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Editoriaal
Het voelt een beetje onwennig om als kersvers voorzitter dit editoriaal aan jullie
te richten. Na een in alle opzichten zeer geslaagd werkjaar nam Katrien Ostyn
op de algemene vergadering van 19 februari afscheid van drie erg intense jaren
van voorzitterschap. Velen zullen het met me eens zijn, Katrien, dat je in de voorbije periode je functie zeker niet op een gouden schoteltje gepresenteerd kreeg.
De aanhoudende onduidelijkheid omtrent en het voortdurend gekibbel binnen
KVIV - VIK - ie-net hebben het je niet gemakkelijk gemaakt om AIG in deze
onduidelijke situatie te positioneren. En ook het opzetten van een aantal nieuwe
initaitieven bracht heel wat uitdagingen met zich mee. Maar je hebt je met veel
inzet en doorzettingsvermogen op een voorbeeldige en bewonderenswaardige
wijze van je taak gekweten. Bedankt daarvoor, Katrien en dank ook om je verdere engagement binnen ons bestuur.
Samen met Katrien namen ook Lieven Eeckhout en Kristof Mahieu afscheid van
onze raad van bestuur en ook zij verdienen onze dank en waardering voor alles
wat zij voor AIG gepresteerd hebben. Dit betekent tevens dat ons nieuw verkozen
bestuur enkele frisse gezichten telt, die ons AIG ongetwijfeld zullen versterken
met innovatieve en creatieve ideeën en die zullen helpen de nieuwe weg die onze
vereniging is ingeslagen verder succesvol te bewandelen. Samen met onze 21
leden van de raad van bestuur en met Filip De Turck als ondervoorzitter meen
ik dat we de uitdagingen die ons wachten met opgeheven hoofd en vertrouwen in
de toekomst tegemoet mogen zien. Filip heeft onder andere met de organisatie
van de Update@Campus en TechBoost! activiteiten, zijn vele organisatorische
capaciteiten reeds overvloedig bewezen en zetelt bijgevolg volkomen terecht op
de stoel die hem door de algemene vergadering is toegeschoven.

Ronny Verhoeven en
Katrien Ostyn

Er staan ons in de komende maanden nog heel wat uitdagingen te wachten: de onderhandelingen met ie-net verlopen allesbehalve soepel en dompelen de toekomst
van een overkoepelende ingenieursvereniging in een erg onduidelijke en twijfelachtige mist. Samen met de andere facultaire
alumniverenigingen zullen we er alles aan doen om de situatie op te klaren en te komen tot een nieuwe, volwaardige en representatieve Vlaamse ingenieursvereniging die de belangen van alle ingenieurs op daadkrachtige wijze kan verdedigen, niet meer,
maar zeker ook niet minder.
Terzelfdertijd zullen we initiatieven ontwikkelen om het eigen imago van AIG te versterken, onze ledenwerving te optimaliseren, de band met de ingenieurs-architecten nieuw leven in te blazen en de aangename en zeer gewaardeerde samenwerking
met de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur te bestendigen.
AIG wil voor al zijn leden een degelijke en sterke beroepsvereniging zijn die aan hen allen op velerlei vlakken heel wat te
bieden heeft en waarvan je met veel plezier lid wordt en deelneemt aan haar activiteiten.
We gaan ervoor...!
Ronny Verhoeven
voorzitter AIG

ronny.verhoeven@ugent.be
aig@ugent.be

NOTEER NU REEDS IN UW AGENDA:

Het reüniefeest voor de promoties eindigend op 0 en 5
en de viering van de jubilarissen met 50, 55, 60, 65, … jaar diploma.
Vrijdag 20 november 2015 - Salons Mantovani in Oudenaarde.
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Nieuws van AIG
Bezoek aan de facultaire bibliotheek en AIG Algemene Vergadering
Donderdag 19 februari
In afwachting van de jaarlijkse algemene vergadering van het
AIG werden we verwelkomd in de nieuwe, recent geopende
bibliotheek van de faculteit Ingenieurswetenschappen
en Architectuur. Bij het betreden van deze bibliotheek,
in het hart van het Jozef Plateaugebouw, werd meerder
aanwezige geconfronteerd met nostalgische gevoelens. Dat
deze bibliotheek gehuisvest is in wat ooit de practicumzaal
Natuurkunde was, droeg hier ongetwijfeld toe bij. Het gevoel
werd nog versterkt door de architectuur van het gebouw,
ontworpen door OFFICE Kersten Geers David Van Severen
(beide alumni van de faculteit). Dit ontwerp resulteerde
in een boekenrek als een mecano, met respect voor de
oorspronkelijke architectuur en tevens opgebouwd uit drie
etages boeken. Mevr. Mieken Osselaer, bibliothecaris van
de facultaire bibliotheek, nam ons op sleeptouw doorheen
de etages. Ze introduceerde ons in de boekencollectie die
er gehuisvest wordt. Deze collectie is enerzijds opgebouwd
rond de historische collectie van de vakgroep architectuur.
Anderzijds was de UGent in staat om de bibliotheek van
eredoctor Geert Bekaert te verwerven. Dit resulteert in een
slordige 30 000 boeken en 900 tijdschrifttitels die vandaag
in de bibliotheek kunnen geconsulteerd worden.
Na deze rondleiding werd iedereen verwacht in de Jozef
Plateauzaal alwaar de algemene vergadering plaats vond.
Volgend op deze korte en krachtige vergadering werden
we terug verwacht in de bibliotheek om er te klinken op de
nieuw verkozen voorzitter en ondervoorzitter van het AIG.
In tussentijd had em. prof. ir. Vandepitte de kans genomen
om de kwaliteit van de bibliotheek op de proef te stellen.
Met succes werd het driedelige luik over het berekenen van
constructies teruggevonden en lag het klaar ter inzage, voor
de nostalgische geïnteresseerde!

Mieken Osselaer, Godfried Derveaux en Katrien Ostyn

Tot slot valt, voor de liefhebbers, te melden dat de bibliotheek vrij toegankelijk is voor studenten, leden van de faculteit en alumni
tijdens de werkuren. Dit zowel om werken in te kijken en uit te lenen als om in rust te studeren of te werken.

AIG Lidmaatschap
Dit kan reeds voor de democratische bijdrage van 35 €.
Bovendien zijn alumni afgestudeerd in 2014 gratis lid tot eind 2015.
Lid worden is heel eenvoudig:
• Vul uw gegevens in op http://aig.ugent.be via de knop “Word lid van AIG”.
• Schrijf € 35 over op rekening BE14 2900 2600 2283 (BIC GEBABEBB) met vermelding van de gestructureerde code die
u krijgt.
• Klaar!
Als AIG-lid bent u meteen ook lid van het overkoepelende UGent-alumninetwerk.
KVIV leden afgestudeerd aan UGent zijn automatisch lid van AIG.
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Nieuws van AIG
Op donderdag 19 februari 2015 vond de jaarlijkse algemene vergadering van AIG plaats.
Naast de wettelijke formaliteiten (waaronder de financiële toestand door onze penningmeester Roger Cornelis) en een minuut stilte
voor de overleden leden van 2014, waren de belangrijkste punten de verkiezingen voor de raad van beheer, de verkiezing van een
nieuwe voorzitter en ondervoorzitter en de unanieme beslissing om het erelidmaatschap AIG toe te kennen aan Godfried Derveaux.
Dit erelidmaatschap zal plechtig overhandigd worden op 18 juni 2015.
Wat de verkiezingen betreft kwam Katrien Ostyn aan het einde van haar driejarig voorzittersmandaat. Als nieuwe voorzitter werd
Ronny Verhoeven verkozen en als nieuwe ondervoorzitter Filip De Turck.
Nieuwe leden in de raad van beheer worden: Peter Sergeant, Matthias Verstraete en
Nathan Van Den Bossche.
De huidige raad van bestuur bestaat dus momenteel uit: Ronny Verhoeven, Filip De Turck,
Alexander Benoot, Roger Cornelis, Alain Corvelyn, Francis De Boeck, Filip De Pauw,
Dries Dezittere, Yves Fassin, Thierry Heirbrant, Patrick Lafontaine, Jan Lagast, Marc
Ryckeboer, Peter Sergeant, An Stroobandt, Joris Thybaut, Nathan Van Den Bossche,
Kenny Van Heuverswijn, Pascal Verdonck, Matthias Verstraete en Willy Wouters.

Ronny Verhoeven en Filip De Turck

Godfried Derveaux, Katrien Ostyn, Rik Van de Walle,
Thierry Heirbrant en Daniël Vandepitte

Roger Cornelis

AIG Erelidmaatschap ir. Godfried Derveaux
Op de Algemene Vergadering van 19 februari is er beslist om het AIG erelidmaatschap toe te kennen aan ir. Godfried
Derveaux, oud-voorzitter AIG en oprichter van het Ingenieursbureau G. Derveaux nv in 1958.
Dit zal doorgaan op donderdag 18 juni 2015. Meer info volgt op de website.
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Nieuws van AIG
De energie van morgen - mobiliteit
Lezing georganiseerd door de werkgroep energie
Maandag 24 november 2014

Het jaarlijks event van de werkgroep energie binnen het AIG belicht opnieuw een energiethema met een visie op de toekomst. Hoe
ziet onze mobiliteit er uit bij 300 jaar AIG? Op 24 november kregen een 40-tal deelnemers een antwoord op deze vraag.
Zoals het AIG betaamt, start de avond met de visie van professor Sebastian Verhelst, Onderzoeksgroep Vervoertechniek, Faculteit
Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Universiteit Gent. Vanuit een globale visie weegt hij toekomstige energiedragers voor
transport af aan de hand van volgende criteria: duurzaamheid, compactheid en schaalbaarheid. Binnen de hernieuwbare energieën
moeten we concluderen dat zonne-energie de enige grote opschaalbaarheid heeft om als brandstof voor mobiliteit te dienen. Via
elektriciteitsproductie gaan we naar waterstof en eventuele verdere omzetting naar aardgas en zelfs vloeibare brandstoffen zoals
methanol, ammoniak en dimethylether. Deze verdere omzetting is nodig om een voldoende hoge energiedichtheid te realiseren
en bovendien kan de bestaande verbrandingsmotor met deze brandstoffen werken, een betrouwbare technologie met nog steeds
potentieel tot verdere ontwikkeling. Duurzaamheid wil ook zeggen beschikbaarheid van materialen, waarbij vragen gesteld worden
naar de E-mobility (E-car) en tevens ook brandstofcellen.
Indien we kijken naar een toekomst iets dichterbij, dompelt Dirk Focroul, product manager Fluxys, ons onder in het thema CNG
(Compressed Natural Gas). Aardgas is een wijd beschikbare bron met een uitgebouwde bestaande transport en distributie-infrastructuur.
CNG biedt nu al een CO2-besparing, maar indien bio-methaan wordt gebruikt dan vergroot deze CO2-besparing spectaculair, opnieuw
gebaseerd op bijvoorbeeld zonne-energie gecombineerd met methanisatie van waterstof. Op dit moment is er al een mogelijkheid om
op een economisch rendabele manier de overstap naar CNG te maken en wordt de infrastructuur voor het tanken verder uitgebouwd. In
tegenstelling tot LNG, is er voor CNG ook geen enkelprobleem om te parkeren in ondergrondse parkeergarages.
Tot slot stelt Hans Vandersyppe, GDF-Suez, ons hun leasingconcept voor om hun medewerkers in de toekomst toe te laten gebruik
te maken van elektrische voertuigen. Hybride wagens hebben het zeer moeilijk, maar volledige elektrische wagens behoren zeker
tot de mogelijkheden van industriële bedrijven voor een leasingwagen, zo toont de vergelijkende studie van GDF-Suez aan.
Het positieve resultaat geldt zowel voor het bedrijf, alsook voor de werknemer. Bovenop deze financiële en fiscale vergelijking,
ontwikkelt GDF-Suez samen met het leasingbedrijf methodieken om de brandstofkosten transparant te krijgen. Gezien er ook thuis
kan opgeladen worden is een apart facturatiesysteem nodig. Bovendien is er nog een additioneel fenomeen dat het fuelprobleem een
parkingprobleem wordt, gezien deze wagens moeten opgeladen worden. Verdere ontwikkelingen zijn er in oplaadstrategieën om
geen te grote pieken te trekken van het elektriciteitsnet.
Wanneer we de drie sprekers in debat laten gaan, onder leiding van professor Michel De Paepe, vakgebied thermodynamica,
vakgroep mechanica van stroming, warmte en verbranding, dan blijkt duidelijk dat het moeilijk is om 1 richting te kiezen, maar dat
de toekomst, zeker op korte termijn, in de verschillende opties ligt.
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Nieuws van AIG
TechBoost! 2015: “Boost uw technische kennis door een les
van een topexpert over een actueel relevant thema”
Willen jullie nog eens genieten van een super-interessante les in een groot auditorium ‘in de Plateau’? En nadien een mooie
netwerkreceptie? Dan is TechBoost! de uitgelezen gelegenheid: we zijn zeer verheugd jullie allen uit te nodigen op de 3de editie
van het TechBoost! event:

Prof. Roel Baets, UGent, internationaal gerenommeerd onderzoeker, geeft ons een les van anderhalf uur over fotonica, nanofotonica
en biofotonica. De les start met een kort overzicht van hoe in de laatste 20 jaar de fotonica als een rollercoaster in ons leven van
elke dag gekomen is. Maar de echte revolutie ligt nog voor ons en bevindt zich op het kruispunt van fotonica, nanowetenschap en
life science.
Er wordt gestart met de theoretische basisbegrippen rond interactie van licht met materie in
kleine structuren, en klein wil zeggen dat ze niet veel groter zijn dan de golflengte van het licht
zelf, of zelfs (veel) kleiner. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag hoe we dergelijke kleine
structuren kunnen fabriceren, vaak in de vorm van een chip. Het verband met micro-elektronica
wordt gelegd en vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de toepassingsmogelijkheden van
dergelijke optische chips. Volgende elementen komen o.a. aan bod:
• Waarom kunnen het huidige Internet en datacenters niet meer zonder optische
technologieën?
• Hoe werken LED-lampen en waarom kunnen we er zoveel energie mee besparen?
• Er zijn technieken in volle ontwikkeling voor de zeer gevoelige detectie van allerlei vloeistoffen
en gassen: hoe werken deze technieken juist?
• Waarom zijn de optische technieken voor monitoring van mechanische vervorming in kritische
constructies zo accuraat?
• Hoorde je al van handige apparaatjes die de huisarts kan inzetten voor snelle diagnose van
ziektes, of beter nog, het voorkomen ervan? Deze evolutie zit er aan te komen en ingenieurs
kunnen hier zeer belangrijke bijdragen leveren!

prof. Roel Baets
in TechBoost! 2015

Tijdens de mooie netwerkreceptie achteraf met sandwiches, hapjes, cava en streekbieren worden verschillende licht-experimenten
getoond, kan u collega’s ingenieurs ontmoeten, alsook professoren en onderzoekers van de vakgroepen van onze faculteit, kan u
nieuwe contacten leggen en bestaande contacten versterken!
Dinsdag 28 april, aanvang 19.30 u, Plateaugebouw, Gent – Reserveer uw plaats via www.mijn-aig.be.

TechBoost! 2015 is een organisatie van:
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Nieuws van AIG
AIG-Stichting
Prijs Prof. D. De Meulemeester – Piot
De AIG-Stichting schrijft de 4-jaarlijkse prijs prof. D. De Meulemeester-Piot uit.
Deze prijs, ter waarde van 2 500 euro, heeft tot doel het wetenschappelijk onderzoek in de ingenieurswetenschappen aan te moedigen. De prijs zal een doctoraatsproefschrift bekronen op het gebied van de ingenieurswetenschappen.
De kandidaten moeten uiterlijk tegen 31 oktober 2015 hun werk afleveren, volgens de modaliteiten vermeld op de website
De prijs is ondeelbaar en wordt niet uitgereikt indien de jury oordeelt dat geen enkele van de voorgedragen werken waardig is om
hem te ontvangen.
Het volledig reglement is beschikbaar op onze website
De prijs werd voor de eerste maal uitgereikt in 1957. De laureaten van de laatste 4 edities van deze prijs waren:
1999 dr. ir. Dirk De Wachter: Modellering van de dialysebehandeling bij nierfalen
2002 dr. ir. Karen De Clerck: Een experimentele studie van fundamentele principes van het verven van conventionele PET-weefsels
en PET-microvezelweefsels / An Experimental Study of Fundamental Principles of the Dyeing of PET Conventional Fibre
and Microfibre Fabrics
2007 dr. ir. Filip Van Den Abeele: Impact Damage Models for Steel Fibre Reinforced Composite Materials
2012 dr. ir. Joris Degroote: Ontwikkeling van algoritmes voor de gepartitioneerde berekening van sterk gekoppelde fluïdumstructuur-interactieproblemen.

Jozef Plateauprijs en Leo Baekelandprijs
In het vorige AIG Nieuws werden deze beide prijzen aangekondigd.
Het betreffen prijzen voor de masterscripties voor respectievelijk burgerlijk ingenieurs en ingenieur-architecten (de Jozef
Plateauprijs) en industrieel ingenieurs (de Leo Baekelandprijs).
Bij het sluiten van de inschrijvingstermijn telden we 12 werken voor de Jozef Plateauprijs en 5 werken voor de Leo Baekelandprijs.
Een jury zal nu deze werken verder beoordelen. Uiteindelijk zullen de finale kandidaten hun werk mondeling voorstellen aan het
brede publiek en de jury voor deze een eindbeslissing neemt. Dit zal plaatsvinden op donderdag 21 mei in de gebouwen van Maria
Middelares te Gent.
Tijdens de beraadslaging van de jury krijgen de aanwezigen de kans een begeleide rondgang te doen aan de nieuwe installaties van
Maria Middelares.
Voor meer info verwijzen we naar de website.
De Jozef Plateauprijs heeft al een lange traditie. Hierna de laureaten van de voorbije 16 jaar:
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

ir. Lieven Eeckhout: Studie en modellering op logisch niveau van onderdelen van een blokgestructureerde instructiesetmicroarchitectuur
ir. Hans Vandierendonck: Studie van bankvoorspelling in meerbankscaches
ir. Olivier Goossens: Experimentele studie van een DC pin-plaat glimontlading bij atmosfeerdruk
ir. Davy Pissoort: Genetisch geoptimaliseerde antenne voor de detectie van anti-personeels landmijnen
ir. Dominique Chanet en ir. Luco Van Put: CoALA: Compactie nA het Linken voor ARM
ir. Guy Mareels: Numerieke simulatie van een dialyse catheter in de holle ader
ir. Bruno Huysmans: Vergelijkend onderzoek van textuurparameters in echografiebeelden
ir. Bram Minnaert: Ontwerp van een hardwareversneller voor de vergelijking van DNA-sequenties
ir. Peter Mortier: Eindige elementen simulatie van ballon-stent interactie
1e laureaat: ir. Jochen Delbeke: Technical requirements for a proliferation-resistant nuclear industry
2e laureaat: ir. Nele Tilley: Studie van brand in kleine ondergrondse parkeergarages
ir. Sofie Verbeke: Studie van de problematiek van wateroverlast bij de vzw Oranjehuis te Heule
ir. Matthias Verstraete en ir. Antony Zegers: Onderzoek naar de lasbaarheid van pijpleidingstaal m.b.v. het FRIEX-proces
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Nieuws van AIG
2011
2012
2013
2014

ir. Marloes De Witte: Numerical simulation of the flow field in the anastomosis region of coronary bypasses
ir. Thierry De Meyer: Invloed van vezelmaterialen op het halochromisme van ethyloranje: een experimentele en
computationele studie
ir. Matthias Duchatelet: Hoe getijdenturbines de dwarsstroom te Zeebrugge reduceren
ir. Joachim Druant: Modelgebaseerde voorspellende controle van multilevel-invertoren met geïntegreerde foutdetectie

De Leo Baekelandprijs is een recente prijs, ingevoerd na de integratie van de studies industrieel ingenieur in onze faculteit. De
laureaat 2015 wordt dan ook de eerste op de betreffende erelijst.

Andere prijzen uitgereikt door AIG
Bovenvermelde zijn bijlange niet de enige door AIG uitgereikte prijzen.
De volledige lijst vindt u terug op onze website.
Onlangs is de Gouden Medaille Gustave Magnel uitgereikt (uitgebreid verslag op pagina 9 van dit AIG-nieuws)
Ook dit jaar nog worden de prijzen Isabella van Portugal en Boulvin-Van Engelen uitgereikt.
Dit zal gebeuren in het kader van de plechtige proclamatie op het einde van het academiejaar.
De eerste prijs beloont de beste student burgerlijk ingenieur, gezien over de volledige duur van zijn/haar studies aan onze faculteit.
Deze tweede prijs is voorbehouden voor de beste industrieel ingenieur, aan één van beide campussen.

Geassocieerde leden
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Nieuws van AIG
Nieuwjaarshappening van de Oost-Vlaamse ingenieur.
25 januari 2015

Was u er ook bij?
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Nieuws van AIG
Terechte winnaar voor de meest prestigieuze prijs van AIG
Iedereen heeft al minstens van de Burj Khalifa toren gehoord,
een sterk staaltje van menselijk kunnen. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de GOUDEN MEDAILLE MAGNEL
uitgereikt werd aan William F. Baker voor zijn bijdrage aan de
bouw van dit kunstwerk van ingenieursvakmanschap.
Voor wie de Gouden Medaille-prijs niet kent : deze internationale
prijs wordt voor de twaalfde maal al uitgereikt (ditmaal voor
de periode 2009-2013), de prijs gaat naar de ontwerper van
een belangrijke of merkwaardige toepassing van gewapend of
voorgespannen beton. Vanuit alle inzendingen werd de Burj
Khalifa, met ruime voorsprong het hoogste gebouw ter wereld,
gekozen. Vooral de grensverleggende vooruitgang op vlak van de structurele aspecten van hoogbouw
gaf hierbij de doorslag.
AIG had dan ook de eer om op vrijdag 12 december vele en belangrijke genodigden te mogen ontvangen,
met niet in het minst de ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten, de rector van de UGent,
Anne De Paepe, een delegatie professoren en veel geïnteresseerden waaronder een aanzienlijk aantal
studenten.
De plechtige uitreiking die doorging in de Aula, bestond uit een presentatie van prof. Luc Taerwe over
“Innovatie met beton: Magnel als inspiratiebron”, gevolgd door een voorstelling van BESIX “Making
it concrete”, de hoofdsponsor van het event.
Nadien gaf William Baker zelf een zeer onderhoudend en leerrijk inzicht in de belangrijkste aspecten
van het ontwerp, gespekt met enkele praktische problemen die moesten overkomen worden om de
bouw ervan mogelijk te maken.
Tenslotte werd de avond afgesloten met een rijkelijk voorziene receptie.

William Baker, Anne De Paepe, Katrien Ostyn en Luc Taerwe

Anne De Paepe, William Baker, en
Ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten
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Nieuws uit de FEA
Gents bedrijf FEops maakt hartchirurgie veiliger
(05-02-2015) Het Gentse hightechbedrijf FEops van Matthieu De Beule, Peter Mortier en Benedict Verhegghe ontwikkelde een
3D-computermodel dat nauwkeurig voorspelt hoe een patiënt zal reageren op een aortaklepimplantaat. Daarmee heeft de spin-off
van Universiteit Gent een wereldprimeur te pakken. Het principe is eenvoudig: de arts stuurt de beelden van de patiënt door naar
FEops en krijgt binnen de 24 uur toegang tot een gedetailleerd 3D-computermodel van de patiënt. Met dat computermodel kan de
arts virtueel een of meerdere implantaten in de patiënt plaatsen. Met die inzichten kan de arts het meest geschikte implantaat voor
de patiënt selecteren.

Finaleplaats Battle of Talents voor FEA-studenten
(04-03-2015) De tweede plaats in de Battle of Talents ging naar Jonathan Van der Smissen, Lore Vandemaele, Asha Derumeaux,
Niel Liesmons, Louise Dumon en Jasper Nuytten, allen studenten van de UGent (campus Kortrijk). Ze wonnen de prijs met het
project TUCAN, een gebruiksvriendelijke CNC-machine. Zij slepen ondernemersadvies van Bryo & Addestino in de wacht ter
waarde van 4.000 euro.
De Battle of Talents is een online wedstrijd die studenten en onderzoekers uitdaagt een concreet ondernemingsplan uit te schrijven
en te verdedigen. Venture Spirit is de organisator van de wedstrijd, met partners zoals Electrabel, Telenet Idealabs, Securex en BNP
Paribas Fortis.

JEC Innovation Award voor UGent-onderzoekers
(06-03-2015) Het Europese project ‘3D Light Trans’, waar de vakgroepen Textielkunde en Toegepaste Materiaalwetenschappen van
de UGent aan meewerken, werd onderscheiden met de JEC Innovation Award.
Jaarlijks selecteert de JEC Group de beste innovaties van het voorbije jaar en onderscheidt deze op JEC Europe, een conferentie
die dit jaar in Parijs plaatsvindt. De UGent werd er onderscheiden met het project 3D LightTrans, een samenwerkingsproject
tussen 18 partners (waaronder de vakgroepen Textielkunde en Toegepaste Materiaalwetenschappen van de UGent) dat tot doel heeft
een flexibele productieketting te creëren om tegen een lage kostprijs composietmaterialen in textiel te produceren.
Snelnieuws uit de faculteit (Meer snelnieuws via
Twitter @ugent_fea)
• 16/01/15 FEA-studenten verkozen tot Smartest TrainBrain
• 29/01/15 FEA staat met 5 installaties op het Lichtfestival in de Ufo
• 23/01/15 Officiële opening Sagrada Familia in ijs in Finland
• 09/02/15 Lancering van onze Engelstalige website www.ugent.be/ea/en
• 11/02/15 We ontvingen 50 leerkrachten op onze leerkrachtennamiddag
• 06/03/15 De faculteit in 2025. De faculteit brainstormde een hele dag over onze toekomst
Agenda
• Zaterdag 25 april 2015: Boetiek techniek (Sint-Baafsplein en Emile Braunplein, Gent)
• Dinsdag 28 april 2015: TechBoost (Jozef Plateaustraat 22, Gent)
• Woensdag 6 mei: Infosessie nieuwe masterstudenten (Jozef Plateaustraat 22, Gent)
• Zaterdag 4 juli: Proclamatie (Aula, Volderstraat, Gent)
• Maandag 6 juli: Proclamatie (Aula, Volderstraat, Gent)

VTK
VTK Show (01/04-02/04)

Parkpop (23/04)

Het hele jaar door is er hard geschreven, gerepeteerd en gedanst om
de show van dit jaar te doen knallen van jewelste. Laat je meeslepen
in de belevenissen van de proffen en studenten, doorheen een
avontuur dat net dat tikkeltje gekker is dan het dagdagelijkse
‘burgieleventje’. Ook dit jaar zal er niemand van jullie favoriete
proffen gespaard blijven. De voorstellingen vinden plaats in
toneelzaal ‘Scala’ op woensdag 1 april en donderdag 2 april. Na de
voorstelling wacht je gratis glaasje cava op de receptie! Voor meer
informatie kan je altijd eens onze site checken.

Ook dit jaar biedt VTK jullie een topeditie van Parkpop aan!
Dit is een festival georganiseerd door burgies voor burgies
en met enkele burgiebandjes natuurlijk. We verhuizen terug
naar het oude vertrouwde Amfitheater in het Citadelpark, dus
jullie kunnen terug een hoge mate aan gezelligheid en sfeer
verwachten! Noteer dus al zeker donderdag 23 april in je
agenda, want het zal een spetter worden met onder meer Willow,
Douglas Firs en nog 3 burgiebands! We verwachten jullie vanaf
17u. See you then!
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IVPV – Instituut Voor Permanente Vorming
Postacademische opleidingen

Behaal een getuigschrift van de Universiteit Gent!
Milieucoördinator type A, type B of overgangsopleiding B naar A

Met deze opleiding krijgen toekomstige milieucoördinatoren de gelegenheid het door VLAREL vereiste getuigschrift
via afstandsleren op eigen computer te verwerven. De opleiding is modulair opgebouwd rond de milieudisciplines
wetgeving, bedrijfsinterne zorg, communicatie, technologie en economie.
Starten met de opleiding kan op elk moment. Contactdagen en examens worden met halfjaarlijkse periodiciteit ingericht.

Verpakking van levensmiddelen

Deze opleiding behandelt het verpakken van levensmiddelen vanuit verschillende invalshoeken. De complexe
relaties tussen de diverse aspecten van verpakking, levensmiddel en vulsysteem worden toegelicht. De opleiding zal
de verschillende doelgroepen (levensmiddelenproducent, verpakkingsproducent, vulsysteemleverancier) een beter
inzicht geven in hoe de verpakking en verpakkingstechnieken de kwaliteit van levensmiddelen beïnvloeden.
Deze opleiding start op 20 april 2015.

Energie-efficiëntie in de industrie

Deze opleiding zal u wegwijs maken in de verschillende mogelijkheden om energie-efficiëntie in uw bedrijf te
verhogen. Er wordt vertrokken van basiskennis thermodynamica en energieconversie die iedere ingenieur meekreeg
op de schoolbanken. In de eerste module wordt ingegaan op de nieuwe technieken die worden ontwikkeld zowel voor
de productie, het transport en het gebruik van warmte. De tweede module legt het verband tussen warmte en arbeid.
De derde module behandelt de efficiënte productie van arbeid en het gebruik van elektrische energie. In de laatste
module worden de economische en beleidsaspecten van energiebesparing en klimaatverandering behandeld.
Deze opleiding start op 13 mei 2015.

Opleidingen najaar 2015
•
•
•
•

Black Belt in Lean
Composieten
Schadediagnose en herstelling van beton
Basisstatistiek voor onderzoekers

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

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.
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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.
TechBoost! voor ingenieurs
Meer info: zie pag. 5
Dinsdag 28 april 2015 om 19.30 u – Gent
Fietstocht Vos Reynaert
Met Tibeert al fietsend door het oostelijk deel van het land van
de Vos Reynaert (+/- 30 km).
Zaterdag 9 mei 2015 – Haasdonk
Voorstelling werken Jozef Plateauprijs en Leo Baekelandprijs
2015
Meer info volgt op website
Donderdag 21 mei 2015 – Gent
Lentewandeling in de Kalkense Meersen
De jaarlijkse gezinsuitstap, langs de (niet helemaal) verdwenen
Scheldemeanders. Als afsluiter volgt de driejaarlijkse
bestuursverkiezing van KVIV OVL.
Pinkstermaandag 25 mei 2015 – Laarne

Orgelconcert – Hommage aan Aristide Cavaillé-Coll
Bezoek aan het Flentrop- en Forrestorgel, lezing en concert
door Patrick De Baets, Paul De Maeyer, Kristiaan Van
Ingelgem en Pieter Van Ingelgem.
Zondag 7 juni 2015 om 14 u – Gent
After Work BBQ
De zomer wordt goed ingezet met een BBQ om duimen en
vingers van af te likken.
Vrijdag 12 juni 2015 – Gent
AIG erelidmaatschap ir. Godfried Derveaux
Meer info volgt op website
Donderdag 18 juni 2015
Nationale Beiaarddag – Roaming Bells
Lezing over de beiaard door Carl Van Eyndhoven, gevolgd
door origineel beiaardconcert door Rose-Marie Seuntiëns.
Zondag 21 juni 2015 om 14.30 u – Aalst

Dit AIG-nieuws kwam tot stand dankzij de medewerking van: An Balcaen, Alain Corvelyn, Francis De Boeck,
Filip De Turck, Thierry Heirbrant, An Stroobandt, Leen Veldeman, Ronny Verhoeven en Matthias Verstraete.
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