlange samenwerking met 
de groepen Moleculaire Virologie, Biokristallografie 
en het Centrum voor drug design en discovery. 
aan de basis ligt een ontdekking door de groep 
van Zeger debyser: het hIV, het virus dat aIdS 
veroorzaakt, maakt gebruik van een menselijk eiwit 
dat als cofactor fungeert bij de inbouw van het virus 
in het erfelijk materiaal van de gastheercel. die 
cofactor bindt aan het virale eiwit integrase en die 
binding is noodzakelijk om het integrase actief te 
maken. 
de virologen zijn bij ons komen aankloppen met de 
vraag of wij organische moleculen konden vinden 
die die binding zouden tegenwerken. daarvoor 
is het nodig om de structuur van de binding te 
begrijpen, en dan via modelleertechnieken te 
voorspellen welke (commercieel verkrijgbare) 
moleculen daarop kunnen inwerken. Kanshebbers 
kunnen vervolgens worden getest op hun 
bindingseigenschappen, en de binding kan worden 
geoptimaliseerd door bijkomende modificaties 
van die moleculen of de productie van heel 
nieuwe moleculen. dat is waar de twee andere 
onderzoeksgroepen op het toneel verschijnen: 
de mensen van Biokristallisatie helpen ons om 
de positie en de eigenschappen van de binding 
tussen de moleculen en het integrase exacter te 
bepalen, en de mensen van Cd3 ontwerpen nieuwe 
molecules, via modificatie of volledige synthese. 

S@l: Hier zit een nieuw type AIDS-remmer in?

absoluut, al is de weg van het onderzoeksrapport 
naar de kliniek langer dan patiënten doorgaans 
leuk vinden. Maar dit is een veelbelovend spoor, 
omdat het gericht is tegen de interactie van een 
viraal eiwit met een humaan eiwit en niet enkel 
tegen de steeds veranderende virale factoren. 
uiteraard moet een succesvol molecule enkel 
inwerken op de cofactor-integrasebinding en niet 
op de normale werking van het humane eiwit, 
en moet het bij toediening tot in de cel geraken. 
Maar er zijn dus inderdaad moleculen gevonden 
die aan deze voorwaarden voldoen. daar stopt 
eigenlijk de taak van universitair onderzoek en 
begint die van de farmaceutische industrie. Wij 
stellen “lead compounds” voor, producten die een 
groot potentieel hebben als medicijn. die producten 
verder optimaliseren, de nodige testen doen en het 
eindresultaat commercialiseren, dat is de taak van 
de industrie. 

S@l: Wij wensen u nog veel succes, en danken u 
voor dit gesprek.

Interview: Siska Waelkens

X-stralen structuur van molecule 6 (in staafmodel) in 
complex met het virale integrase proteïne. De hoofdketen 
configuratie van het integrase is schematisch weerge-
geven met gekleurde banden. Dit organisch molecule 
maakt de binding van de cofactor LEDGF/p75 aan het 
HIV integrase enzyme onmogelijk. Hierdoor wordt het 
pad naar een integratie van het virale DNA in het men-
selijke genoom van de gastheer cel afgesneden. De 
ontdekking van deze verbinding was mogelijk door een 
intense samenwerking van 4 verschillende groepen: 
wetenschappen[modelling]-geneeskunde[virologie]-
farmacie[kristallografie]-CD3[synthese]. 
(Ref.: Christ, F., Voet, A., Marchand, A., Nicolet, S., Desimmie, B. A., Marchand, D., 
Bardiot, D., Van der Veken, N. J., Van Remoortel, B., Strelkov, S. V., De Maeyer, M., 
Chaltin, P., and Debyser, Z. (2010) Rational design of small-molecule inhibitors of the 
LEDGF/p75-integrase interaction and HIV replication, Nat Chem Biol 6, 442-448.)
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Advanced Magnetohydrodynamics with 
applications to laboratory and astrophysical 
plasmas

In april verscheen een nieuw boek over 
plasmafysica met twee leden van het Centrum 
voor Plasma-astrofysica als co-auteurs. Rony 
Keppens en Stefaan Poedts werkten voor dit 
boek samen met hans Goedbloed van het 
FoM Instituut voor plasmafysica Rijnhuizen 
(Nieuwegein, Nederland). het boek getiteld 
“advanced Magnetohydrodynamics” is de 
opvolger van het in 2004 verschenen “Principles 
of Magnetohydrodynamics”. In het nieuwe boek 
ligt de nadruk voornamelijk op toepassingen 
van plasmafysica in zowel thermonucleaire fusie 
als astrofysica, en dit vanuit het model van de 
magnetohydrodynamica. Zowel basistheorie als 
numerieke methoden komen aan bod, zodat 
de lezer gemakkelijk de link kan leggen tussen 
theorie en toepassing. de gelijkenissen en 
verschillen tussen nucleaire fusieplasmas en 
astrofysische plasmas worden op een duidelijke 
manier uiteengezet. Zowel de fundamentele 
concepten (zoals Mhd spectraal theorie, 
numerieke Mhd, transonische stromingen ...) 
als hedendaagse toepassingen (tokamaks, 
astrofysiche jets) worden behandeld.
het boek is bedoeld als leidraad voor master en 
master-na-master cursussen in plasmafysica en 
astrofysica.

Goedbloed J.P., Keppens R., 
and Poedts S., “Advanced 
Magnetohydrodynamics: With 
Applications to Laboratory and 
Astrophysical Plasmas” 
Cambridge University Press 
| 2010 | ISBN: 052170524X, 
0521879574 | 650 pages 

Asteroseismology
Series: astronomy and astrophysics Library 
 
Aerts, C., Christensen-
dalsgaard, J., Kurtz, d. 
W., “asteroseismology”
Springer-Verlag New 
York, LLC  | 2010 | ISBN: 
978-1-4020-5178-4 | 866 
pages

dit boek van prof. 
Conny aerts, verbonden 
aan het departement 
Natuurkunde en 
Sterrenkunde, is het 
eerste werk dat volledig 
gewijd is aan de astero-
seismologie. het bevat 
een algemene inleiding tot het onderzoeksdo-
mein van de asteroseismologie en behandelt 
aspecten van waarnemingen en methodologie 
van data-analyse, tot seismische interpretatie 
van de sterren. 
het nog jonge onderzoeksdomein van de aste-
roseismologie bestudeert de interne structuur 
van de sterren die niet meteen waarneembaar 
is door de interpretatie van de frequentiespectra 
van trillingen van de sterren. de basisprincipes 
van asteroseismologie hebben veel gemeen 
met die die de seismologen die de aarde bestu-
deren ontwikkeld hebben. het binnenste van 
de sterren kan onderzocht worden op trillingen 
omdat verschillende soorten trillingen tot ver-
schillende diepten binnendringen in de ster. 
asteroseismologie is de enige methode die 
beschikbaar is om de interne structuur van een 
ster met grote precisie te ontleden.
het boek is een praktische 
gids voor studenten of 
wetenschappers die aan de 
slag zijn in het steeds groter 
wordende vakdomein van de 
astrofysica van de sterren.
 

Advanced 
Magnetohydrodynamics

Advanced 
M

agnetohydrodynam
ics

With Applications to Laboratory and Astrophysical Plasmas

J. P. (Hans) Goedbloed
Rony Keppens 
and Stefaan Poedts

G
oedbloed

Keppens and 
Poedts

Following on from the companion volume Principles of 

Magnetohydrodynamics, this textbook analyzes the applications  

of plasma physics to thermonuclear fusion and plasma astrophysics 

from the single viewpoint of MHD. This approach turns out to be 

ever more powerful when applied to streaming plasmas (the vast 

majority of visible matter in the Universe), toroidal plasmas (the 

most promising approach to fusion energy), and nonlinear dynamics 

(where it all comes together with modern computational techniques 

and extreme transonic and relativistic plasma flows). 

The textbook interweaves theory and explicit calculations of 

waves and instabilities of streaming plasmas in complex magnetic 

geometries. It is ideally suited to advanced undergraduate and 

graduate courses in plasma physics and astrophysics.

J. P. (Hans) Goedbloed is an Advisor at the FOM-Institute for Plasma 

Physics and Professor Emeritus of theoretical plasma physics at Utrecht 

University. He has been a Visiting Scientist at laboratories all over 

the world and coordinated a large-scale computational effort with 

the Dutch Science Organization on Fast Changes in Complex Flows 

involving scientists of different disciplines.

Rony Keppens is a Professor at the Centre for Plasma-Astrophysics, 

K.U.Leuven, affiliated with the FOM-Institute for Plasma Physics 

“Rijnhuizen,” and a Professor at Utrecht University. His expertise 

ranges from solar physics to high energy astrophysics, and includes 

parallel computing, grid-adaptivity, and visualization of large-scale 

simulations. 

Stefaan Poedts is Full Professor in the Department of Mathematics 

at K.U.Leuven. His research interests include solar astrophysics, space 

weather, thermonuclear fusion, and MHD stability. He teaches both 

basic math courses and advanced courses on plasma physics of the Sun 

and numerical simulation, and is currently President of the European 

Solar Physics Division of the EPS.

Reviews from Principles of 

Magnetohydrodynamics:

“… a unique and outstanding 

volume on theoretical 

magnetohydrodynamics …  

The reader is carefully 

and clearly guided on a 

mathematical journey through 

the essential arguments, which 

serves as a concise road map 

across the vast territory of 

mathematical plasma kinetics … 

an outstanding contribution to 

the subject of MHD theory and  

its applications …” 

GEnE PARKER 

Journal of Fluid Mechanics

“… an engaging text … The 

authors present many examples 

to good effect, and derive results 

efficiently and clearly from 

fundamental relationships... 

The authors’ clarity inspires 

eagerness to dig into derivations 

and examples …”

E. J. ZEtA 

American Journal of Physics

Cover illustration: a magnetically caged hot plasma, representative 

of the ItER tokamak. Shown are selected field lines and the pressure 

distribution in a  cross-section, realizing ideal MHD force balance.

Cover designed by Hart McLeod Ltd
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Tijdens de postersessie van de 
bachelorprojecten in het derde 
bachelor jaar chemie stelden alle 
studenten aan hun medestudenten 
en de professoren, postdocs en 
doctorandi van het departement 
Chemie een van beide projecten 
voor. Na de sessie werd de beste 
poster (met als criteria zowel de 
vormgeving, inhoud als verde-
diging van de poster) bekroond. 
Johannes Vrijdag won dit jaar de 
posterprijs 2010.

De CRC Press Chemistry 
Achievement Award 2010 voor de 
meest verdienstelijke bachelorstu-
dent chemie gaat eveneens naar 
Johannes Vrijdag. Johannes ont-
vangt naast een certificaat de laat-
ste editie van het CRC handbook 
of Chemistry and Physics, beter 
gekend als de bijbel van de che-
mie!

de prijs Chemici Leuven ter waar-
de van 250 euro voor de beste 
masterstudent chemie gaat naar 
Stefaan Vandendriessche. In de 
richting biochemie en biotechnolo-
gie gaat de PDL-Chemici Leuven 
prijs naar Benjamin Moeyaert. 
ook de Koninklijke Vlaamse 
Chemische Vereniging KVCV 
bekroonde twee nieuwe master-
studenten, namelijk Maja Vanhalle 
(tweede master chemie) en Lies 
Degroef (tweede master bioche-
mie en biotechnologie).

Tijdens het afvuren van de water-
flesraketten als slotpracticum 
van het practicum Veiligheid en 
Laboratoriumpraktijk op 19 mei 
2010 ging de prijs voor het 

beste studententeam naar Silke 
Bäumer en Robbert Boudewijns. 
diezelfde namiddag reikte ook 
studentenkring Chemika voor de 
eerste maal de Chemika awards 
uit. Carolien Dirix werd verkozen 
tot beste begeleider practica-
werkzittingen, prof. Noël Boens 
kaapte de prijs weg voor beste 
animaties tijdens de lessen, prof. 
Koen Clays verdiende de award 
van sympathiekste prof en prof. 
Luc Van Meervelt werd uitgeroe-
pen tot beste prof.

Dr. Gert De Cremer heeft de 
eerste prijs gewonnen in de dSM 
Science & Technology awards 
(North) 2010 voor zijn proefschrift 
getiteld “In situ monitoring of dyna-
mics in redox chemistry by fluo-
rescence micro- and nanoscopy”. 
Gert de Cremer is erin geslaagd 
een nieuwe klasse van milieuvrien-
delijke fluorescerende materialen 
te ontwikkelen die tegen lage kos-
ten op grote schaal geproduceerd 
kunnen worden. deze materialen 
vormen in diverse toepassingen 
(zoals verlichting, zonnecellen, 
beveiligingsetiketten en medische 
diagnostiek) een aantrekkelijk 
alternatief voor de huidige, duur-
dere materialen. Gert de Cremer 
verrichtte zijn onderzoek in de 
groep van prof. Johan hofkens. 
als winnaar van de eerste prijs 
ontvangt hij een geldbedrag van 
10.000 euro.

Lies Degroef 

Maja Vanhalle

Benjamin Moeyaert

Stefaan Vandendriessche

Johannes Vrijdag 

Gert De Cremer 
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Een beeldverslag over de 
poster voorstelling en het 
lanceren van de waterfles-
raketten is te bekijken op  
www.chem.kuleuven.be



Enige tijd terug moest de 
Faculteit Wetenschappen veel 
te vroeg afscheid nemen van 
Sam Eykens, een erg belofte-
vol onderzoeker. Voor hij naar 
de K.u.Leuven kwam bracht 
Sam zijn middelbare schooltijd 
door aan het Sint-Jozefcollege 
te Turnhout. hij had veel 
interessen: taal, wiskunde, 
geschiedenis, reizen en sport, 
en een ongeremd verlangen 
om zich te ontwikkelen. Een 
verblijf in Canada zou hij 
gebruiken om zijn kennis van 
het Engels te vervolmaken, en 
de Canadese wintersporten 
te beoefenen. In Leuven zal 
hij later speler worden in het 
american Football team, de 
Leuven Red Lions.

aan de universiteit koos Sam 
aanvankelijk voor ingenieurs-
studies, om al snel zijn ware 
roeping te vinden in de oplei-
ding chemie aan de Faculteit 
Wetenschappen. de externe 
stage in het eerste masterjaar 
bleek op maat gesneden van 
zijn enthousiasme en dyna-
misme. op aanraden van 
prof. Nies bracht hij de stage 
door in Philips Research te 
Eindhoven. het eindverslag 
van zijn onderzoek handelde 
over ‘development of impro-

ved functional porous polyme-
ric materials for chromatogra-
phic separation of biomole-
cules.’ de ervaring in een 
bedrijfs laboratorium was voor 
Sam zeer verrijkend. Met zijn 
open natuur en positieve inge-
steldheid ondervond hij ten 
volle de kracht van een grote 
organisatie, waarin veel kennis 
en expertise beschikbaar is 
voor wie er maar een beroep 
op doet. Sam kloeg er wel 
eens over dat in een univer-
siteit naar zijn gevoel interne 
communicatie meer rekening 
moet houden met formele 
grenzen, wat haar minder toe-
gankelijk maakt. 

In de zomer van 2008 maakte 
Sam bekend dat hij graag 
zou werken op de simula-
tie van eiwitten, met drug 
design als expliciet doel voor 
ogen. Zo kwam hij terecht 
in het Laboratorium voor 
Kwantumchemie van het 
departement Chemie. hij 
behaalde in 2009 met grote 
onderscheiding het eind-
diploma van master in de 
chemie. Zijn thesis handelde 
over ‘Biomolecular Modelling: 
methodological improvements 
in replica exchange methods 
for local sampling’. Tijdens de 
thesis ging de gezondheid van 
Sam plots achteruit en moest 
hij een operatie ondergaan. 
dit weerhield hem er niet van 
door te zetten en, gesteund 
door wie hem dierbaar waren 
en geholpen door zijn redacti-
onele gaven en zijn voorliefde 
voor het Engels, toch een 
onberispelijke thesis klaar 
te krijgen, en – zoals hij dat 
placht te zeggen – Murphy en 
zijn wet een neus te zetten.

Na zijn einddiploma was 
Sam verbonden als weten-
schappelijk medewerker 
aan het laboratorium voor 
Kwantumchemie, en inge-
schreven als doctoraats-
student aan de arenberg 
doctoral School. hij maakte 
ook deel uit van de werkgroep 
voor het zelfevaluatierapport 
van de opleiding chemie. Vol 
energie vatte hij de studie 
aan van een project over 
‘de novo drug design, using 
Multiple Component Reactions 
(MCR)’. Zijn grote ideaal was 
methoden te exploreren en 
op punt te stellen om sneller 
betere farmaca te ontwikkelen. 
Sam had geen tijd meer voor 
omwegen. alle collega’s die 
hem konden helpen in zijn pro-
ject sprak hij rechtstreeks aan, 
en hij nam geen genoegen 
met neen als een antwoord.  
Zijn interesse strekte zich 
uit van organische synthese 
en biomoleculaire targets tot 
gevorderde tools uit de infor-
matica. Kortstondig slechts 
heeft hij de unieke combinatie 
van aspiraties, twijfels en durf 
gekend, op de drempel van 
een doctoraat. Zij zouden snel 
plaats maken voor strijd en de 
wil om te leven. de energie 
en moed die hij daarbij heeft 
opgebracht, maken voortaan 
deel uit van de wijze waarop 
zijn collega’s medestudenten 
in het laboratorium, het per-
soneel van de afdeling en de 
leden van het departement 
hem zullen herinneren.

Sam Eykens overleed op 
21 mei 2010, in het A.Z. te 
Turnhout. Hij was net 25 jaar 
geworden. 

door Arnout Ceulemans
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Global Change is niet langer een term die enkel in 
vakjargon gebruikt wordt. de wereld verandert in een 
hels tempo en mensen overal ter wereld worden zich 
er meer en meer van bewust dat ze leven in een snel 
veranderende globale omgeving. Beslissingen geno-
men door politici of bedrijven aan de andere kant 
van de wereld kunnen een onmiddellijke impact heb-
ben op hun eigen persoonlijke leven. Meer en meer 
beseffen de menselijke bewoners van planeet aarde 
dat er grenzen zijn aan de capaciteit van de planeet 
om humane samenlevingen te huisvesten, en dat we 
onze planeet met zorg moeten behandelen.

Geografie kan in grote mate bijdragen tot de weten-
schappelijke debatten over deze snelle verande-
ringen, en kan ook het toenemende bewustzijn 
ondersteunen van de grenzen die de aarde kent. 
de geografie, als een geïntegreerde wetenschappe-
lijke discipline, heeft tot doel om de gecombineerde 
effecten van biofysische en/of socio-economische 
krachten van interacties tussen mens en omgeving 
te begrijpen. Precies daarom past het dat geografen 
ook geregeld reflecteren over de sociale relevantie 
van hun discipline, en over de manieren om dit aan 
te tonen aan de maatschappij.

anderzijds beïnvloedt Global Change ook de manier 
waarop geografie zich kan ontwikkelen als discipline. 
Globale integratie creëert mogelijkheden voor nieuwe 
benaderingen, bijvoorbeeld omdat globale datasets 
in toenemende mate beschikbaar zijn, maar ook 
omdat geografische technologie zoals GPS en GIS 
meer mainstream geworden is. dit heeft implica-
ties voor geografisch onderzoek, maar net zo goed 
ook voor het onderwijzen van geografie. Geografen 
denken na over hoe zij meer impact kunnen krijgen 
op de samenleving, en over hoe professionele geo-
grafische toepassingen in interactie treden met de 
samenleving in een wereld in verandering, zowel op 
lokaal als globaal vlak.

De 4de editie van de Belgian Geography Days, 
die op 22 en 23 oktober 2010 door de K.U.Leuven 
georganiseerd worden in het Geo-Instituut, zullen 
Belgische geografen een uitstekende gelegenheid 
bieden om dergelijke kwesties te bespreken. In 
een plenaire sessie en een reeks workshops zal de 
Belgische geografische gemeenschap geconfron-
teerd worden met actuele vragen in verband met het 
geografie-onderwijs, onderzoek, en de plaats van 
geografie in de samenleving. Zo’n discussie wint aan 
belang naarmate ook andere stakeholders er aan 
deelnemen. daarom heeft de organisatie extra moei-
te gedaan om partners van buiten de academische 
gemeenschap bij dit debat te betrekken.

Thema’s van de workshops zijn onder meer Spatial 
Information Systems, Climate, Regional Policy, 
Economy and Transport, urban Challenges and 
Policies en Environmental Policy.

Twee uitstekende keynote speakers, met respec-
tievelijk een achtergrond in humane geografie en 
fysische geografie, worden uitgenodigd. Zij wil-
len nadenken en debatteren over de relatie tus-
sen hun disciplines, alsook over hoe relevant deze 
relatie is voor hun bijdrage tot het begrijpen en 
verbeteren van onze wereld in verandering. deze 
sessie van de Fourth Belgian Geography days 
staat in het licht van de fusie van het Instituut van 
Sociale en Economische Geografie met de afdeling 
Fysische en Regionale Geografie in een nieuwe 
Afdeling Geografie in het Departement Aard- en 
omgevingswetenschappen van de K.u.Leuven. 

Voor het volledige en gedetailleerde programma  
en voor alle praktische informatie neemt u best  
een kijkje op 
http://ees.kuleuven.be/geography/geographydays
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dr. Tine huyse, wetenschappelijk 
onderzoekster verbonden aan de 
Katholieke universiteit Leuven 
en het Instituut voor Tropische 
Geneeskunde in antwerpen, heeft 
de MERIAL Award 2010 voor 
parasitologie ontvangen. aan 
de prijs is een oorkonde en een 
bedrag van 3.000 euro verbonden. 
de MERIaL award voor parasito-
logie wordt jaarlijks toegekend aan 
een gepromoveerde onderzoeker 
uit de Benelux die belangwekkend 
en innovatief werk heeft verricht.  
MERIaL is een van ‘s werelds lei-
dende bedrijven op het gebied van 
diergeneesmiddelen en vaccins, 
en nauw betrokken bij de bestrij-
ding van parasieten.
Deze “Merial Parasitology Award 
2010” werd op donderdag 3 juni 
tijdens een gezamenlijke bij-
eenkomst van de Nederlandse 
en Belgische Verenigingen 
voor Parasitologie (NVP) en de 
Nederlandse Vereniging voor 
Infectieziekten uitgereikt aan dr. 
Tine Huyse voor haar populatie-
genetische studies naar parasi-
taire worminfecties. 
haar onderzoek richt zich op de 
moleculaire epidemiologie van 
parasitaire worminfecties bij mens 
en dier. haar aanpak is multidisci-
plinair, waarbij de gastheer-epide-

miologie en evolutionaire ecologie 
en genetica van de parasiet wor-
den geïntegreerd (evolutionaire 
epidemiologie).
Een belangrijke bijdrage daaraan 
was haar karakterisering van het 
volledige mitochondriale genoom 
van Gyrodactylus salaris om 
stam- en soortspecifieke markers 
te ontwikkelen voor een snelle en 
betrouwbare diagnose van indi-
viduele parasieten. Gyrodactylus 
salaris veroorzaakt grote sterfte in 
zowel wilde als gekweekte zalm-
populaties in Scandinavië. 
daarnaast heeft zij veel onderzoek 
verricht naar Schistosomiasis, een 
van de verwaarloosde ziektes, 
die vooral arme bevolkingsgroe-
pen in ontwikkelingsregio’s treft. 
haar onderzoek onderstreept het 
belang van natuurlijke en door de 
mens veroorzaakte veranderingen 
in het milieu, bij de verspreiding 
van parasitaire ziektes. Zo keek 
ze ook naar de gevolgen van de 
introductie van schistosomen in 
Zuid-Amerika, als gevolg van de 
Trans-Atlantische slavenhandel, 
wat ze illustreerde tijdens haar 
deelname aan de recente tocht 
van de Beagle: in het kielzog van 
darwin (www.beagle.vpro.nl). 
het onderzoek van Tine huyse 
stelt ons in staat om de evolutie- 

en transmissiedynamieken van 
parasieten beter te begrijpen, wat 
van groot belang is bij de bestrij-
ding van parasitaire ziektes.
Tine huyse werd geboren op 
21 februari 1976 te Leuven, 
België. In 1998 behaalde zij haar 
master diploma en in 2002 de titel 
van doctor aan de Katholieke 
universiteit van Leuven.

Prijswinnaar Tine Huyse, geflankeerd 
door (van rechts naar links) de 
juryleden Tanguy Marcotty, voorzitter 
van de Belgische Vereniging voor 
Parasitologie, Fabien Danlois van 
MERIAL, en Lodewijk Tielens namens 
de Nederlandse Vereniging voor 
Parasitologie.
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Tijdens het personeelsfeest van de K.u.Leuven 
konden de aanwezigen deelnemen aan een weten-
schapsparcours. omdat het feest zich volledig in het 
Kasteelpark arenberg en de domeinen van Faber 
situeerde, en het daarom niet mogelijk was om bv. 
in onze labo’s iets te doen, organiseerde de faculteit 
“Speelse Wetenschappen”. In en rond het Geel huis 
konden personeelsleden en hun gezin ontdekken 
hoe de wereld er vroeger uitzag aan de hand van de 
tektopuzzels, konden ze een dominospel spelen dat 
de levensloop van Einstein vertelde, of zich wagen 
aan een spelletje Mastermind waarbij op een ludieke 
manier hypotheses getest worden. daarnaast was 

er net als tijdens de infodag de mogelijkheid om 
een workshop Rubik’s Cubes oplossen te volgen. 
ondanks de hitte vonden toch velen hun weg naar 
het Geel huis, waardoor er zelfs beslist werd om het 
voorziene einduur met minstens 1 uur te verlaten.

MERIAL Parasitology Award 
2010 uitgereikt aan Tine Huyse

Wetenschappenparcours  
op Trip Trap Fo
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DOCTORATEN WETENSCHAPPEN
periode 1 mei tot 31 juli 2010

Richting Datum Naam Titel thesis Promotor(en)
Biologie 5 mei 2010 Bart JaCoBS Fruits and seeds of dipsacales: Morphology 

and evolution.
E. Smets

Chemie 5 mei 2010 Volker LEEN Synthesis and application of reactive 
BODIPY dyes.

W. dehaen /  
W. de Borggraeve

Chemie 7 mei 2010 huynh Thien NGo Meso-pyrimidinylcorroles-versatile building 
blocks for functional corroles and multichro-
mophoric systems.

W. dehaen

Chemie 11 mei 2010 hong Xu Expression of molecular chirality at the 
liquid-solid interface.

S. de Feyter

Biologie 20 mei 2010 Liesbeth BadISCo Study of neurohormonal and molecular regu-
lation of reproduction and phase transition in 
the desert locust, Schistocerca gregaria.

J. Vanden Broeck

Fysica 20 mei 2010 Bram WYNaNTS Structures of nonequilibrium fluctuations: 
dissipation and activity.

Ch. Maes

Wiskunde 21 mei 2010 anneleen 
VERhaSSELT

Smoothing and variable selection using 
P-splines.

I. Gijbels

Biologie 21 mei 2010 Tom VIaENE Evolution of ancient MADS-gene functions. K. Geuten / E. Smets
Chemie 25 mei 2010 Jian YE Plasmonic nanostructures engineering and 

surfaceenhanced Raman spectroscopy.
G. Maes / G. Borghs

Biologie 25 mei 2010 annelies GERITS Reversible modifications of the visual atten-
tion network in macaque monkey.

L. arckens /  
W. Vanduffel

Wiskunde 25 mei 2010 Tim WouTERS Cohomological invariants of SK1. W. Veys / Ph. Gille
Biochemie 
en biotech-
nologie

26 mei 2010 Ruben GhILLEBERT Convergence of phosphate-specific and 
general nutrient sensing mechanisms in 
Saccharomyces cerevisiae.

J. Winderickx

Biologie 27 mei 2010 annelies BoGaERTS a proteomic analysis of the immune respons 
of Caenorhabditis elegans.

L. Schoofs / 
P. Verleyen

Biochemie 
en biotech-
nologie

27 mei 2010 Johan KRIEL Signaling mechanisms for nutrient activa-
tion of protein kinases and phosphatases in 
yeast.

J. Thevelein

Wiskunde 28 mei 2010 Lies BoELEN Discrete Painlevé equations and orthogonal 
polynomials.

W. Van assche

Chemie 28 mei 2010 Willem VaN dEN 
hEuVEL

Theory of exchange interaction and aniso-
tropic magnetic properties of molecular 
magnets.

L. Chibotaru /  
M. hendrickx

Geografie 31 mei 2010 Kwinten VaN 
WEVERBERG

Modelling of extreme precipitation in 
Belgium.

N. Van Lipzig

Biologie 31 mei 2010 Charlotte dELaY Fundamental aspects of alpha-synuclein, 
synphylin-1 and tau in neurodegenerative 
proteinopathies converge within lipid rafts: 
from yeast to mice models.

J. Winderickx /  
M. Galas (université 
de Lille)

Fysica 17 juni 2010 Izaak NERI Statistical mechanics of spin models on 
graphs.

d. Bollé

Geologie 18 juni 2010 Stijn GooLaERTS Late Cretaceous ammonites from Tunisia: 
chronology and causes of their extinction 
and extrapolation to other areas.

E. Steurbaut / 
C. dupuis (Fac. 
Polytechnique de 
Mons)

Biochemie 
en biotech-
nologie

22 juni 2010 Natalie ChIaVERINI Metallothionein provokes a radical-based 
nucleolytic activity.

M. de Ley

Fysica 2 juli 2010 Mihaela JIVaNESCu Intrinsic point defects in a-SiO2 with embed-
ded Si nanoparticles probed by ESR.

a. Stesmans

Fysica 6 juli 2010 Brecht dIERCKX Canonical correlations in quantum systems. M. Fannes



op 28 mei organiseerde de Beroepsvereniging 
voor Leuvense Geologen (B.V.L.G.), 
samen met het onderzoekscentrum Leuven 
Sustainable Earth (LSuE), de studiedag 
“Duurzaam ontginnen - de Vlaamse situatie, 
een voorbeeld?”. Duurzame ontwikkeling wordt 
door de Bruntlandcommissie gedefinieerd 
als “het voldoen aan de noden van vandaag 
zonder de mogelijkheden van de toekomstige 
generaties te belasten”. Producten die ontgon-
nen werden kunnen echter wel gerecycleerd 
worden of zijn duurzaam als in “met een lange 
levensduur”, maar eens uit de grond worden ze 
nooit meer delfstof. dit maakt “duurzaam ont-
ginnen” op zich een moeilijke balanceeroefe-
ning tussen de noden van vandaag en die van 
morgen. In Vlaanderen wordt dit verhaal nog 
complexer gemaakt door een hoge vraag naar 
delfstoffen in een dicht bevolkt gebied. Zo ont-
staat vaak een krachtveld waarin lokale belan-
gen botsen met de algemene en de algemene 
en lokale belangen met deze van ontginnende 
bedrijven. Een overheid moet hierin de lijnen 
trekken en dat alles binnen een kader van 
groeiend milieubewustzijn. de studiedag wilde 
dan ook dit krachtveld belichten, en een 90-tal 
mensen kwam mee luisteren en debatteren. 

Jan Van Roo van de afdeling Land- en 
Bodembescherming, ondergrond en Natuurlijke 
rijkdommen van de Vlaamse overheid kwam 

het lokale beleid bespreken. Pim de Mecheleer 
van Sibelco (ontginning van kwartszand en 
industriële mineralen) sprak over de zandont-
ginning Mechelse heide. de groeiende koepel 
van milieubewustzijn in verband met delfstof-
fenontginning werd vertegenwoordigd door 
Erik Grietens van de Bond Beter Leefmilieu. 
Johan Vanderbiest deed de visie van de groep 
Wienerberger (producent van bakstenen) uit de 
doeken. Leo Clinckers koppelde de waterwe-
genvisie van de overheid aan de winning van 
delfstoffen. Guido Wyseure sprak over de alge-
mene problematiek vanuit het lokale perspectief 
van de Milieu advies Raad van de gemeente 
huldenberg en een project van zandwinning 
daar. de lezingen werden gevolgd door een 
debat tussen publiek en alle sprekers, aange-
vuld met david Lagrou van VITo, bekwaam 
gemodereerd door Michael Vandroogenbroeck 
(VRT Nieuwsdienst).
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KRINGNIEuWS

Het ongeveer 4500 ha groot staatsnatuurreser-
vaat van de hoge Venen is geen aaneengeslo-
ten veengebied. hectaren bos, waarvan slechts 
enkele gemengd natuurlijk loofbos, begrenzen 
verschillende stukken open veen. de groot-
ste bospercelen zijn met fijnspar aangeplant. 
Niettemin bepalen deze bossen mee het zeer 
afwisselend uitzicht van dit unieke natuurgebied. 
Gids Kristien De Wolf (KBIN) wil jullie op 19 
september laten genieten van een mooie wan-
deltocht, maar niet zonder een kritische kijk op 
het gebied mee te geven. Tijdens een dagtocht 
van zowat 14 km, wandelen we in het zuidwes-
telijke deel van het reservaat. Vanuit het Centre 

Nature verkennen we het Neur Lowé-veen en 
observeren er de typische flora. Via natte wegen 
zoeken we vervolgens de veenbeek Bayehon 
om deze doorheen naaldbos te volgen voorbij 
de Cascade de Bayehon. Waar een andere 
beek, de Ghaster, deze vervoegt gaan we 
stroomopwaarts, klimmend terug richting Centre 
Nature. Als er de tijd is, maakt de gids - onge-
weten mooie - ommetjes! We verzamelen om 
10u aan de parking Centre Nature Botrange 
(niet aan de toren Signal de Botrange!). de 
wandeling eindigt aan Centre Nature rond 17u. 
Goed schoeisel, regenkledij en/of zonnecrème... 
alsook middagpicknick en drank voorzien!

Herfstwandeling in de 
Hoge Venen

B.V.L.G.-LSUE studiedag: “Duurzaam ontginnen - 
de Vlaamse situatie, een voorbeeld?”

Panel en moderator.

het talrijk opgekomen publiek
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Op 19 juni hielden de alumni geologen hun statutaire 
algemene Vergadering, voorafgegaan door een dag-
excursie in de hoge ardennen. Tijdens deze excursie 
hebben Manuel Sintubin, hervé Van Baelen en Koen 
Van Noten aan een twintigtal deelnemers hun nieuwe 
inzichten in de ardeense structurele geologie toege-
licht.
In de “Carrière Mardasson” te Bastogne zagen we 
verticale, smalle kwartsaders in het gesteente. aders 
met een hoogte van enkele decimeters die over vele 
honderden meters continu doorlopen – echt spec-
taculair. deze aders zijn het resultaat van de eerste 
horizontale druktoename die de hercynische berg-
vorming aankondigt.  
In Bertrix dan weer hadden we inmiddels ook al een 
verlaten leisteengroeve bezocht. de leisteen met zijn 
scherpe splijting, die ontstaat tijdens de vorming van 
het gebergte, wordt doorsneden door talrijke kwarts-
aders. In tegenstelling tot de aders in de carrière 
Mardasson, zijn deze getordeerd en verwrongen. Zij 
zijn het resultaat van het wegvallen van de laterale 
druk en het “inzakken” en weer openschuiven van de 
gesteentelagen.  
“The rise and fall” van een gebergte, samengevat in 
twee overzichtelijke groeves. Bevroren getuigen van 
machtige mechanismen, en mensen die zoeken om 
de puzzel te leggen.
Na onze excursie hielden we onze jaarvergadering 
in een restaurant in Luik. Bij een voortreffelijk maal 
nakaarten over excursie en verkiezingen, en uiter-
aard vrienden ontmoeten …

door Geert Cockaerts

In de eerste week van de Paasvakantie 2011 orga-
niseert de alumnivereniging een wetenschappelijke 
studiereis naar zuidoost-Spanje. Bestemming is de 
provincie almeria, de droogste regio in Europa (tot 
< 200 mm jaarlijkse neerslag en > 1000 mm potenti-
ele evapotranspiratie) en bestaande uit een aaneen-
schakeling van fascinerende landschappen.

Tijdens deze geografische excursie staan de lange-
termijnevolutie van landschappen en mens-milieu-
interacties in het droogste gebied van Europa cen-
traal. Wat leren landschappen ons over recente evo-
luties? Hoe overleefden mensen in deze landschap-
pen en welke toekomst is er voor inwoners van deze 

B.V.L.G.-excursie en 
Algemene Vergadering

Alumnireis 9 – 16 april 2011: Almeria, Spanje  
o.l.v. prof. Jean Poesen en prof. Gert Verstraeten
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op een schitterende, zonnige junimiddag verza-
melden een 25-tal geografen en aanverwanten 
(foto 1) voor een bezoek aan de natuurgebie-
den de Liereman en de Korhaan, die samen in 
Oud-Turnhout een schitterend stukje beschermd 
Kempisch landschap vormen. Voor velen van ons 
onbekend maar de lokale natuurliefhebbers komen er 
al in grote getale wandelen en fietsen om nadien de 
inspanning in het bezoekerscentrum door te spoelen 
met heerlijk Gagelbier. Kortom een uniek sportge-
bied.

Maar ook wetenschappelijk is deze omgeving waar-
devol. Vier alumni gaven hun deel van het verhaal 
over dit gebied waar natte heide (met draslanden en 
o.m. gagel en zonnedauw) afwisselt met hoger gele-
gen droge heide (waar stuifzanden domineren).
Reeds decennia geleden onderzocht Etienne 
Paulissen (foto 2) de ontstaansgeschiedenis van 
het gebied. Later werkte Roger haest (foto 3) op 
hetzelfde gebied, wat meteen toeliet de evolutie 
van de gebruikte cartografische hulpmiddelen te 
evalueren. Hugo Miguet, lokale inboorling (foto 4), 

Op ontdekking in het Landschap  
De Liereman

gebieden weggelegd? Wordt het gebied bedreigd 
door verwoestijning? Is antropogene bodemdegra-
datie belangrijker dan deze veroorzaakt door natuur-
lijke processen?

Via meerdere eendagsexcursies pogen we een ant-
woord te formuleren op deze vragen. daarnaast is 
er ook een culturele uitstap naar Granada voorzien. 
We logeren in een hotel nabij de stad almeria of 
Mojacar. de eendagsuitstappen vinden plaats met 
minibusjes met picknick in het veld.

bezorgde nuttige kanttekeningen over de sociale 
kant: bv. hoe grondgebruikers en -eigenaars de 
evolutie naar een beschermd landschap ervaren. 
Vandaag zet Natuurpunt (met o.m. Luc Steeman, 
foto 5) zich in voor het behoud en het beheer. Het is 
immers bekend dat heidelandschap niet van nature 
blijft bestaan. Heide evolueert spontaan naar eiken-
berkenbos als niet actief wordt ingegrepen door plag-
gen, aangepaste begrazing en het verwijderen van 
jonge bomen.

1

de algemene Vergadering van Chemici Leuven 
wordt gehouden op zaterdag 16 oktober om 15 uur 
in het departement Chemie. op het programma 
staan onder andere korte bijdragen door de recent 

benoemde professoren Tatjana Vogt, Johan Robben 
en Bart Goderis. We sluiten af met een heerlijk buf-
fet. Meer info over programma en inschrijving volgt 
later.

De Algemene Vergadering 
van Chemici Leuven 



Na de gesmaakte wandeling was onze nieuwsgierig-
heid voldoende geprikkeld voor proefondervindelijk 
onderzoek naar de smaak van gagel, concreet dan 

in het gelijknamige bier (foto 6). Van die gelegenheid 
werd gebruik gemaakt om Etienne Paulissen, die 
deze zomer op emeritaat gaat, nog even in de bloe-
metjes – i.c. kaarten – te zetten.
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2

3

5

4 6

Studeerde je vroeger een Wina-richting, en heb je 
bijgevolg de mooiste jaren van je leven bij Wina 
doorgebracht? Misschien wil je dan wel op de hoog-

te blijven van het reilen en zeilen van deze studen-
tenkring? Meer info kan je vinden op wina.be/alumni

Noteer 22 oktober alvast in uw agenda: in aanwe-
zigheid en met deelname van Karel Van Eetvelt, 
gedelegeerd bestuurder van uNIZo, discussiëren 

we over de rol van de wetenschappers in de maat-
schappij. Meer info volgt via andere kanalen.

Wina spreekt alumni aan

Alumniforum 22 oktober

Heeft u zelf suggesties voor een artikel in onze nieuwsbrief, over een interessant 
onderwerp of een boeiende persoonlijkheid? Of heeft u zelf iets dat u wenst te 
delen met de lezers van science@leuven? Stuur uw suggestie dan naar  
nieuwsbrief@wet.kuleuven.be

Wij nemen uw voorstel dan mee naar de volgende redactieraad en houden u op 
de hoogte!



Nu de overgang naar de vijfjarige master geografie 
een feit werd, was er weer een echt afstudeerjaar. 
Met bijbehorende foto. de nieuwbakken masters zijn 
voor het eerst ook verenigd over twee universiteiten: 
de K.u.Leuven en de VuB richten de master in de 
geografie immers voortaan samen in. het beste van 
twee werelden, zeg maar.
dit jaar telden we vierendertig nieuwe masters. op 
de foto (van links naar rechts; in cursief de VUB-
studenten):
Bovenste rij: Jill haex, Robin Jolley, Evelien 
Willemsen, annelies Steelandt, Nele Kelchtermans

Middelste rij: Bart Noppe, Joris Gaens, Tom de 
Bruyn, Jenny Segers, Veronique Beckers, Marieke 
Maes, Nils Boorthaerts, Pieter Beckers, Steven 
Tassignon
onderste rij: Gert druyts, Bram Boets, Marlon 
Pareijn, Jeroen Valgaeren, Bart Severi, Koen Engels, 
Simon Van Bruyssel, Jan Duhayon, Pieter Van 
Turnhout, Koen Vereycken
Niet op de foto: Bart dewulf, Mathijs Van asbroeck, 
Bert Wuyts, Justine Sauvage, Elise Beke, Rosemien 
De Troch, Jonas Flamaing, David De Vleeschouwer, 
Tine Bergmans, Tom Vandestocken.
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Promotie 2010

    

Steun het Science@Leuven Fund 

Geeft u om kennis? 

De Faculteit Wetenschappen van de K.U.Leuven 
wil gemotiveerde en talentvolle buitenlandse 
studenten aanmoedigen om haar Engelstalige 
masteropleidingen te komen volgen. Omdat niet 
alle beloftevolle wetenschappers dezelfde 
financiële kansen hebben om hun talent te 
tonen, kunnen zij voortaan via Science@Leuven 
een beurs aanvragen. 

Steunt u dit initiatief? Doe dan zelf een 
bijdrage aan dit fonds als bedrijf of privé-
persoon! 

Voor alle praktische info: http://wet.kuleuven.be/scienceatleuvenfund

* Het Science@Leuven Fund organiseert de fondsenwerving samen met het Leuvens Universiteitsfonds.

* Voor giften vanaf 30 euro door privé-personen wordt een fiscaal attest verstrekt.

* Storten kan 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.



Van harte proficiat aan alle afgestudeerden 
promotie 2009-2010! Bij het afhalen van jullie 
diploma krijgen jullie een exemplaar van de 
foto die werd genomen na afloop van de pro-
clamatie. hiernaast krijg je al even een voor-
smaakje…

de alumnivereniging biedt jullie een gra-
tis lidmaatschap tot het einde van 2010. 
Lidmaatschap van onze vereniging biedt jullie 
niet enkel om de drie maanden dit tijdschrift, 
maar ook vele andere voordelen. Neem zeker 
een kijkje op wet.kuleuven.be/alumni voor alle 
informatie.

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
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Afgestudeerde masterstudenten  
promotie wetenschappen 2009-2010 
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all the students of Master of Space Studies.

SCIENCE@LEuVEN INTERNaTIoNa(a)L

One year of being a student in Master 
of Space Studies

The first year of the Master of Space Studies 
is now officially over. The thesis defense was 
the last task that had to be fulfilled, yet after a 
very long afternoon, we can now finally relax. 
as a celebration of the start of the holidays, 
we organized a barbecue evening, which very 
appropriately included two collective waving 
sessions to the passing ISS.
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It was an evening full of stories. We all still 
remember how we felt the very first day, 
curious about the courses, curious about each 
other. Being an interdisciplinary programme, 
people with very different backgrounds were 
attending: the group consisted of lawyers, 
engineers, scientists, and we even had a 
physician amongst us. We also had to get 
used to the courses and the professors, and 
some of us discovered parts of Leuven they 
had never seen before: exotic heverlee for the 
lawyers, the maze of the de Valk building for 
the scientists and the engineers. 
Because of the multidisciplinarity of the Master 
of Space Studies programme, we all had to 
attend courses we were not used to: while 
engineers and scientists were a bit doubtful 
about law and policy courses, the law people 
were positively afraid of anything looking 
remotely like mathematics. Rumor’s got it that 
the science professors knew this, and had a 
sort of competition going as to who was able to 
use the least formulae. But this is only a rumor.

a few months into the programme, we had our 
first excursion: a conference of the European 
Commission on the future of Europe in space, 
in Brussels. The conference starting in the 
morning, we had to leave very early on a cold 
winter day. Not all of us being early morning 
people, and having to rush to start a trip in 
the bitter cold, we tended to put on the first 
warm, comfortable clothes within reach – like 
a favorite worn out jeans and a baggy sweater. 
Soon we learned something important at the 
Charlemagne building: this is the wrong choice 
for a conference. When attending a European 
Commission Conference, you are supposed 
to wear a suit or a classy dress. Still, the 
conference was extremely worthwhile. It was 
introduced by Manuel Barosso, and also Jean-
Jacques dordain, the big boss of ESa, gave a 
talk. We were further impressed by the huge 
lunch buffet. It consisted only of sandwiches, 
but these seemed to be made from every 
available kind of bread, with the most exquisite 
side dishes. It was followed by a luxurious 
dessert buffet. We also experienced that in 
these conferences, the talks are possibly less 
important then the opportunities for networking. 
It is not easy to simply go to people you don’t 
know at all, and start talking with them, but 
apparently this is what happens at such events. 

The Master in Space Studies is a cooperation 
between different institutions. For example, 
we had classes from Professor Rochus, 
from the Centre Spatial de Liege. he is an 

extremely enthusiastic teacher, who will 
not stop explaining a subject before he is 
absolutely sure everybody understands his 
point. Even after classes, he put a lot of 
effort in mailing us interesting information. he 
invited us for several conferences, forwarded 
interesting job positions, and provided us with 
additional information on the topics we found 
most interesting. In the end, he managed to 
completely fill our mailboxes so we couldn’t 
mail each other any more …

Later on, we paid a visit to the Centre Spatial 
de Liège. We were visiting with 11 people, 
and we used 5 cars to get there. We managed 
to arrive all within 5 minutes of each other – 
and each car from a different direction. CSL 
is a company known all over the world, but it 
is located in the most improbable place. on 
our way there, on this small road with hairpin 
turns, desperately hoping not to encounter cars 
travelling in the other direction, we wondered 
what the company would be like. Now this 
turned out just fine. after a small introduction, 
we had a most interesting guided tour through 
the facilities. When entering the clean room, 
we had to wear shoe covers, a snood and a 
special coat, which obviously was the ideal 
moment to take a group picture. Such a 
shame nobody had brought a camera. We 
also met with a group of students from Liège, 
who just completed their Oufti-project. They 
had developed a small satellite for testing a 
new telecommunication strategy, which was 
launched a short time before, and the students 
were reporting on their experiences. For the 
occasion, they also invited people from the 
T.u. delft, who also have a student programme 
including the development of a satellite. In 
delft, they already launched their second 
satellite, the Delphi-3, and hence the Liège and 
delft teams were exchanging their experiences.

The first semester was concluded with exams, 
and another excursion. The exams were 
just exams as usual, but then the excursion 
was a lot of fun. We went to Estec, which is 
the facility of the European Space agency 
(ESa) where technology is studied. It is in 
Noordwijk, in the Netherlands, and taking 
traffic jams into account, we had to leave at 
5 a.m. Although this is very early, and it was 
very cold, we made sure not to wear worn out 
jeans, since we did not know what to expect. 
We arrived after 4 hours on the bus, to find 
they would not let us in. Luckily, the professor 
who organized the trip is actually working at 
Estec, so he came to save us. We visited the 
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different laboratories and clean rooms. at the 
time, there was no spacecraft in the clean 
room. although this was a bit of a pity, it also 
meant we could enter the clean rooms, which 
would be excluded if there had been a satellite. 
Most impressive was the Electromagnetic 
Compatibility and Magneto-static Laboratory, 
a giant room where the walls are covered 
with spikes made of absorbing material. In 
this laboratory, the electrical and magnetic 
properties of the spacecraft are tested: the 
electromagnetic properties of one compound of 
the spacecraft may not interfere with another 
component, nor should the spacecraft suffer 
from the electromagnetic properties of the 
space environment.
In the Propulsion Laboratory we were told 
about propulsion methods of the future. While 
in the past mostly chemical propulsion was 
used, electrical systems are emerging. different 
missions need different propulsion methods: 
some missions need intense burns, while other 
missions require very small, gentle adaptations 
of the orbit. during the guided tour, we saw 
several boxes containing parts of future space 
missions, such as BepiColombo, going to 
Mercury, and LISA Pathfinder, a technology 
demonstration precursor to the LISa mission 
that wants to detect gravitational waves. We 
were all tempted to open these boxes and have 
a good look. 

The last big excursion was to Strassbourg, 
where the yearly ISu symposium was taking 
place. The International Space university is 
an organization educating people for a career 
in the space business, offering both a full year 
and a summer programme. Every year they 
organize a conference that is attended by 
everyone that matters in this education field. 
The general subject this year was ‘The Public 
Face of Space’, and obviously we made sure 
we took decent clothes with us. After a 5 hour 
train trip, on the day of the train accident in 
Buizingen, we arrived at our hotel, where we 
discovered we all had separate rooms, and 
that there was a pool. The conference started 
the next day, and we were officially welcomed. 
The conference was about how to interest the 
general public to space affairs, how to explain 
properly what is happening in the field, and 
how to motivate young people to start their 
careers in space business. however, again 
the talks were not the most important. If we 
had still been a bit hesitant at the European 
Commission conference, in Strassbourg we 
got in the mood of networking. obviously 
everybody simply starts talking to everybody, 

and that is the aim of such a symposium, so 
even the most shy person became enthusiastic. 
There were people with so much experience, 
even people that worked on the apollo 
programme, it would have been a pity not to 
talk to them. and again, like at the European 
Commission Conference, the networking was 
helped by the delicious food. There was a 
buffet of starters, two extensive main courses 
and a dessert buffet, every day, accompanied 
by the typical alsace Riesling wine. on the 
second day there was a conference dinner 
in the center of Strassbourg, and we had the 
opportunity to explore the town. Strassbourg 
is a very nice, cosy town, with plenty of old 
half-timbered houses. The lawyers wanted to 
visit the European institutions, but sadly we 
did not have enough time. on the other hand, 
the amateur physicists among us were very 
pleased to discover Place de Broglie in the 
city center, and spent some time posing for a 
picture next to the name plate. It was a bit of a 
disappointment that, once home, we discovered 
the place was not named after Louis de Broglie, 
but after a military who was distant family. 
on the last day of the conference we kept 
networking, and by this time everybody knew 
everybody. By the time we had packed our 
stuff, we all felt we had gained valuable 
experiences. The five hour train trip back was 
a good occasion to discuss these experiences 
with each other.  

   by Nadia This
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