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AIG start dit najaar met een nieuwe activiteit: Update@Campus!
AIG biedt zijn leden een gratis avondcursus aan waarbij een bedrijf kennis uit de
bedrijfswereld wenst over te dragen waarmee de deelnemers meteen aan de slag kunnen. Het is eveneens de bedoeling om de alumni van de faculteit weer naar de faculteit te brengen.

Onze jaarlijkse AIG-bijeenkomst zal
terug plaatsvinden in Restaurant ‘t
Boerenhof, Gentstraat 2 te Oostakker en
dit

Zo bieden wij u elk jaar de gelegenheid om u snel én gratis bij te scholen. We geven in
eerste instantie de voorkeur aan thema’s die aanvullend zijn op de technische vorming
van de ingenieur, zoals recrutering, recht, marketing en zo meer.
AIG probeert, als schoolvereniging, de faculteit en de bedrijfswereld dichter bij elkaar
te brengen. Elke cursus wordt gesponsord door het bedrijf van de spreker. De avondcursussen lopen in samenwerking met de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de
Universiteit Gent en het Instituut voor Permanente Vorming.

op vrijdagavond
22 februari 2008

Op 13 november start ir. Jan Lagast, Senior Marketing Advisor van Forte, tevens gastdocent aan de Vlerick Leuven Gent Management School en de Erasmus Universiteit
Rotterdam, met de eerste cursus. Uw docent leert u in anderhalf uur een effectief marketingplan op te stellen om een nieuwe technologie of nieuwe businesslijn te lanceren
op een industriële markt.
De avond wordt afgesloten met een drink u aangeboden door Forte.
Noteer alvast deze datum in uw agenda. Verdere toelichtingen en info vindt u op pagina 11.
We wensen met de lancering van dit nieuw initiatief extra waarde te geven aan het lidmaatschap van onze AIG-leden en tevens de banden met de alumnivereniging en de
universiteit te verstevigen.
Onze werkgroep energie brengt dit najaar ook een nieuw aanbod van activiteiten!
Op vrijdagnamiddag 19 oktober bezoeken we de biomassacentrale in Moeskroen en
dinsdagavond 20 november is er een voordracht over "Kleinschalige energie: wordt
mijn huis een elektriciteitscentrale?" deze voordracht zal doorgaan in de Plateauzaal
van de FirW, J. Plateaustraat 22 te Gent. Verdere toelichtingen en info vindt u op pagina 3.
Van harte welkom!

Hou deze datum nu reeds
vrij in uw agenda!
Het volledig programma en de uitnodiging zullen als bijlage van het volgend
AIG-nieuws nr. 76 van 1 januari 2008
verstuurd worden.
Vierende promoties
Jubilarissen van 80, 75, 70, 60 en 50
jaar, afgestudeerd in
1927-1932-1937-1947 en 1957
zullen speciaal gevierd worden.
Om van de jaarlijkse bijeenkomst een
succes te maken nodigen wij u nu reeds
uit indien u afstudeerde in de jaren:
1962 - 1967 - 1972 - 1977 - 1982 1987 - 1992 - 1997 - 2002 - 2007.

ir. Christiaan Claeys
Voorzitter AIG

Bezoek biomassacentrale Moeskroen
Vrijdagnamiddag 19 oktober om 15.30 u
Biomassa is in België aan een opmars bezig. Het is één van de middelen die ook vanuit Europa naar voor wordt geschoven
om minder afhankelijk te worden van klassieke brandstoffen en om de uitstoot van CO2 te verminderen.
Deze biomassacentrale in Moeskroen bestaat uit één enkele motor met een vermogen van maar liefst 18 MWe, waarin per
jaar een kleine 35.000 ton biofuels worden verwerkt.
Tijdens dit bezoek heeft u de kans om deze kanjer van een motor met eigen ogen te aanschouwen
Verdere info op pagina 2 van dit AIG-nieuws.
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Activiteiten Oost- en West-Vlaanderen
deze kanjer van een motor met eigen ogen te aanschouwen en
zal u ook verdere informatie krijgen over Electrawinds en over
de technische werking van een dieselmotor op biobrandstoffen
van prof. Sierens of dhr. Verhelst van de Universiteit Gent.
Ook de CEO van Electrawinds, dhr. Luc Desender, zal aanwezig zijn. Er wordt afgesloten met een drink.

AFDELINGEN
Oost-Vlaanderen
tel.: 09-223 79 30
fax: 09-223 65 78
e-mail: aig@kviv.be
website: www.kviv.be/regio/oost-vlaanderen
rkn. K VIV Oost-Vlaanderen: 447-0063091-53
rkn. AIG Oost-Vlaanderen: 000-1709173-33

Polyoxybenzylmethyleenglycolanhydride!
Dinsdag 9 oktober om 18 u
In 2007 is het precies honderd jaar geleden dat Leo Baekeland
een patent nam op zijn bakelietuitvinding en daarmee een
belangrijke impuls gaf aan de ontwikkeling van de hedendaagse kunststoffen. De Universiteit Gent grijpt dit jubileum aan
om verschillende evenementen rond Baekeland te organiseren
(zie www.ugent.be/baekeland).
Tijdens een deskundige rondleiding door de Baekelandtentoonstelling in het Museum voor de Geschiedenis van de
Wetenschappen, krijgen wij zowel de persoon Baekeland centraal als de historische en hedendaagse hoogtechnologische
toepassingen van Bakeliet te zien. Het bezoek duurt ongeveer
1 uur, receptie achteraf voorzien.
Museum van de Geschiedenis van de Wetenschappen, S30,
Campus De Sterre, Gent
Inschrijving via website en betaling op rkn. K VIV O.Vl.
Bezoek biomassacentrale Moeskroen
Vrijdagnamiddag 19 oktober om 15.30 u

Biomassa is in België aan een opmars bezig. Het is één van
de middelen die ook vanuit Europa naar voor wordt geschoven
om minder afhankelijk te worden van klassieke brandstoffen
en om de uitstoot van CO2 te verminderen.
Een verscheidenheid aan projecten wordt op dit moment uitgedacht en gelukkig worden ook een aantal van deze projecten
effectief gerealiseerd. Electrawinds is een van de voorlopers
op het gebied van hernieuwbare energie en niet alleen windenergie en zonne-energie, maar ook hernieuwbare energie uit
biomassa. Eén van hun meest recente projecten is de installatie van een bio-oliemotor in Moeskroen.
Deze biomassacentrale in Moeskroen bestaat uit één enkele
motor met een vermogen van maar liefst 18 MWe, waarin per
jaar een kleine 35.000 ton biofuels worden verwerkt.
Tijdens het bezoek van vrijdag 19 oktober heeft u de kans om

Het bezoek te Moeskroen start om 15.30 u: eigen vervoer met
mogelijkheid tot carpoolen via het secretariaat.
Bijdrage: 5 euro/p.p. te storten op rekening van
AIG AKTIVITEITEN nr. 000-1469231-69
Aantal deelnemers beperkt tot 30 personen
Inschrijven tot 10 oktober bij het AIG-secretariaat.
Bij inschrijving verplicht te vermelden: naam, functie, bedrijf,
e-mailadres, telefoonnummer (bij voorkeur GSM) en identiteitskaartnummer (om veiligheidsredenen).
Ontstressen op Oosterse Wijze met Tai-Chi,
Qi-Gong en Kung-Fu
Dinsdag 6 november 2007 om 20 u
In het verre Oosten ziet men soms een grote groep mensen die
een vreemdsoortige dans uitvoeren. Dit vreemde ritueel hoort
er zelfs tot de dagelijkse routine van vele bedrijven. Wat is
het? En waarom doet men het?
Het gaat hier om Tai-Chi (volledig: Chen T’ai-Ji-Quan), een
oude vorm van Oosterse lichaamsbeoefening om te ontspannen. Samen met Qi-Gong en Kung-Fu behoort dit tot de kennis en vaardigheden, die worden beoefend en aangeleerd door
de Shaolin-monniken.
Deze drie vormen zijn nauw met elkaar verbonden:
- Shaolin Kung-Fu (de externe stijl) is de gevechtsvorm,
gebruikt voor zelfverdediging
- T’ai Ji Quan of Tai-Chi (de interne stijl) is de zachte vorm,
voor ontspanning en genezing
- Qi-Gong (de levensenergie) is het werken met de Chi (of Ji
of Qi), de zogenaamde levensenergie, die een grote rol
speelt bij de twee bovenstaande vormen
Meer uitleg en hoe het ons kan helpen, samen met een demonstratie, door Sifu (= leermeester) Walter Toch in de Gentse
Shaolin-tempel, in Gentbrugge. En dan natuurlijk de Qi-energie zelf ervaren met enkele initiatieoefeningen.
Topacademie Sifu Walter Toch, Schooldreef 137, 9050
Gentbrugge.
Losse sportieve kleding gewenst (gelegenheid tot omkleden).
Inschrijven via de website en betaling op rkn. K VIV O. Vl..
Info bij Karel Berkers: karel.berkers@lid.kviv.be of 0473 66
40 55 of op www.shaolin.be
Exclusief bezoek aan Atlas Copco
Vrijdag 16 november
Organisator: ir. D. Bazyn
Verdere info via website.
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Activiteiten Oost- en West-Vlaanderen
Voordrachtavond Plateauzaal "Kleinschalige energie:
wordt mijn huis een elektriciteitscentrale?"
Dinsdag 20 november 2007 om 19.30 u
In het kader van de versnelde ontwikkelingen rond groene
energie hebben we voor deze avond een drietal sprekers uitgenodigd, die elk vanuit een verschillende invalshoek een groen
aspect van de voornamelijk residentiële energiemarkt belichten.
Ingenieurs, als “early adaptors” van nieuwe technieken, zijn
dan ook van harte welkom om te luisteren hoe van hun huis
een elektriciteitscentrale te maken.
ir. Philippe Dimiaux (NV Beaumont): fotovoltaïsche elektriciteit, deel van vooruitstrevende nieuwe of te renoveren residentiële verwarmingsinstallaties.
ir. Dimiaux is afgevaardigd bestuurder van NV Charles
Beaumont, gekend verwarmingsinstallateur in Gent.
Prof. Lieven Vandevelde (EESA, Laboratorium voor elektrische energietechniek, UGent): netkoppeling kleinschalige
installaties. Met welke factoren moet men rekening houden
om dergelijke installaties veilig aan het laagspanningsnet te
koppelen?
ir. Karel Derveaux (Ecopower) licht een nieuwe kleinschalige
WKK-installatie (200kw) toe die in Eeklo tot stand werd
gebracht. De elektrische productie, met lokaal geproduceerde
koolzaadolie als brandstof, wordt aan het net gekoppeld ten
behoeve van de klanten van elektriciteitsleverancier
Ecopower. De warmteproductie wordt gevaloriseerd in het
aanpalende gebouw van de Stad Eeklo.

van naam, voornaam, geboortedatum en geslacht van uw kind.
Een kort geheugensteuntje voor de Sint is ook welkom. Let
op: u bent pas ingeschreven na de ontvangst van een bevestigingsantwoord. Om praktische redenen kunnen geen aanmeldingen na 15 november meer worden aanvaard.
CSI: de fictie en realiteit
woensdag 28 november 2007 om 19 u
Of hoe techniek het misdaadonderzoek helpt.
Spreker: dr. Jan DE KINDER, Directeur-generaal van het
NICC, FOD Justitie, Brussel.
Uitgaande van een aantal voorbeelden uit deze populaire TVserie zal getracht worden een onderscheid te maken tussen de
huidige mogelijkheden van het forensisch onderzoek en de
fictie die daar rond geweven wordt.
Het forensisch onderzoek is een multidisciplinaire wetenschap
die momenteel in sterke evolutie is. Hierdoor heeft men wel
eens de indruk dat alles mogelijk is.
Tevens zal in deze voordracht de nodige aandacht gegeven
worden aan de Belgische context.
Auditorium E in de Blandijn, Blandijnberg 2, 9000 Gent.
Inschrijving: via web of e-mail.
Voeding en additieven, waar is het goed voor?
Dinsdag 4 december om 20 u
i.s.m. Faculteits Bio-ingenieurswetenschappen, Gent

Bijdrage: 5 euro/p.p. te storten op rekening van
AIG AKTIVITEITEN nr. 000-1469231-69.
Inschrijving via AIG-secretariaat, Lange Kruisstraat 29,
9000 Gent.
e-mail: aig@kviv.be – tel. 09-223 79 30 – fax 09-223 65 78

Voedselveiligheid is een thema dat het laatste decenium veelvuldig het nieuws heeft ingepalmd. Het gebruik van additieven, of het nu via de dierlijke voeding of rechtstreeks in het
verwerkings- en/of bereidingsproces toegediend wordt, komt
hierdoor meer en meer in een slecht daglicht te staan.
Evenwel is dit onterecht: er bestaat binnen de Europese Unie
een duidelijk programma en wetgeving die dit allemaal in de
juiste banen leidt. Deze avondlezing georganiseerd i.s.m. de
vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit zal hier een
toelichting op geven. Daarnaast zal het waarom van additieven, hun functionaliteit, het type additief en hoe op wetenschappelijk vlak de opname van additieven en van daaruit het
veiligheidsassessment vastgesteld wordt, besproken worden.

Sinterklaasfeest
Zondag 25 november vanaf 13.30 u

Faculteit Bio-Ingenieruswetenschappen, Coupure Links 653,
9000 Gent. Deelname is gratis maar inschrijven gebeurt via de
website K VIV O.Vl.

Nadien is er gelegenheid tot vraagstelling en gedachtewisseling met de sprekers.

Ook dit jaar komt de Sint op bezoek bij K VIV OostVlaanderen en worden de kinderen (of kleinkinderen) t.e.m.
10 jaar, samen met hun ouders (of grootouders) hierop verwacht. Elke kapoen ontvangt persoonlijk een waardevol
geschenk van de Sint, alsmede een snoepzak. Na het bezoek
worden de kinderen nog verwend op pannenkoeken en chocolademelk. De kinderen worden verwacht tussen 13.30 en 14 u.
Het is voor de organisatie aangenaam als iedereen op tijd is.
Breng gerust uw tekeningen voor de Sint mee.
In het Boerenhof, Gentstraat 2, te Oostakker (Gent).
Inschrijving via thierry.heirbrant@lid.kviv.be. met vermelding

Tuupe tegoare mee Karel Waeri’s Gentse volksliedjes
Vrijdag 7 december 2007 om 19.45 u
"Liedjesavond vol humor, gezelligheid en plezier"
Bij pot en pint schetst Geert Vandamme het leven en werk van
de Gentse Volkszanger. Zelfs na zijn dood in 1898 bleef Karel
Waeri steeds populair in Gent; tientallen jaren later werden
zijn liedjes nog op manifestaties gezongen.
(Lees verder blz.4)
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Activiteiten Oost- en West-Vlaanderen
(Vervolg van blz.3)

In 1970 organiseerde Walter de Buck tijdens een van de eerste
moderne Gentse Feesten in café Trefpunt een Karel Waeriavond; aangepaste versies van zijn liedjes behoren ook vandaag nog tot De Buck’s repertoire. Op een granieten zuil die in
1989 op het plein naast de Sint-Jacobskerk werd geplaatst,
beeldde De Buck hem af. In 2001 werd het oeuvre
“Verzameling der volledig kluchtige en politieke liederen“
heruitgegeven.
Zij die met heimwee terugkijken naar de voorbije Gentse
Feesten of al reikhalzend uitkijken naar de volgende editie,
kunnen na de pauze genieten van populaire Gentse volksliedjes (uit het repertoire van Waeri en anderen) gebracht door Luk
De Bruykers vaste muzikanten Jan Gorleer en Hubert Van
Rietvelde. Meezingen mag, plezier verzekerd!
Crypte van het Lakenmetershuis, Vrijdagsmarkt 24, Gent.
Inschrijven via website en betaling op rkn. AIG O.Vl..
Aantal deelnemers beperkt.

West-Vlaanderen
Alumni Universiteit Gent i.s.m. AIG-West-Vlaanderen
Excursie naar Arras
Zaterdag 20 oktober om 8 u
Onder leiding van prof. dr. R. Nijs en ir. W. Snauwaert
Met medewerking van prof. dr. H. Thoen
Arras was de hoofdstad van de Atrebaten en van het vroegere
graafschap Artesië (Artois), waarvan de geschiedenis tot 1659
in grote trekken parallel loopt met die van het graafschap
Vlaanderen. We wandelen langs de St. Vaast abdij en brengen
een bezoek aan de kathedraal. We bezoeken de twee prachtige
pleinen met meestal Vlaams geïnspireerde huizen uit de 17e en
de 18e eeuw. In dit Vauban-jaar besteden wij bijzondere aandacht voor zijn leven en werken, waaronder de Citadel. Het
Landeniaan kwartsiet komt voor in de ondergrond van de
streek en werd uitgevoerd naar Rijsel, Ieper, Veurne en Gent.
Wij dalen af in deze onderaardse gangen.
Atrecht bleef van 1914 tot 1918 in Franse handen, maar het
front lag vlakbij. De stad werd zwaar toegetakeld. Op 12 km
van de stad ligt Vimy, op de overgang van het krijtplateau van
Artesië naar de lager gelegen mijnstreek van Lens. Hier brengen we een kort bezoek aan het indrukwekkend Canadees oorlogsmonument, opgericht op de frontlijn waarvan de resten
nog zichtbaar zijn.
parking Geologisch Instituut S8,
Krijgslaan 281 de Sterre te Gent
‘s Middags: eigen picknick - ‘s Avonds: etentje in een restaurant in Ieper - in de prijs inbegrepen.
Inschrijven van 42 euro/p.p. te storten op rekening 4480034751-26 van vzw AlumniUGent met vermelding "Arras
20.10.07". De betaling geldt als inschrijving.
Info en inschrijvingen: ir. Walter Snauwaert,
A. Chocqueelstraat 5, 8400 Oostende - tel/fax : 059-70 41 39◊

VTK heeft al jaren een zeer goede band met de alumni en dus
ook met AIG. Het is voor ons steeds een genoegen jullie weer
te zien. Daarom bent u alvast van harte uitgenodigd op volgende activiteiten:
Galabal der Ingenieurswetenschappen
Het galabal vindt dit jaar plaats op vrijdag 30 november 2007
in het Godshuis te Sint-Laureins (nabij Eeklo).
Deze
exclusieve
locatie (www.godshuis.be) zal het kader
zijn voor een van de
grootste evenementen van VTK. U kan
er
komen kijken
naar enkele leuke
artiesten in de balzaal, waar ook de praeses de dansvloer opent met een openingsdans. Voor zij die het graag een beetje heviger hebben is
er een fuifzaal waarbij we enkele kwalitatief sterke dj’s programmeren. Ook voor de rustigere types is er in de crypte een
pianobar met aansluitende lounge. Kortom voor elk wat wils in
een zeer stijlvol kader, dus zorg dat u erbij bent.
Indien gewenst kan u dit evenement laten voorafgaan door een
heerlijk diner, gemaakt door een Vlaamse topkok.
Avondkledij is verplicht.
Voor meer info kan u in de loop van november terecht op de
site: www.vtk.ugent.be of voor dringendere vragen:
feest@vtk.ugent.be
Quiz
Wij nodigen u ook graag uit op onze jaarlijkse quiz, die doorgaat op dinsdag 23 oktober in zaal De Kring in Ledeberg.
Voor meer info hierover neem een kijkje op onze site
www.vtk.ugent.be of mail naar cultuur@vtk.ugent.be.
Alumni goliarde
Verder nodigen wij u graag uit op onze alumni goliarde, op 10
december in ons stamcafé de Paganini in de SintPietersnieuwstraat. De ideale gelegenheid om nog eens af te
spreken met uw vrienden uit uw studententijd.
VTK Stagefair
Op 4 december is er de VTK stagefair. Indien u of uw bedrijf
stages wil aanbieden dan bieden wij u de ideale gelegenheid
aan om in contact te komen met gemotiveerde studenten.
Indien u geïnteresseerd bent om hierop aanwezig te zijn, stuur
een mailtje naar externe@vtk.ugent.be, dan bezorgen wij u de
nodige informatie.
Wij bieden ook de mogelijkheid om uw bedrijf voor te stellen
in onze stagegids die onder de studenten verdeeld wordt.
Verder kunt u ook uw stages kenbaar maken op
www.vtk.ugent.be/rap/stages/
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Het leven van de AIG
Doctoraat ir. Yves Fassin

ir. Yves Fassin, lid van de raad van bestuur van de AIG, promoveerde op 19 juni tot doctor in de toegepaste economische
wetenschappen aan de Universiteit Gent, met een dissertatie
over "Business Ethics, Stakeholder Management and related
fields in Entrepreneurship: an analysis of concerns, perceptions and inconsistencies" in de Vakgroep Management en
Entrepreneurship, onder het promotorschap van prof. dr. Marc
Buelens.
Het proefschrift is opgebouwd rond de spanningsverhouding
tussen bedrijfsethiek en entrepreneurship. Vele theoretische
modellen rond "business ethics" vertonen wel een zware
lading "ethics", maar wegen bijzonder licht qua "business". In
dit proefschrift verduidelijkt hij deze spanningsverhouding.
Management en entrepreneurship zijn de facto agogische
wetenschappen, ze zijn gericht op het doelmatig handelen in
een economische omgeving. Ethiek is vaak beschrijvend of
normatief.
In het analytisch-conceptuele deel van zijn proefschrift wijst
de auteur op verschillende fundamentele problemen rond het
populaire stakeholder-model door professor Ed Freeman gepopulariseerd. Hij formuleert een aantal voorstellen ter verbetering van de grafische representatie, maar hij pleit ook voor
grotere conceptuele duidelijkheid, o.a. door een scherp onderscheid te maken tussen stakeholders, drukgroepen en regulatoren, met een voorstel van nieuwe terminologie.
Het gebied "business ethics" wil relevant zijn, niet alleen voor
de academische wereld, maar ook voor de ondernemer zelf. De
academische wereld waarschuwt echter voor conceptuele

onduidelijkheid. Bedrijfsleiders worden dan ook overspoeld
door de meest uiteenlopende concepten: CSR of MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen), business ethics, corporate governance, etc.
Aan de hand van een empirisch onderzoek bij bedrijfsleiders
zelf en gebruik makend van de repertory grid methode wordt
aangetoond dat de bedrijfsleiders wel degelijk een onderscheidende zin geven aan een aantal academische concepten en die
erg pragmatisch ordenen. De kloof tussen "theorie" en "praktijk" lijkt m.a.w. door de ondernemer vrij pragmatisch te worden gedicht; de centrale stelling van dit proefschrift dat de
omgekeerde richting echt niet zo evident is, blijft echter niet
minder controversieel.
De auteur tracht wat praktijkervaring te brengen in het academisch debat rond maatschappelijk verantwoord ondernemen,
vanuit het perspectief van de KMO.
Er bestaat een toenemende druk/tendens om aan kleine bedrijven allerlei geformaliseerde eisen op te leggen, naar analogie
met de formele bepalingen uit de integrale kwaliteitszorg.
Maar oplossingen voor grote bedrijven zijn niet noodzakelijk
zomaar over te brengen naar kleine ondernemingen; deze worden juist gekenmerkt door hun informeel karakter. En vele
KMO’s blijken in feite aan MVO te doen zonder noodzakelijk
de term te kennen, terwijl de implementatie van MVO bij vele
bedrijven niet consistent is met de communicatie.
Als conclusie plaatst Yves Fassin drie thema’s - business
ethics, corporate governance en corporate responsibility – als
complementair. Deze thema’s moeten geïncorporeerd worden
in de strategie van de ondermening.
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Het leven van de AIG
Gelukwensen aan de nieuw gepromoveerden
We verwelkomen een nieuwe lichting jonge collega’s! Zij behaalden na jaren van intense arbeid en van studentikoos vermaak
hun diploma van burgerlijk of bio-ingenieur. Een hoofdstuk is afgesloten en het scenario voor het nieuwe wordt geschreven.
K VIV en AIG willen u kansen aanreiken om het contact met oude studievrienden te verzekeren en nieuwe vriendschappen te
smeden. Hiervoor beschikken deze verenigingen over een smeltkroes waarin technische, culturele, sportieve, sociale interessen
opborrelen en uitkristalliseren tot een amalgaam van een 30-tal activiteiten per jaar. Iedereen is van harte uitgenodigd! Tot slot
sluit AIG zich aan bij de vele felicitaties die de jonge collega’s in deze dagen mogen ontvangen. Moge de zoektocht van de kersvers gepromoveerden naar een eerste job uitmonden in een boeiende functie die hun talrijke talenten tot ontplooiing laten komen.

Promotie 2007

PROMOTIE FirW-UGent 2007
Dit jaar tellen we 253 nieuw gepromoveerde burgerlijke ingenieurs (geslaagden 1e zittijd)
waarvan er 19 een diploma behaalden met de grootste onderscheiding!
- Architectuur: 31
- Bouwkunde: 56
- Scheikunde: 21
- Natuurkunde: 16

- Materiaalkunde: 4
- Elektrotechniek: 33
- Werktuigk. Elektrotechniek: 56
- Computerwetenschappen: 36
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Foto: ir. Jutho Haegeman (laureaat Prijs Isabella van Portugal), ir. Peter Mortier (laureaat J. Plateauprijs), ir. Simon Kluyskens
(laureaat Prijs Boulvin-Van Engelen), Prof. dr. Paul Van Cauwenberge (Rector Ugent), Prof. dr. ir. Daniël De Zutter (Decaan
FirW UGent), ir. Chris Claeys (voorzitter AIG).

Studentenprijzen AIG
Op de Promotiezitting van 7 juli 2007 reikte de AIG traditiegetrouw de jaarlijkse studentenprijzen uit aan volgende laureaten voor hun uitmuntende prestaties gedurende hun studietijd:
1) BOULVIN-VAN ENGELEN werd toegekend aan ir. Simon
KLUYSKENS, burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen, optie: ingebedde systemen.
2) ISABELLA VAN PORTUGAL werd toegekend aan ir.
Jutho HAEGEMAN, burgerlijk natuurkundig ingenieur, optie:
toegepaste natuurkunde.

Jozef Plateauprijs 2007
De Jozef Plateauprijs is een aanmoediging voor jonge ingenieurs die nog niet langer dan 3 jaar afgestudeerd zijn. Voor de
prijs komen afstudeerwerken of monografieën in aanmerking
die handelen over een technisch-wetenschappelijk, mensen/of milieuvriendelijk onderwerp.
De Jozef Plateauprijs werd uitgereikt aan
ir. Peter MORTIER
voor zijn afstudeerwerk:

De SIDMAR-prijzen werden toegekend aan: irs. Jan PEIRS, ir.
Bart CALIE en Brecht FEVERY.

"Eindige elementen simulatie van ballon-stent interactie"

De SOLVAY-prijzen werden toegekend aan: irs. Christ’l VAN
DE VELDE en Pieter LAGAERT.

Promotoren: Prof. Benedict Verhegge en prof. Rudy Van Impe,
vakgroep Bouwkundige Constructies.

De IMEC-prijs werd toegekend aan ir. Benoît HUYGHE.
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Nieuws uit de FirW
Onderscheiden
Twee onderzoekers van de Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke
Planning hebben de eerste prijs gewonnen op de VlaamsNederlandse Plandag (31/05/07, Mechelen).
Dr. ir. Hans Leinfelder en Roeland Cappon eindigden
ex aequo. Dr. ir. Hans Leinfelder voor zijn paper "’Binnenste’
‘buiten’ over ‘open ruimte als publieke ruimte’", Roeland
Cappon voor zijn paper “Planologische impotentie voor open
ruimte met potentie.
‘Blikverdieping’ en ‘blikverbreding’: twee noodzakelijke
voorwaarden voor een vernieuwde aanpak van de open ruimte in verstedelijkte omgevingen”.
Ir. arch. Marijke Steeman, IWT-bursaal aan de vakgroep
Architectuur en Stedenbouw (promotor prof. A. Janssens),
won op 13/06/07 de REHVA Student competition award.
REHVA staat voor de Federation of European Heating,
Ventilating and Air-Conditioning Associations.
Marijke Steeman werd geselecteerd als Belgische vertegenwoordiger in de REHVA student competition op basis van
haar afstudeerwerk "3D Dynamisch modelleren van passieve
koeltechnieken: aardeluchtwarmtewisselaars".
Als winnaar van de student competition kreeg Marijke bovendien de gelegenheid om haar werk te presenteren in de openingssessie van de slotdag van de conferentie.
Deze ging door in de bekende Finlandia Hall in Helsinki
(architekt Alvar Aalto).
Het werk A Top-Down Approach to Architecting CPI
Component Performance Counters door Stijn Eyerman,
Lieven Eeckhout, Tejas Karkhanis en James E. Smith werd
bekroond als één van de Top Picks in computer architecture:
"the most industry relevant and significant papers of the year
in computer architecture".
Deze prestigieuze erkenning gaat uit van het IEEE-tijdschrift
voor chip en silicium systeem ontwerpers "IEEE Micro" en
wordt jaarlijks uitgereikt.
Dit jaar werden 11 bijdragen geselecteerd uit de topconferenties in de computerarchitectuur van het afgelopen jaar. Het
bekroonde werk betreft het voorstellen en beschrijven van een
mechanisme om de impact van microarchitecturale componenten op de totale prestatie op een nauwkeurige manier te
quantificeren.
Dit werk werd voorgesteld op de Twelfth International
Conference on Architectural Support for Programming
Languages and Operating Systems (ASPLOS) in oktober
2006. Stijn Eyerman is werkzaam als doctoraatsstudent
(FWO-aspirant) aan de Universiteit Gent in de vakgroep
Elektronica en Informatiesystemen (ELIS). Lieven Eeckhout
is als deeltijds docent (10%) en postdoctoraal onderzoeker van
het FWO eveneens verbonden aan de vakgroep ELIS.
Tejas Karkhanis is werkzaam als microprocessor ontwerpingenieur bij Advanced Micro Devices. James E. Smith is professor aan de University of Wisconsin—Madison.
Meer info ivm IEEE Micro Top Picks, zie: http://www.computer.org/micro/

ir. Tom Hilgert heeft op "The 16th International Conference
on the Computation of Electromagnetic Field" de "Emerald
COMPEL best paper award" gewonnen.
Hij kreeg de award voor zijn paper "Comparison of magnetostriction models for use in calculations of vibrations in magnetic cores" (ir. Tom Hilgert, prof. dr. ir. Lieven Vandevelde en
prof. dr. ir. Jan Melkebeek).
Alle auteurs zijn verbonden aan het Laboratorium voor
Elektrische Energie van de vakgroep Elektrische Energie,
Systemen en Automatisering.
De conferentie vond plaats van 24 tot 28/06/07 in Aachen.
Prof. dr. ir. Koen De Bosschere werd in juni 2007 als enige
Europeaan verkozen tot lid van het SIGPLAN uitvoerend
comité voor een termijn van 2 jaar.
SIGPLAN (Special Interest Group on Programming
Languages) is de belangenvereniging voor de onderzoekers in
programmeertalen.
Ze is onderdeel van ACM, wereldwijd de belangrijkste
beroepsorganisatie van informatici. Het SIGPLAN uitvoerend
comité houdt toezicht op alle belangrijke conferenties en tijdschriften over programmeertalen, zet zich wereldwijd in voor
de promotie van het programmeertaalonderwijs en verdedigt
de belangen van informatici die actief zijn in dit domein.

Faculteit Ingenieurswetenschappen start met
nieuwe opleiding Fire Safety Engineering
De FirW start vanaf het academiejaar 2007-2008 met een
nieuwe opleiding in Fire Safety Engineering. Deze multidisciplinaire opleiding is uniek op Europees, en zelfs op wereldvlak. Bedoeling is om ingenieurs en architecten een bijkomende diepgaande en algemene opleiding over de verschillende
aspecten van brandveiligheid aan te bieden.
De complexiteit van moderne bouwwerken neemt almaar toe.
Er is dan ook nood aan hoogopgeleide experts, die de risico’s
voor brandveiligheid grondig kunnen inschatten en snel adequate oplossingen kunnen aanreiken.
De Postgraduate Studies in Fire Safety Engineering wil aan
deze nood tegemoet komen.
De opleiding wordt gedragen door professoren uit verschillende vakgebieden in de Faculteit Ingenieurswetenschappen, aangevuld met nationale en internationale experts uit het domein
Fire Safety Engineering.
De opleiding bevat het equivalent van één academiejaar aan
studiepunten, maar wordt over twee jaren gespreid.
De lessen vinden plaats op donderdagavond, vrijdag overdag
en occasioneel op zaterdagochtend.
Om de opleiding ook internationaal te profileren, worden alle
lessen in het Engels gedoceerd.
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Nieuws uit de FirW
5e internationaal RILEM Symposium on SelfCompacting Concrete in Gent
Tussen 3 en 5 september vond in Gent het 5e internationaal
‘RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete’
(SCC2007) plaats.
Zelfverdichtend beton is een nieuw materiaal, waarvan vooral
de eigenschappen in verse toestand een opmerkelijke (r)evolutie inluiden.
Daarnaast maken de milieutechnische troeven (minder lawaai,
minder trillingen, minder stof…) en de economische voordelen (minder ziekteverzuim, mogelijkheid tot automatisering…) van zelfverdichtend beton een materiaal voor de toekomst.
Zelfverdichtend beton is een materiaal dat in veel opzichten
afwijkt van traditioneel beton. Door zijn specifieke eigenschappen wordt het mogelijk om zonder bijkomende verdichtingstechnieken betonconstructies te realiseren die minstens
vergelijkbaar zijn met constructies vervaardigd uit traditioneel
beton en verdicht met gangbare technieken. In verse toestand
vertoont het beton een dusdanige vloeibaarheid, dat het enkel
en alleen onder invloed van het eigengewicht in staat is een
bekistingsvorm volledig te vullen, terwijl het toch voldoende
homogeen blijft tijdens transport, verpompen en plaatsen.
Het symposium werd voorgezeten door prof. dr. ir. Geert De
Schutter, hoogleraar ‘Betontechnologie’ aan het Laboratorium
Magnel voor Betononderzoek, Vakgroep Bouwkundige
Constructies, FirW.

Doctoraten aan de FirW
Obfuscatietechnieken voor programmabeveiliging
Naam: Matias Madou, vakgroep Elektronica
Informatiesystemen (IR06)
Promotor: prof. Koen De Bosschere

en

Herstel door de martensitische transformatie in FeMnSigebaseerde vormgeheugenlegeringen
Naam: Nele Van Caenegem, vakgroep Metallurgie en
Materiaalkunde (IR10)
Promotoren: prof. Yvan Houbaert en prof. Danny Segers
Reductie van het geheugengebruik van besturingssysteemkernen
Naam: Dominique Chanet, vakgroep Elektronica en
Informatiesystemen (IR06)
Promotor: prof. Koen De Bosschere
Een studie van de seismische conusproef
Naam: Lucinio da Costa Areias, vakgroep Civiele Techniek
(IR15)
Promotoren: prof. William Van Impe en prof. Wim Haegeman
Experimentele en numerieke modellering van stroming
en massatransport in een biokunstlever
Naam: Guy Mareels, vakgroep Civiele Techniek (IR15)
Promotor: prof. Pascal Verdonck
Dienstcomponenten voor geconvergeerde IP-toegangsnetwerken
Naam: Koert Vlaeminck, vakgroep Informatietechnologie
(IR05)
Promotoren: prof. Filip De Turck en prof. Bart Dhoedt

AIG-nieuws verschijnt 4 x per jaar
Oplage : 3.250 ex.
Redactie en v.u.
Prof. dr. ir. P. DE BAETS
AIG-Secretariaat
Lange Kruisstraat 29
9000 Gent
Tel. 09 - 223 79 30
Fax. 09 - 223 65 78
e-mail: aig@kviv.be
website: www.firw.ugent.be/aig/www/
Openingsuren kantoor:
alle dagen van 9-12 u en van 13-16 u
gesloten op vrijdagnamiddag
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IVPV - Instituut Voor Permanente Vorming

Postacademische opleidingen
Behaal een getuigschrift van de Universiteit Gent!

Doorlopende opleiding

Milieucoördinator type A, type B of overgangsopleiding B naar A
Met deze opleiding krijgen toekomstige milieucoördinatoren de gelegenheid het door VLAREM II 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. Examens en contactdagen worden met halfjaarlijkse periodiciteit ingericht en de
totale opleiding neemt minimum 6 maand in beslag.

Toekomstige opleidingen

Praktijkgerichte statistiek
De doelstelling van deze opleiding is een praktisch inzicht te geven in veelgebruikte en nuttige statistische methoden voor de
bedrijfswereld. De cursus richt zich tot personen in de bedrijfswereld, de dienstensector, de overheid, de sector gezondheidszorg
en het onderwijs die, in ondersteunende disciplines, gebruik maken van statistische methoden en modellen. De opleiding omvat
vier modules: een basiscursus statistiek, een cursus regressieanalyse , een cursus over niet-parametrische methoden en een cursus over multivariate methoden.
Deze opleiding start op 2 oktober 2007 (inschrijven voor latere modules is mogelijk).

Energietechniek in gebouwen
Onder impuls van het internationale Kyoto-protocol worden aan gebouwen steeds hogere eisen gesteld op het vlak van energieefficiëntie. Om tegemoet te komen aan de Europese richtlijn voerde Vlaanderen sinds 1 januari 2006 de energieprestatieregelgeving voor gebouwen ‘EPB’ in (EnergiePrestatie en Binnenklimaat). Deze opleiding heeft tot doel deelnemers in te wijden in
de verschillende deeldomeinen die een impact hebben op de energieprestatie van gebouwen. Zo maakt men kennis met de kengetallen, de werking en ontwerpprincipes van energietechnieken in gebouwen, bouw- en installatietechnieken, alsook methodes
om het energieverbruik en de energieprestatie van gebouwen te evalueren.
De opleiding start op 24 oktober 2007.

Energie-efficiëntie in de industrie
In het kader van het algemeen beleid voor Rationeel Energiegebruik (REG), bereidt het IVPV een opleiding voor onder de noemer “Energie-efficiëntie in de industrie”. De opleiding richt zich in hoofdzaak tot de energiemanagement-verantwoordelijken
van Belgische en Europese industriële bedrijven die zich wensen bij te scholen inzake nieuwe technologieën in de domeinen
warmteproductie en -transport, recuperatie van 'waste energy', energiebeheer en -economie , en de efficiëntie van elektrische
energie. Als inleiding wordt een module over basisbegrippen van thermodynamica, verbrandingstechniek en warmtewisselaars
in streaming video voorzien.
Deze opleiding wordt zowel in het Nederlands (start februari 2008) als in het Engels (start juni 2008) gegeven.

ICT Networking en security
Deze opleiding beoogt een algemeen inzicht te geven in de wereld van ICT netwerken en de beveiliging ervan. Dit wordt verwezenlijkt door diepgaande theoretische lessen te combineren met praktische sessies. In een eerste module wordt een ruim overzicht aangeboden van de organisatie en het gebruik van zowel vaste, draadloze als multimedia netwerken.
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In een tweede module wordt dieper ingegaan op het veiligheidsaspect (network security) en in de laatste module komen enkele
real-life case-studies aan bod. Deze opleiding richt zich tot een eerder technisch geschoold publiek (bv. ingenieurs) dat geïnteresseerd is in netwerken en beveiliging, of tot personen die hun kennis over dit onderwerp willen updaten.
De opleiding wordt in het Engels gegeven en start in januari 2008.
Tenzij anders vermeld, worden lessen gegeven in de IVPV-leszaal, Gebouw Magnel – Technologiepark 904, Zwijnaarde.
Alle programma's laten toe een getuigschrift van de Universiteit Gent te verwerven.
Voor elke module kan afzonderlijk ingeschreven worden.
Meer info: www.ivpv.ugent.be.
Wij aanvaarden de opleidingscheques van het Vlaams Gewest.

Het leven van de AIG
Update@Campus
Gratis avondsessie voor AIG-leden
Dinsdag 13 november om 19.30 u
High-tech innovaties naar de markt brengen.
Stel zelf uw communicatieplan op.
Scope
Om een high-tech innovatie met succes op een industriële markt neer te zetten, is er geen gigantische reclamecampagne nodig.
Integendeel zelfs. Deze avondsessie leert u in anderhalf uur tijd hoe u zelf een betaalbaar en effectief communicatieplan opstelt
om een innovatie stevig neer te zetten in een industriële markt.
Docent
Ir. Jan Lagast
- Senior Marketing Advisor
- Managing Partner Forte
- Gastdocent Vlerick Leuven Gent Management School
- Gastdocent ISAM (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Programma
19.30 u onthaal, koffie en frisdrank
20.00 u uiteenzetting door Jan Lagast
21.30 u chat in open bar
22.30 u einde
Realia
Gratis voor leden KVIV-AIG en voor leden IVPV.
(Jan Lagast aan het lesgeven)
Niet-leden betalen ter plaatse 10 euro (incl.BTW).
Labo Magnel, Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde. Routebeschrijving zie www.ivpv.be/nl/contact/plan.htm.
Reserveer vooraf uw badge, koffie en syllabus door een mail te sturen naar aig@kviv.be. Vermeld uw naam, bedrijf en functie.
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A G E N D A

Activiteit

N A J A A R

Afdeling

Soort

2 0 0 7

Waar

Datum

Uur

OKTOBER
Bezoek VOKA
Rechtbank van Koophandel

AIG & K VIV
Oost-Vlaanderen

Bezoek

Dendermonde

donderdag 04/10

11.00 u

Baekelandtentoonstelling

AIG & KVIV
Oost-Vlaanderen

Bezoek

Gent

dinsdag 09/10

18.00 u

Facility Management
Deel 2

AIG & KVIV
Oost-Vlaanderen

K VIVthema-avond

Gent

donderdag 18/10

‘s avonds

Bezoek Biomassacentrale

AIG

Bezoek

Moeskroen

vrijdag 19/10

15.30u

Excursie Arras

AIG W.-Vl

uitstap

Arras

zaterdag 20/10

8u

NOVEMBER
Ontstressen op Oosterse wijze

AIG & K VIV
Oost-Vlaanderen

Sportief

Gent

dinsdag 06/11

20.00 u

Update@Campus

AIG

Cursus

Gent

dinsdag 13/11

19.30 u

Exclusief bezoek aan
Atlas Copco

AIG & K VIV
Oost-Vlaanderen

bezoek

Wilrijk

vrijdag 16/11

Kleinschalige energie

AIG

Voordracht

Gent

dinsdag 20/11

19.30 u

Sinterklaasfeest

AIG & KVIV
Oost-Vlaanderen

Kinderfeest

Gent

zondag 25/11

13.30u

CSI: de fictie en realiteit
door dr. Jan De Kinder

AIG & K VIV
Oost-Vlaanderen

Voordracht

Gent

woensdagr 28/11

19.00 u

DECEMBER
Voeding en additieven-

AIG & K VIV
Oost-Vlaanderen

Voordracht

Gent

dinsdag 04/12

20.00 u

Tuupe tegoare mee Karel
Waeri’s Gentse volksliedjes

AIG& K VIV
Oost-Vlaanderen

Cultureel

Gent

vrijdag 07/12

19.45 u
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