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Editoriaal
Energie: een thema dat ons, als ingenieurs, niet onberoerd laat.
En zeker nu er allerlei doemscenario’s in de media publiek gemaakt worden voor de komende winterperiode.
In ons ontwikkeld land zou men toch verwachten dat de gevolgen van vroeger genomen beslissingen duidelijk werden nagerekend en nauwkeurig ingeschat, rekening houdend met alle mogelijke (weers)omstandigheden.
Het “afschakelplan Vlaanderen winter 2014-2015” dat aan de gouverneurs werd voorgelegd, geeft nu al aanleiding tot politiek gekrakeel. Waarom meer in de Gentse haven dan in die van Antwerpen? Men zou beter energie steken in het zoeken naar
oplossingen om dergelijke scenario’s te vermijden.
Ik heb net, als vakantielectuur, het boek “Black Out, morgen is het te laat…” van Marc Elsberg, uitgelezen.
Een bijzonder spannend boek. Pure ﬁctie, maar vandaag toch met een bijzonder actueel tintje.
Het gaat hier niet alleen over de rampzalige gevolgen van een “black out”, maar evenzeer over de malaﬁde praktijken waarmee hackers de IT infrastructuur kunnen manipuleren.
Onze moderne maatschappij is bijzonder kwetsbaar.
Maar laat ons constructief en positief de toekomst tegemoet zien. AIG heeft nog enkele boeiende evenementen voor u in petto.
Eerst wil ik het initiatief van onze jonge collega, Pieter Everaerts, onderzoeker bij CERN in Genève, vermelden. De ondergrondse deeltjesversneller is nog enkele weken toegankelijk vooraleer die opnieuw dichtgaat voor een 3-tal jaar. We hebben
daar onmiddellijk op ingetekend en het maximum aantal deelnemers van 48 personen, voor het bezoek aan CERN, was heel
snel bereikt. Het belooft een boeiend weekend te worden in oktober.
Naar jaarlijkse gewoonte vergast de werkgroep energie van AIG ons op een debatavond, op 24 november. Voor de exacte titel
zal u onze website moeten raadplegen, maar we proberen dit zo goed als mogelijk bij de actualiteit te doen aansluiten.
Daarnaast bieden we u nog enkele andere succesvolle activiteiten aan. In oktober hebben we de traditionele reünie waarop
iedereen welkom is, maar de promoties die 5, 10, 15 enz.. jaar geleden zijn afgestudeerd, worden hierop speciaal uitgenodigd.
Ook de nieuwe lichting ingenieurs, promotie 2014, is van harte welkom.
Op 19 november heeft Update@Campus plaats. Opnieuw hebben we een eminent spreker, professor Geert Scheipers, met een
bijzonder interessant thema, “performance management: van motivatie naar resultaten en terug”. Het wordt vast een heel
boeiende avond waarop u kan netwerken met collega’s uit diverse sectoren.
Op vrijdag 12 december wordt voor de twaalfde maal de vijfjaarlijkse Gouden Medaille Magnel uitgereikt. De prijs gaat naar
de ontwerper van een bouwwerk dat een belangrijke en merkwaardige toepassing van gewapend beton of voorspanning inhoudt. Deze prestigieuze prijs gaat dit jaar naar William F. Baker voor zijn bijdrage tot de draagstructuur van de Burj Khalifa
toren in Dubai met zijn 828 m, momenteel het hoogste gebouw ter wereld. De plechtige uitreiking zal plaatsvinden in de Aula
van de UGent.
En zo sluiten we een welgevuld werkjaar af. De activiteitenkalender voor 2015 is volop in de maak en we rekenen op uw steun
en interesse om er weer het beste van te maken. Suggesties zijn zeer welkom.
Tot slot wens ik onze nieuwe collega’s, die deze zomer hun ingenieursdiploma
hebben behaald, veel succes en plezier met hun eerste job. Maak gebruik van
onze activiteiten om ervaringen uit te wisselen en een netwerk uit te bouwen.
Wie weet kom je er in contact met een toekomstige chef!
Hopelijk tot binnenkort!
Katrien OSTYN
voorzitter AIG
katrien.ostyn@gmail.com
aig@ugent.be

Wouter Tielemans, VTK praeses 2013-2014,
samen met Katrien Ostyn, op zijn proclamatie
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Nieuws uit de FEA
Promotie 2014
Dit jaar tellen we 705 gepromoveerde ingenieurs (geslaagden 1ste en 2de promotiezitting)
waarvan er 54 een diploma behaalde met de grootste onderscheiding
Campus Plateau
Master of Science in de ingenieurswetenschappen:
Architectuur
Bedrijfskundige systeemtechnieken en
operationeel onderzoek
Chemische technologie
Computerwetenschappen
Elektrotechniek
Fotonica
Materiaalkunde
Werktuigkunde-elektrotechniek
Master of Science:
Industrial Engineering and Operations Research
Biomedical Engineering
Civil Engineering
Chemical Engineering
Electrical Engineering
Engineering Physics
Electromechanical Engineering
Nuclear Engineering
Phonotics Engineering
Stedenbouw en de ruimtelijke planning
Textile Engineering

400
65
4
3
65
7
6
5
8
16
8
68
18
20
20
55
1
1
7
1

European Master of Science:
Nuclear Fusion and Engineering Physics
Photonics

10
7

International Master of Science in Biomedical Engineering 5
Campus Schoonmeersen
Master of Science in de industriële wetenschappen:
Bouwkunde
Chemie
Elektromechanica
Elektronica
Elektrotechniek
Informatica
Landmeten
Textieltechnologie

213

Campus Kortrijk
Master of Science in de industriële wetenschappen:
Elektronica
Elektromechanica
Elektrotechniek
Industrieel ontwerpen

92

Enkele foto’s van de afgestudeerden van de eerste promotiezitting op 5 en 7 juli 2014.
Meer foto’s op: http://www.ugent.be/ea/nl/voor-studenten/proclamaties/proclamatie.htm
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47
21
61
11
15
36
13
9

11
31
20
30

Nieuws uit de AIG-FEA
Studentenprijzen AIG - FEA
Op de plechtige proclamaties van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van 5 en 7 juli 2014 zijn heel wat kersverse
ingenieurs in de prijzen gevallen.
ir. Sven Rogge ontving de Isabella Van Portugal Prijs en ing. Bram De Maesschalck de Boulvin - Van Engelen Prijs.
ir. arch. Jonas Blomme ontving dit jaar de Cloquet Prijs.
Deze prijzen bekronen studenten die zich tijdens hun hele universitaire loopbaan hebben bewezen als de “beste” studenten.

Jozef Plateauprijs 2014
De Jozef Plateauprijs is een aanmoediging voor jonge ingenieurs die nog niet langer dan 3 jaar afgestudeerd zijn. Voor de prijs
komen afstudeerwerken in aanmerking die handelen over een technisch-wetenschappelijk, mens- en/of milieuvriendelijk onderwerp.
De prijs is bedoeld als beloning van de auteur met de beste masterscriptie en die als een bijdrage tot de bevordering van de
ingenieurswetenschappen kan beschouwd worden.
ir. Joachim Druant (M. Irwet.werktuigkunde-elektrotechniek) ontving de Jozef Plateauprijs voor zijn afstudeerwerk
“Modelgebaseerde voorspellende controle van multilevel-invertoren met geïntegreerde foutdetectie” met als promotoren:
Prof. dr. ir. Jan Melkebeek en dr. ir. Thomas Vyncke

AIG-prijs 2014
De AIG-prijs wordt vierjaarlijks uitgeschreven en bekroont het doctoraatswerk van de ontwerper van het beste oorspronkelijk werk
i.v.m. de ingenieurswetenschappen en die als een ware bijdrage tot de bevordering ervan beschouwd kan worden.
dr. ir. Karel Van Acoleyen (M. Irwet. Fotonica 2008 – Doctor in de Ingenieurswetenschappen: fotonica 2012) heeft de AIG-prijs
2014 in ontvangst genomen op de Plechtige Proclamatie van 5 juli 2014, voor zijn werk “Nanofotonische adaptieve antennes op
basis van siliciumchips voor draadloze optische toepassingen” met als promotor prof. dr. ir. Roel Baets.

vicerector Freddy Mortier,
Sven Rogge, decaan Rik Van de Walle en
Katrien Ostyn

voormalige rector Jacques Willems,
Bram De Maesschalck,
Katrien Ostyn en decaan Rik Van de Walle

vicerector Freddy Mortier,
Katrien Ostyn, Joachim Druant en
decaan Rik Van de Walle

vicerector Freddy Mortier,
Jonas Blomme, prof. Pieter Uyttenhove
en decaan Rik Van de Walle

vicerector Freddy Mortier,
Karel Van Acoleyen, decaan
Rik Van de Walle en Katrien Ostyn
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AIG-reünie en viering jubilarissen op 10 oktober 2014
DENK JE NOG WEL EENS AAN VROEGER??
Hoe lang is het geleden dat U afscheid nam van de universiteitsgebouwen? Voor U zal de tijd waarschijnlijk ook voorbij gevlogen
zijn, of het nu nog maar pas, al 5 of eerder 50(+) jaar geleden is. Ongetwijfeld is er een pak veranderd sinds de laatste keer dat je de
vrienden en klasgenoten van vroeger nog eens tegengekomen bent.
En ondanks de moderne sociale media, zoals Facebook en LinkedIn, gaat er toch niets boven het ‘eens bijpraten’ rond een gezellige
tafel om van elkaars reilen en zeilen op de hoogte te blijven.
We hopen jullie dan ook in groten getale te mogen ontvangen op onze AIG-reünieviering. Misschien was je zelfs al aanwezig op een
van de vorige succesedities (met meer dan 400 personen), en weet je zelf al dat het steeds een schot in de roos is.
Deze editie zetten we speciaal de promotiejaren eindigend op 4 en 9 in de bloemetjes. Dus nodig je studiegenoten van vroeger mee
uit en schrijf je gauw in om in een aangenaam kader herinneringen en nieuwe ervaringen uit te wisselen, de vriendschapsbanden
weer wat nauwer aan te halen of kennis te maken met collega’s uit andere promotiejaren.
Bovendien worden de Jubilarissen, die reeds 50 jaar of meer afgestudeerd zijn ervoor vanaf 16 u nog gehuldigd met een klein
geschenkje en een gezellige viering.
Markeer dus maar in fluo in je agenda:
vrijdagavond 10 oktober 2014
voor het AIG-reüniefeest
in de Salons Mantovani, Doorn 1, te Oudenaarde
Viering jubilarissen vanaf 16 u
AIG-reüniefeest vanaf 19 u

Verdere info en de mogelijkheid om te schrijven zijn terug te vinden op de website van AIG: http://aig.ugent.be

Sfeerbeelden vorige reüniefeesten
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Nieuws van AIG
Update@Campus – Woensdag 19 november om 19.30 u
Performance management: van motivatie naar resultaten en terug!
Prof. Geert Scheipers – Expert in Performance Management, verbonden met AMS – Antwerp Management School
Excellente leiders slagen er door coaching in hun medewerkers gemotiveerd te houden. Dat is een nodige
voorwaarde voor succes, zo leerden we op Update@Campus 2013. Maar is dat ook voldoende? Hoe
aligneer je persoonlijke motivatie en aspiraties met het hoger bedrijfsbelang? Hoe krijg ik de strategie
van het bedrijf vertaald tot op de werkvloer en meer nog, hoe krijg ik er mijn medewerkers warm voor?
Maar nog belangrijker: begrijp ik zelf wel de strategie van het bedrijf en slaag ik er zelf in de vertaalslag
te maken naar uitmuntende prestaties?
Als expert in strategisch management en met jarenlange consultancy-ervaring weet Geert Scheipers
als geen ander hoe je de strategie van een bedrijf tot leven wekt en een ‘high-performance’-cultuur
installeert. Als academisch directeur van de ‘Organizational Performance Management’-masterclass aan
het AMS weet hij dit ook nog eens op een bijzonder levendige manier aan zijn publiek over te brengen.
In een les van anderhalf uur doet Prof. Scheipers de basisprincipes van strategisch georiënteerd
‘performance management’ uit de doeken en raakt hierbij bijzonder interessante thema’s aan. Zo leer je hoe...
... je strategie vertaalt in persoonlijk succes
... intrinsieke motivatie en productiviteit hand in hand gaan
... een balanced score card ook jouw succes kan weerspiegelen
en dat KPI’s er dus echt niet alleen zijn voor de bonus van het top management...
Gestaafd door recent academisch werk verlaat Geert de platgetreden paden. Hij belooft een bijzonder boeiende leerervaring voor
zowel de jonge ingenieur die voor het eerst in aanraking komt met persoonlijk doelstellingen en daaraan gekoppelde variabele
verloning als ook voor de manager die mee verwacht wordt de strategie van het bedrijf te implementeren.
Voor het achtste jaar op rij organiseert AIG Update@Campus. De combinatie van een thema dat voor elke ingenieur direct toepasbaar
is in zijn of haar werkomgeving en een spreker die geldt als een absolute autoriteit in zijn vakgebied bleek de voorbije jaren de
uitgelezen succesfomule te zijn om steevast meer dan 400 (!) ingenieurs op de been te brengen. Met Geert Scheipers rond het thema
‘Performance Management’ zal dat dit jaar niet anders zijn!
Datum: woensdag 19 november 2014 van 19.30 u – 22.30 u
Locatie: Auditorium Oehoe (blok E), Coupure Links 653, Gent
Prijs: gratis voor leden van AIG, VBIG en KVIV. Gratis voor IVPV alumni en studenten van de FEA en Bio-Ingenieurswetenschappen.
Andere deelnemers: 30 €/p.p. rek. BE14 2900 2600 2283 van AIG.
Het event wordt gevolgd door een mooie netwerking receptie met broodjes (21.30 u – 22.30 u).
Graag vooraf inschrijven via AIG website http://aig.ugent.be
Iedereen van harte welkom!

Update@Campus 2013
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Nieuws van AIG – AIG-Stichting
Uitreiking Gouden Medaille Magnel
2009-2014
Op vrijdag 12 december wordt voor de twaalfde maal de Gouden Medaille Magnel uitgereikt, nu voor de periode 2009 - 2014.
De prijs gaat naar de ontwerper van een in de betreffende periode gerealiseerd bouwwerk dat een
belangrijke en merkwaardige toepassing van gewapend beton of voorspanning inhoudt.
Deze prestigieuze prijs waarvoor ontwerpers wereldwijd kunnen kandideren, gaat dit jaar naar
William F. Baker voor zijn bijdrage tot de draagstructuur van de Burj Khalifa toren met zijn
828 m, momenteel het hoogste gebouw ter wereld. De Burj Khalifa is gebouwd in Dubai in
de Verenigde Arabische Emiraten en werd ontworpen door het Amerikaanse architectenbureau
Skidmore, Owings & Merill SOM uit Chicago, USA.
Het gebouw, waaraan het Belgische aannemersbedrijf Besix een belangrijke bijdrage leverde,
werd geopend met een groots vuurwerk op 4 januari 2010. Het is niet enkel belangrijk omwille
van zijn hoogterecord, maar is tevens grensverleggend op vlak van de structurele aspecten van
hoogbouw.
De plechtige uitreiking, die doorgaat op vrijdag 12 december 2014 in de Aula van onze universiteit, wordt voorafgegaan door een
studienamiddag tijdens dewelke het wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in het laboratorium Magnel voor Betononderzoek en
het laboratorium voor Modelonderzoek van de vakgroep Bouwkundige Constructies wordt voorgesteld.

Burj Khalifa toren

William F. Baker

Vorige laureaten Gouden Medaille Magnel:
1959: ir. N. ESQUILLAN (FR) - “Voute-coque sur plan
triangulaire du palais des Expositions de Paris”

1989: ir. René GREISH (B) - „Le Pont de Wandre sur la Meuse
et le Canal Albert“

1963: ir. P. BLOKLAND (NL) - “De Nablaliggers van de
Spuisluis in het Haringvliet”

1994: Dr. Techn. Olav OLSEN (Noorwegen) - „The Draugen
Platform“

1968: Prof. Dr.-Ing. F. LEONHARDT (D) - “Die Brücke über
den Rio Caroni, Venezuela”

1999: Prof. Dr. ir. Michel VIRLOGEUX (FR) - „Le Pont de
Normandie“

1973: Dr.-Ing. U. FINSTERWALDER (D) - “Die Wartungshalle
V des Rhein-Main Flughafens Frankfurt”

2004: Prof. Dr.-Ing. Drs h.c. Jörg SCHLAICH (D) - „The
Bridge of the Auerbachstraβe in Stuttgart“

1979: ir. R. De KEYSER (B) - “Le Viaduc d’Houffalize”

2009: Prof. Juan José ARENAS DE PABLO (Spanje) - „The
Third Millennium Bridge over River Ebro in Zaragoza

1984: Dr.-Ing. E.h. H. WITTFOHT (D) - “Die Autobahnbrücke
über das Siegtal in Siegen-Eiserfeld”
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Nieuws van AIG
Bezoek aan CERN in Genève
In ons vorig AIG-nieuws verscheen een oproep naar interesse voor een ondergronds bezoek aan de LHC (Large Hadron Collider)
van CERN. We ontvingen tal van reacties, die ons hebben doen besluiten het bezoek inderdaad te organiseren. Op korte termijn
waren de ons toegezegde 48 plaatsen volzet.
We combineren dit met een bezoek aan Genève.
In het volgende AIG-nieuws volgt een verslag van dit unieke en interessante bezoek.

Geassocieerde leden
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Nieuws uit de FEA
De E-Cube komt op wetenschapspark GreenBridge
Op 9 september 2014 wordt, naast de GreenBridge incubator in Oostende,
de E-Cube geopend. De E-Cube is een nul-energiewoning die als proefgebouw zal
dienen bij onderzoek naar energiezuinig bouwen door de Universiteit Gent.
Het concept van de woning is ontwikkeld door studenten van de faculteit
Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent.
Als enige Europees team was de UGent geselecteerd voor de eindfase van de Solar
Decathlon wedstrijd om haar woning tentoon te stellen in Washington in september
2011.
Nieuwe UGent-technologie laat toe kunststoffen eenvoudig op te bouwen, te herstellen en te recycleren
UGent-chemici hebben een strategie ontwikkeld om chemische bouwstenen en grondstoffen,
bijvoorbeeld van kunststoffen, aan elkaar te koppelen of te ’klikken’.
Functionele materialen en grote moleculen kunnen nu eenvoudig opgebouwd worden, en
tegelijk kunnen zowel hun chemische structuur als hun eigenschappen beïnvloed worden
door de temperatuur te wijzigen.
Het artikel werd recent gepubliceerd in Nature Chemistry en kwam tot stand als gevolg
van een samenwerking met onderzoeksgroepen uit de faculteit wetenschappen en een
onderzoeksgroep van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur welke ingebed
is in het interfacultair Centrum voor Moleculaire Modellering.
via holes with diameter d ¼ 7 mm and longitudinal spacing s ¼
14 mm. Finally, eyelets are ﬁxed in the holes. This solution permits preserving the ﬂexibility of the substrate.

FEA wint de 2014 Premium Award for Best Paper in Electronics Letters
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De paper presenteert de eerste textielantenne ter wereld uitgevoerd in substrate integrated
waveguide technologie.
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Prof. Hendrik Rogier en doctorandus Sam Agneessens wonnen samen met Riccardo Moro
en Maurizio Bozzi van de universiteit van Pavia de 2014 Premium Award for Best Paper in
Electronics Letters met de paper “Wearable textile antenna in substrate integrated waveguide
technology”.
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tan d

substrate
compression

d

c

Fig. 1 SIW cavity-backed slot antenna
a Top view
b Bottom view
c Side view

Studenten Industrieel Ontwerpen winnen prijs Handicap International
Een ritshulpstuk voor mensen die maar één arm kunnen gebruiken en een lichtschakelaar die ook
door hulphonden bediend kan worden: met deze ontwerpen vielen 5 UGent-studenten Industrieel
Ontwerpen in de prijzen bij de wedstrijd Design with a Hearth van Handicap International.

A ﬁrst prototype of the antenna was fabricated and tested. Compared
to the simulation, the measured return loss exhibited an upward frequency shift. This discrepancy was attributed to the compression of
the textile substrate and the conductive fabrics, due to the pressure of
the heads of the eyelets (Fig. 1c). Consequently, the size of the cavity
was re-optimised (Table 1), taking into account this compression
effect, and a new prototype of the antenna was fabricated.

Deze wedstrijd bekroont slimme uitvindingen die het dagelijkse leven van mensen met een
beperking verbeteren.

Table 1: Dimensions of re-optimised SIW cavity-backed antenna

Pieter Decabooter en Steffi Mussly (Industrieel Ontwerpen) ontwikkelden de ZipAid. Dit is een
klein hulpstukje met magneetjes dat mensen die maar één hand kunnen gebruiken, helpt om een
W
3
W
131.5
rits te26.2sluiten.

Parameter Dimension Parameter Dimension Parameter Dimension (mm)
(mm)
(mm)
Lcavity
71.5
Wstrip
15
Lground
126.5
Lslot
L1
W1
W2

gap

19.1
10.5
8.7

d
D
s

ground

7
13
14

LB ground
WB ground

91.5

111.5
Marie Van den Brouck, Lotte Boury
en Simon Jackson (Industrieel Ontwerpen) ontwikkelden de
Eclips
die bediend kan worden door een hulphond.
L lichtschakelaar
64.6
h
1
f

c

De studenten kregen van Handicap International een prijs van 500 euro.

Experimental veriﬁcation of antenna performance: Input matching with
respect to 50 V was validated under different operating conditions of the
antenna.
First, the antenna was measured standalone in an anechoic chamber.
The simulated and measured reﬂection coefﬁcients are shown in Fig. 2.
The return loss is larger than 10 dB in the complete ISM band thanks to
a resonance at 2.45 GHz and a bandwidth of 165 MHz. The measured
radiation patterns of the antenna in E-plane and H-plane are shown in
Fig. 3. The measured co-polarised radiation patterns in both planes
and the cross-polarisation component in the H-plane agree very well
with the simulations. Conversely, there is a small discrepancy for the
cross-polarisation component in the E-plane, which is extremely low
in the simulation. The antenna gain at broadside was found to be
3.21 dBi in the simulation and 3.9 dBi in the measurement, with a
measured front-to-back ratio of 19.7 dB. Simulations yield an antenna
efﬁciency of 52%, compared to a measured efﬁciency of 68%.
0
–5
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Nieuws van AIG
Emeritus professor Achiel Van Cauwenberghe werd begin juni ontvangen door de Chinese president Xi Jinping.
Prof. Van Cauwenberghe is erevicerector van de Universiteit Gent en
gewezen decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.
Hoewel hij al enige tijd met emeritaat is, is hij nog steeds zeer actief ‘op
het terrein’. Dit onder meer als erevoorzitter van CAETS, de Council of
Academies of Engineering and Technological Sciences (Washington DC,
USA).
Het is vanuit die functie dat hij - als delegatieleider - werd ontvangen door
president Jinping.
Prof. Van Cauwenberghe was samen met president Jinping aanwezig tijdens
een plechtige zitting van de International Conference on Engineering Science
and Technology. Hij werd tevens ontvangen door de Chinese Academy of
Engineering, in Beijing en in Shanghai.

Schenking documenten van ir. Jean Sportmans aan AIG
Enige tijd geleden ontving ons secretariaat een vraag van onze collega ir. Eric Sportmans. Hijzelf was afgestudeerd in 1966 in
Mons, maar zijn vader Jean had het bouwkundig diploma behaald aan onze faculteit als ‘ingénieur civil’ in 1929. Eric bezat nog
een aantal mooie werktekeningen en uitgewerkte handgeschreven oefeningen van zijn vader over hydraulica, stabiliteitsleer,
e.d. Eveneens beschikte hij nog over de originele perkamenten diploma’s van zijn vader: het hoger vermelde diploma van 1929
(opgesteld in het Frans) en een aanvullend diploma “Electrotechnisch ingenieur” van 1930 (in het Nederlands). De geschiedenis
van de vernederlandsing van onze universiteit (in 1930, als eerste universiteit in België) is hier duidelijk zichtbaar. Onder beide
diploma’s vonden wij de namen van o.a. prof. Keelhoff, Richald en Van Engelen.
Collega Sportmans verhuist binnenkort definitief naar Polen en stelde de vraag of hij ons een genoegen kon doen met de schenking
van deze documenten. Uiteraard ging ons bestuur daar dankbaar en welwillend op in. Zo kwam het dat Eric Sportmans onlangs deze
documenten bezorgde aan onze voorzitter. Als dank ontving hij
van haar het gedenkboek opgemaakt in 1986 ter gelegenheid van
150 jaar ingenieursopleiding aan onze universiteit. Daarin staan
onder andere, naast de geschiedenis van onze faculteit en van het
Plateaugebouw, ook de lijst van alle afgestudeerde ingenieurs uit
de periode 1920 tot 1985. Met genoegen ontdekte hij daar uiteraard
ook de naam in van zijn vader, alsmede die van enkele vrienden van
zijn vader, waarvan hij nog gehoord had.
AIG dankt collega Sportmans voor deze mooie gift en zal zorgen
dat de documenten deels op de faculteit bewaard worden en deels
geschonken worden aan het museum van de Gentse universiteit.
Op de foto onze voorzitter, Katrien Ostyn en de heer Sportmans, bij
het overhandigen van de documenten.

Hoe lid blijven of lid worden van AIG?
Mogelijkheid 1:

KVIV

Via lidmaatschap bij KVIV
(bedrag i.f.v. promotiejaar)

www.kviv.be
Daar is het lidmaatschap AIG automatisch inbegrepen
(voor wie aan UGent een ingenieursdiploma behaalde)

Mogelijkheid 2:
Rechtstreeks lidmaatschap
(€ 35 per jaar, promotie 2013 en 2014 gratis)

AIG

http://aig.ugent.be
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VTK
Beste lezer,
De VTK heeft al erg lang een goede band met zijn alumni, en dus bijgevolg ook met AIG. Het doet altijd plezier om u, alumni, in
groten getale aanwezig te zien op onze activiteiten.
Daarom nodigen wij u graag uit op de volgende activiteiten:
VTK Quiz (23/10/2014)
De VTK Quiz is de VTK activiteit bij uitstek die proffen, assistenten, ereleden, alumni en VTK-leden verenigt. Deze intelligente
geesten worden voor een keer niet op de proef gesteld in het domein van de elektronica, scheikunde, bouwkunde, werktuigkunde,…
maar op het vlak van sport, muziek, actualiteit, cultuur en geschiedenis. De vragen die worden voorgeschoteld aan de talrijke
deelnemers worden verzorgd door een professionele quizmaster. Hierdoor is onze Quiz aantrekkelijk voor professionele quizzers.
De winnaars kunnen zich alvast verwachten aan vele mooie prijzen. De Quiz zal dit jaar doorgaan in de parochiezaal van Ledeberg
op 23 oktober.
VTK Jobfair (24/02/2015)
Naar jaarlijkse traditie organiseert VTK Recruitment in het voorjaar een Jobfair, specifiek gericht op ingenieurs. Voortbouwend op
de goede ervaring van vorige jaren zal deze opnieuw doorgaan in het ICC in Gent. Met meer dan 80 aanwezige bedrijven die zich
focussen op ingenieursprofielen is dit een unieke Jobfair waar ook alumni meer dan welkom zijn.
Of u nu op zoek bent naar een nieuwe uitdaging, gewoon graag alle mogelijkheden openhoudt of simpelweg eens wilt zien waar
oude studiegenoten uiteindelijk beland zijn, noteer dan alvast 24 februari 2015 in uw agenda.
Galabal der Ingenieurs (13/03/2015)
Met fierheid kondigen wij zoals elk jaar opnieuw het hoogtepunt van het VTK feestjaar aan: het Galabal der Ingenieurs. Dit jaar
kiezen wij kiezen wij voor een nieuwe locatie, de ArtCube te Gent en dit op vrijdag 13 maart. Het galabal is de gelegenheid bij
uitstek om bij te praten met generatiegenoten en om memorabele gebeurtenissen uit jullie studententijd nog eens boven te halen. Met
een glaasje champagne bij de hand en een rustgevende achtergrondmuziek vinden jullie in de lounge de ideale plaats om dit te doen.
Eenmaal de avond wat gevorderd is, kunnen jullie zich volledig laten gaan in de fuifzaal, waar meerdere hoogstaande dj’s hun beste
platen zullen laten klinken. Vooraf zal er ook de mogelijkheid zijn om te genieten van een uitgebreid diner met bijhorende wijnen.
Tenslotte zullen de Ereleden van VTK Gent naast toegang tot het galabal ook kunnen genieten van een gratis receptie. Kortom, een
niet te missen activiteit voor alle alumni!
VTK Show (1/04-2/04/2015)
De jarenlange traditie van de VTK Show zal dit jaar worden voortgezet. Samen met een geweldig team van gemotiveerde regisseurs,
acteurs, dansers en danseressen en het decor-team, zullen we weer voor een ludiek spektakel zorgen waarbij de studenten hun
podiumtalenten kunnen laten zien. Dit alles zal doorgaan op woensdag 1 en donderdag 2 april 2015 in de theaterzaal Scala.

VTK Praesidium 2014-2015
Praeses: Max Cozijns
Vice-praeses: Stefanie Leysen
Penning: Tom Kolba en Sebastiaan Vanparijs
Secretaris: Stéphanie Jacobs
PR & Externe: Victor Laga
Recruitment: T
 homas De Keulenaer, Hannes Pauwelyn,
Eva Verbeke en Emmelie Verborgh
ICT: Sander De Wilde
Web: Maarten Desnouck en Mathieu Hinderyckx
Interne: Joey De Keyser en Gabor Jespers

Feest: Christophe De Ridder en Halewijn Wayenberg
Cursus: Lorenz D’hont en Nick Van Bossche
Pers: Valerie De Naeyer en Eva Roos
Sport: Pieter Boone, Jean-Baptist Carpentier en Laurens
De Smet
Cultuur & Excursie: Charlotte Cokelaere, Wout De
Beuckelaer en Björn De Groote
FRiS: Ernst Verdonck
IAESTE: Pieter Christiaens
BEST: Jentl Van Mulder
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IVPV – Instituut Voor Permanente Vorming
Postacademische opleidingen
Behaal een getuigschrift van de Universiteit Gent!
Dimensioneren elektrische laagspanningsinstallaties
Deze cursus focust zich op de verschillende componenten, regelgeving, ... die noodzakelijk zijn om LS-installaties
te begrijpen en te kunnen dimensioneren. De eerste twee dagen richten zich hoofdzakelijk op de basis omtrent
laagspanningsinstallatie. Na een inleiding rond het distributienet worden de verschillende onderdelen van de installatie
besproken. Elk onderdeel legt de link met de dimensionering van de installatie. Als afsluiter is er een praktische
handleiding met een uitgewerkte oefening. De derde dag start met het behandelen van diverse vragen die door de
cursisten worden aangegeven en die vaak voorkomen bij industrie of in gebouwen. De opleiding sluit af met enkele
aspecten van netkwaliteit, gezien diens belang bij dimensionering van installaties.
3-daagse opleiding: 9, 16 en 23 oktober 2014

Black Belt in Lean
Een actiegericht programma voor wie de invoering van de LEAN methodiek in een bedrijf moet leiden en begeleiden.
Inclusief de laatste resultaten aangaande implementatiemethodes die werden verbeterd op basis van jarenlang
onderzoek aan de Universiteit Gent.
Deze opleiding start op 24 oktober 2014.

Expertisetechnieken
In dit programma worden alle stappen van het deskundigenonderzoek op een praktische en gefundeerde manier
behandeld.
De mogelijkheid bestaat om deze opleiding via streaming video te volgen.
Deze opleiding start op 4 november 2014.

Verkeersveiligheidsauditor
Het getuigschrift van deze opleiding is één van de voorwaarden voor de certificatie als verkeersveiligheidsauditor
door de Vlaamse Overheid. Naast de theoretische achtergronden wordt de eigenlijke auditprocedure besproken en
hoe die dient uitgevoerd te worden. Tenslotte zal een volledige auditprocedure in een oefening worden uitgewerkt.
Voor wie geen auditor wil worden, maar in de toekomst een verkeersveiligheidsaudit wil laten uitvoeren of er bij
betrokken zal worden, zijn de eerste twee delen van deze opleiding interessant. De lessen van beide delen kunnen elk
afzonderlijk gevolgd worden.
Deze opleiding start op 6 november 2014.

AIG leden genieten 10% korting op de deelnameprijs.
Instituut voor Permanente Vorming
Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde
Tel +32 (0)9 264 55 82 – ivpv@ugent.be – www.ivpv.ugent.be
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Activiteiten - volg AIG nu ook op LinkedIn en Facebook
Voor uitgebreide info en inschrijvingen zie http://aig.ugent.be of www.kviv.be/oostvlaanderen
Voor familie en vergezellende personen geldt het ledentarief.
Reünie van de AIG afgestudeerden
(promotiejaren eindigend op 4 en 9)
Meer info: zie pag. 4
Vrijdag 10 oktober 2014
Bezoek Roger Raveelmuseum
Een kunstenaar die niet onder één noemer is te vatten, eigentijds
en tijdloos, wereldburger en lokaal verbonden.
Zondag 12 oktober 2014 om 11 u
Roger Raveelmuseum, Gildestraat 2-8, Machelen-Zulte
Barry-Callebaut – activiteit volzet!
Woensdag 15 oktober 2014 om 18 u
Bezoek aan CERN – activiteit volzet!
Zaterdag 18 oktober 2014
Het infrarode universum
Van William Herschel tot het Herschel Space Observatory, lezing
door prof. Maarten Baes, vakgroep Fysica en Sterrenkunde, Gent
Woensdag 22 oktober 2014 om 19.45 u
UGent campus De Sterre, Gebouw S9, Krijgslaan 281 S9, Gent
Dierenwelzijn ook een ingenieursprobleem
Neen, dierenwelzijn is geen kwestie van subjectieve noch
emotievolle beweringen. Dierenwelzijn is voor een groot
deel het voldoen aan concrete condities. Dus ingenieurswerk,
maar wel van een bijzondere orde. Spreker dr. ir. Stephanie
Buij, Onderzoeker bij het Instituut voor Landbouw en
Visserijonderzoek
Donderdag 6 november 2014
Infinity Lab
Dit lab is onderdeel van MEDISIP (Medical Imaging and Signal
Processing) en behoort tot de Faculteit Ingenieurswetenschappen
en Architectuur. Het wil een brug slaan tussen moleculaire
biologie en de kliniek via “small animal imaging”.
Donderdag 13 november 2014
Restauratie van het Lam Gods
Tijdens de rondleiding, in het Museum voor Schone Kunsten,
leer je hoe specialisten een nieuwe jeugd geven aan dit zes
eeuwen oude topkunstwerk.
Zondag 16 november 2014 om 10 u
Museum voor Schone Kunsten, Citadelpark, Gent

Beste lezer, indien u in het vervolg het
AIG-nieuws elektronisch wenst te ontvangen,
bezorg dan gerust uw naam, promotiejaar,
adres en e-mailadres aan aig@ugent.be.

Update@Campus 8e editie
Professor Geert Scheipers – Performance management:
motivatie naar resultaten en terug!
Meer info: zie pag. 5
Woensdag 19 november 2014 om 19.30 u
Auditorium Oehoe, Coupure Links 653, Gent

Noteer nu reeds in uw agenda !
Jaarlijks energiedebat
Lezing georganiseerd door de werkgroep energie
Meer info op
http://aig.ugent.be
Maandag 24 november 2014 om 19 u
Geuzenhuis (Traphal), Kantienberg 9, Gent

Sinterklaasfeest
Sportieve
spelnamiddag
(initiatie
trampolinespringen,
hindernissenparcours, airtumble, springkasteel, …) voor de
kinderen tot 12 jaar, met bezoek van de Sint voor de kids tot
10 jaar. Nadien koffiekoeken voor iedereen.
Zaterdag 29 november 2014 – namiddag
Sporthal Ter Wallen, Sportstraat 1, Merelbeke
Rosetta – expeditie van een komeetjager
Voordracht i.s.m. Volksterrenwacht Armand Pien
Zaterdag 29 november 2014 om 14.30 u
UGent – Volksterrenwacht Armand Pien,
Gezusters Lovelingstraat, Gent
Tuupe tegoare
Traditiegetrouw komen we eind dit jaar opnieuw “Tuupe
Tegoare”, en vergasten we u op een amusante Gentse dialectavond.
Vrijdag 5 december 2014 om 19.45 u
Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 24, Gent
Uitreiking Gouden Medaille Gustave Magnel
Meer info: zie pag. 6
Vrijdag 12 december 2014
Aula UGent, Voldersstraat 9, Gent
De Schedelgeboorten
Ze brengen een bloemlezing van hun beste liedjes, de meeste
gekke acts en leukste babbels om de vele ongelukkigen die hen
nog nooit gezien hebben, de kans te geven hun schade in te halen
en de vele trouwe fans dubbel en dik te laten genieten.
Zaterdag 13 december 2014 om 20.15 u
Zaal Palace, Markt 32, Deinze
Deadline inschrijvingen: 13 oktober
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