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EDITORIAAL

Uw schoolvereniging dichter bij de faculteit 

Op het ogenblik dat u dit AIG-nieuws ontvangt, zwaait op 5 juli opnieuw een nieuwe lichting jonge ingenieurs af aan onze Gentse 
Faculteit Ingenieurswetenschappen. 

De voorbije twee jaar heeft AIG ernaar gestreefd om bredere en nauwere contacten met de faculteit uit te bouwen. Naast het 
terugkerende en succesvolle Café-Plateau, ondertussen een vaste waarde, gingen er in de eerste jaarhelft twee prijsuitreikingen 
door. Deze werden gecombineerd met een leerrijk bezoek en de mogelijkheid om kennis te maken met de professoren-juryleden.

In januari ging de jurering van de AIG-prijs door, gekoppeld aan een bezoek aan het innoverend onderzoekscentrum OCAS van 
de ArcelorMittalgroep. De presentatie van enkele hoogstaande doctoraatswerken gaven meteen het hoog niveau van onderzoek 
aan onze Faculteit Ingenieurswetenschappen weer.

De ingediende ingenieursthesissen voor de Jozef Plateauprijs 2008 werden op 2 juni  voorgesteld in het AZ Maria Middelares. 
Omwille van de zeer hoge kwaliteit van de ingediende werken heeft de jury voor de eerste maal in de AIG geschiedenis besloten 
om -jawel- twee prijzen toe te kennen. Na de voorstelling van de werken en een inleidend woord omtrent de werking van het AZ 
Maria Middelares door prof. dr. ir. P. Verdonck, konden we genieten van een boeiende rondleiding in de wereld van de medische 
spitstechnologie met o.m. computergeassisteerde robotchirurgie; hartkatheterisatie en multimodale beeldvormende technieken. 
De uitreiking van de prijzen zal doorgaan op de promotiezitting van 5 juli.

Ondertussen staat voor de elfde keer de Gouden Medaille Magnel in de startblokken.

Na de zomer volgen nog een aantal AIG-activiteiten in samenwerking met de faculteit en/of met andere geledingen.
Noteer alvast 18 september in uw agenda voor de volgende AIG-topactiviteit: “Een ingenieursblik op de uitdagingen van de 
gezondheidszorg” gebracht door prof. dr. ir. P. Verdonck, algemeen directeur AZ Maria Middelares, Gent. 
Dit evenement zal plaatsgrijpen in het mooi gelegen Burghotel in hartje Brugge en wordt georganiseerd in samenwerking met de 
Brugse Hanze (de Brugse ‘Club of Flanders’ en lid van de World Trade Association), met Alumni Universiteit Gent en met AIG 
West-Vlaanderen.

In het najaar gaan we voor de tweede editie van Update@Campus. We werken hiervoor samen met IVPV, het Instituut 
voor Permanente Vorming van de Gentse Ingenieursfaculteiten. Er is een avond in voorbereiding rond de rekrutering in de 
ICT-business en een tweede project behelst industriële innovatie: product- en technologie-innovatie in een open 
innovatiemodel.
 
De overkoepelende alumnivereniging van de UGent plant ondertussen heel concreet om haar aanbod, dienstenpakket rond de 
universiteit en haar socio-culturele activiteiten, te ‘decentraliseren’ naar de facultaire alumni. Wie weet hoort daar nog vroeg of 
laat een verhuis met ons AIG-secretariaat naar de Plateau bij, ‘at last’. 
Er liggen heel wat boeiende uitdagingen in het verschiet! 

Graag ontmoeten we u op een van onze talrijke activiteiten. 

Tot slot nog een woord van hartelijke dank aan al onze bestuursleden voor hun onverdroten inzet en aan u allen een welverdiende 
vakantie toegewenst. 

Graag lezen we uw reacties op aig@kviv.be.
ir. Christiaan Claeys, AIG-voorzitter 
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AFDELINGEN

Oost-Vlaanderen
tel.: 09-223 79 30
fax: 09-223 65 78
e-mail: aig@kviv.be
Info en inschrijvingen via website www.firw.ugent.be/aig/ 
en/of www.kviv.be/oost-vlaanderen
rkn.  AIG O.Vl. 000-1709173-33 
rkn. K VIV O.VL. 000-0063091-63

Interculturele stadswandeling: “Bij de Buren op bezoek”
Dinsdag 22 juli om 14 u

Deze wandeling geeft een beeld van de samenlevingsopbouw 
in de 19e eeuwse wijken van Gent waar de nieuwe en oude 
Gentenaars geduldig werken aan een harmonische samenleving. 
We bezoeken de wijk Sluizeken, een Turkse Bazaar en cafetaria 
en de grote moskee van Gent.

Als je meer wil weten over Fray Pedro de Gante, Gentse 
citeetjes, doner kebab met frieten en Achiel Charbon en wat daar 
multicultureel aan is, geeft deze wandeling je een antwoord. 

Deze wandeling wordt georganiseerd in samenwerking met 
Democratie 2000.

Dinsdag 22 juli 2008 om 14 u
Trefpunt Bij Sint Jacobs
Duur: 3 uur
Prijs: 3 euro, kinderen onder 12 jaar gratis 
Info: etienne.mouton@lid.kviv.be.

In volle vaart met de kano de Gentse Feesten in! 
Vrijdag 25 juli om 18.45 u

Ditmaal kozen we voor een avondtocht om de Gentse Feesten 
te beleven vanop het water! We vertrekken met een kano 
vanuit de Blaarmeersen richting centrum Gent. Aan een rustig 
tempo glijden we het justitiepaleis, het Gravensteen en andere 
bezienswaardigheden voorbij. We varen onder het podium van 
Polé Polé door, we observeren de drukte en de sfeer vanop het 
water. 
Na een romantische terugtocht met fakkels zijn we rond 
middernacht terug aan de Blaarmeersen. Nadien kan men zich 
dan (individueel) in het feestgewoel storten.

Op deze activiteit wordt zowel jong als oud verwacht. Het risico 
van een nat pak is zo goed als nihil, sterke stroomversnellingen 
worden er niet verwacht, maar een sportieve outfit die tegen 
een stootje kan is zeker welkom, net zoals enige zwemervaring. 
Zwemvesten en deskundige begeleiding door de Gentse 
Sportdienst zijn voorzien. 
Iedereen die geïnteresseerd is in deze alternatieve verkenning 
van de Gentse Feesten, schrijft zich als de bliksem in, het aantal 
kano’s is immers beperkt.

Activiteiten Oost-Vlaanderen

Vrijdagavond 25 juli 2008 om 18.45 u
Infobalie strandgebouw (volg pijltjes ‘strand’) van de 
Blaarmeersen. 
Prijs: 12 euro p.p. (volwassenen) of 10 euro p.p. (- 18 jaar)  
te storten op rkn. van AIG O.Vl. met vermelding ‘250708’. 
Een overzicht met praktische inlichtingen wordt ca. 2 weken op 
voorhand doorgestuurd (graag opgave van e-mailadres). 

AIG Mountainbike
Zaterdag 6 september om 13.30 u 

Ook dit jaar willen we de sportievelingen onder ons een 
moutainbiketocht aanbieden. Daarvoor zullen we opnieuw 
uitwijken naar het heuvelachtige zuiden van onze provincie 
Oost-Vlaanderen. 
De preciese startplaats is op dit moment nog niet vastgelegd, 
maar wij houden u daarvan nog op de hoogte.

Traditiegetrouw is het  op die dag mooi weer (en we willen deze 
traditie dan ook verder zetten, al ligt dat helaas niet volledig in 
onze macht), zodat we tussendoor uiteraard halt houden bij een 
gezellig cafeetje/terrasje om de dorst te laven met één of andere 
plaatselijke lekkernij.

Zaterdag 6 september 2008 om 13.30 u
Ergens in het heuvelige zuiden van onze provincie (preciese 
startplaats wordt nog meegedeeld).
Prijs: 5 euro/p.p. (met eigen fiets) of 20 euro/p.p. (met huurfiets) 
storten op rkn. van AIG Oost-Vlaanderen met vermelding 
‘060908’. 
Inschrijven: via webformulier of mail aan aig@kviv.be.

Werfbezoek: Monovolume UGent in de St.-Pietersnieuwstraat 
Zaterdag 20 september

De laatste 10 jaren is de aanblik van de as tussen de Vooruit en 
de St.-Pietersabdij grondig veranderd. Denken we maar aan de 
heraanleg van het St.-Pietersplein, het glazen gebouw van de 
Faculteit Economische Wetenschappen, het Emmauskasteeltje, 
etc.

Het meest opvallende op dit moment zijn de werken 
aan het “monovolume” van de Universiteit Gent in de  
St.-Pietersnieuwstraat. In dit gebouw krijgen de studenten 2 
auditoria, één met 400 en één met 600 zitplaatsen die samen 
één groot auditorium kunnen vormen met een capaciteit van 
1000 personen. Daarnaast worden les- en vergaderzalen, een 
PC knooppunt, twee vakgroepen van de faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte, de directie Onderwijsaangelegenheden en een 
centraal studentenloket in het gebouw ondergebracht. 
Tijdens een werfbezoek zullen we van specialisten meer 
vernemen over dit project. 

Zaterdag 20 september 2008
Praktische informatie volgt later.
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AIG-activiteiten

AIG-avond in Brugge 

Een ingenieursblik op de uitdagingen van onze gezondheidszorg

Donderdag 18 september om 19 u
i.s.m. Brugse Hanze en AIG West-Vlaanderen

 Professor Verdonck is algemeen directeur van het Gentse AZ Maria Middelares. 
Zo is hij zeer vertrouwd met nieuwe oplossingen op het domein van medische 
beeldvorming, kunstmatige organen, modellering van fysiologische systemen, minder 
invasieve operatietechnieken, … 

Kortom zaken waar wij allen belang bij hebben en ongetwijfeld belangstelling tonen. 
De gastspreker benadert deze innovatieve ontwikkelingen in onze gezondheidszorg 
niet als medicus maar als ingenieur, niet puur technisch maar in een context van 
technologie, economie en ethiek. 

Vertrekkend van een aantal waarnemingen zullen een aantal actoren in de gezondheidszorg kort voorgesteld worden: wie ontvangt, 
wie betaalt, wie controleert, wie onderzoekt en wie produceert? 

Daarna wordt aan de hand van data van de wereldgezondheids-organisatie WHO vastgesteld wat niet en wat wel de verklaring kan 
zijn van de stijgende kost van onze gezondheidszorg. Hierbij zal aangetoond worden dat een groot aandeel bewerkstelligd wordt 
door de groei van technologische innovaties. 
Kortom, een boeiende materie waarvan we allen hopen er niet mee te maken te hebben, maar indien dit toch het geval zou zijn, 
weten we wat ons te wachten staat!

Deze voordracht wordt gevolgd door een diner.

Donderdag 18 september om 19 u 
Hotel Crowne Plaza, Burg 10 te 8000 Brugge
Prijs: 35 euro (all in) 
Inschrijven voor AIG-leden via webformulier of mail aan aig@kviv.be.

Bezoek aan Elia Schaarbeek
Najaar 2008

Transmissienetbeheerder Elia heeft een centrale rol in de zekere en kwaliteitsvolle elektriciteitsvoorziening in België. 
Elia beheert het Belgische hoogspanningsnet van 30 kV tot 380 kV. Dit net is een belangrijke draaischijf in de Europese 
elektriciteitsmarkt en vormt de verbindende factor tussen de Europese producenten en de industriële grootverbruikers en 
distributeurs. 

Het bezoek aan de Elia-site in de Brusselse kanaalzone omvat een voorstelling van de activiteiten van de netbeheerder en een geleid 
bezoek aan het controlecentrum en een bezoek aan het hoogspanningsstation Edison: het spanningsloze opleidingsstation van Elia.

Update@Campus
Najaar 2008

Datum en programma volgen later in het AIG-nieuws van 01/10/08 en op onze website:

http://www.firw.ugent.be/aig/ - http://www.kviv.be/regio/oost-vlaanderen/
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AIG-nieuws verschijnt 4 x per jaar
Oplage : 3.115 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/

Openingsuren kantoor: 
alle dagen van 9-12 u en van 13-16 u

gesloten op vrijdagnamiddag

Veurne: ambacht- en Ijzerstreek
Najaar 2008

Groot Dilbeek en omgeving met  
ontvangst van het Gemeentebestuur
Najaar 2008

Activiteiten georganiseerd in het kader van bodem, monumenten, 
landschappen en industriële archeologie.

Data en info volgen later. Contactpersoon: ir. W. Snauwaert

Bezoek aan de ‘Friction Stir Welding’ installatie voor het 
lassen van aluminium bij Sapa RC Profiles in Ghlin 
i.s.m. K VIV West–Vlaanderen 
Donderdag 4 december om 18.30 u
 
Sapa RC Profiles ontwikkelt en produceert aluminiumprofielen 
en -componenten op maat van de klant en dit voor heel diverse 
sectoren. 
In haar vestiging te Ghlin beschikt het bedrijf over een 
computergestuurde lasmachine die door middel van 
wrijvingslassen aluminiumprofielen en/of -plaat verbindt en dit 
op industriële schaal.

De machine bestaat uit een lange tafel waarop de profielen 
nauwkeurig gemonteerd worden. Het lassen zelf gaat 
computergestuurd en snel, door middel van een roterende 
staaf. De wrijvingswarmte die hieruit ontstaat, is samen met de 
geleverde mechanische energie voldoende om het metaal van de 
twee te lassen elementen plastisch te vermengen.

Jaren van onderzoek en testen zijn aan de implementatie van deze 
techniek voorafgegaan. De lasmethode biedt tal van voordelen 
t.o.v. klassieke lasmethodes en wordt toegepast in de luchtvaart, 
scheeps- en treinbouw alsook in tal van andere sectoren.

Programma: 

18.30 u Ontvangst 
19.00 u  Aanvang uiteenzetting en bezoek aan de lasinstallatie
21.30 u  Einde bezoek

Routebeschrijving op www.sapa.be, rubriek contact

Donderdag 4 december 2008 om 18.30 u
Sapa RC Profiles, Route de Wallonie 1, B-7011 Ghlin 
Prijs: 2,50 euro p.p. op rekening van K VIV West-Vlaanderen 
466-5561799-24 met vermelding Sapa  

Inschrijven:  met vermelding van huidige beroepsactiviteit via 
Marc.Ryckeboer@lid.kviv.be. 

Activiteiten West-Vlaanderen Het leven van de AIG

In memoriam ir. Paul Hebbelynck 

Oudste ingenieur afgestudeerd aan de Universiteit 
Gent is overleden op 9 mei 2008, hij was 102 jaar.

Ter gelegenheid van de algemene vergadering AIG 
van 22 februari ll. werd Paul Hebbelynck nog gevierd 

voor zijn tachtig jaar ingenieursdiploma. 
ir. P. Hebbelynck stamt uit een oude Gentse familie, 

die tijdens de Oostenrijkse periode een twijnderij 
uitbaatte. Zijn vader behaalde het diploma van 

industrieel ingenieur aan onze universiteit, hijzelf 
studeerde  

af in 1927 met onderscheiding als  
burgerlijk werktuigkundig ingenieur. 

Zijn zoon, Bernard Hebbelynck, behaalde het 
diploma van burgerlijk ingenieur in Gent en drie van 
zijn kleinzonen hebben een diploma van burgerlijk 

ingenieur behaald in Brussel.

Onder het Franse regime was de familie Hebbelynck 
vrienden en collega’s van Lieven Bauwens.  

Ze hebben toen één van de eerste mechanische 
spinnerijen gesticht, nl. de spinnerij Desmet-Guéquier 

aan de Oude Vest, vandaag het MIAT.
Na de Eerste Wereldoorlog stichtte de familie, samen 

met andere textielfabrieken en banken,  
de Union Cotonnière (UCO). 

Hij doorliep zijn loopbaan bij de UCO als ingenieur, 
directeur, technisch directeur-generaal, beheerder en 

ondervoorzitter.  
Tot op het einde van zijn leven was hij  

ere-ondervoorzitter van UCO.

AIG verliest hiermee haar trouw en oudste lid. 
Het dagelijks bestuur en de raad van bestuur AIG 

biedt aan de familie haar deelneming aan.
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AIG-Stichting

Uitschrijving Gouden Medaille Gustave Magnel

Teneinde de nagedachtenis van Gustave MAGNEL, tijdens zijn loopbaan Professor aan de Universiteit te Gent, te eren, wordt door de 
Alumnivereniging van de Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit te Gent (AIG) sedert 1959 periodiek de “Gouden Medaille Gustave 
Magnel” uitgereikt. 
Professor Gustave MAGNEL was stichter en directeur van het “Laboratorium voor Gewapend Beton” nu “Laboratorium Magnel voor 
Betononderzoek”.

De medaille wordt toegekend aan de ontwerper(s) van een uitgevoerd en voltooid bouwwerk dat beschouwd kan worden als een 
belangrijke en merkwaardige toepassing van gewapend en/of voorgespannen beton. 
Bij toekenning wordt geen rekening gehouden met de nationaliteit van de ontwerper(s) noch met het land waar het bouwwerk werd 
uitgevoerd. 

De AIG deelt mee dat de medaille in het najaar van 2009 voor de elfde maal zal worden uitgereikt, en doet een oproep tot belangstellenden 
voor het indienen van kandidaturen. 
Ze moeten betrekking hebben op een bouwwerk dat voltooid is in de periode 2004-2008 (1/1/2004 - 31/12/2008) en kunnen ingediend 
worden rechtstreeks door de belangstellenden of door derden (particulier, vereniging, openbare instelling, …), die een buitengewoon 
verdienstelijk ingenieur wensen te onderscheiden.

De laureaat wordt uitgenodigd om op de uitreikingsplechtigheid de medaille in ontvangst te nemen. 
Deze vindt in principe te Gent plaats en staat onder de auspiciën van de AIG. 
Aan de laureaat of laureaten wordt eveneens een diploma uitgereikt dat hen het recht verleent de titel “Laureaat van de Gouden Medaille 
Gustave Magnel” te voeren.

Kandidaturen worden ingewacht, vóór 15 januari 2009, op volgend adres:
AIG-Secretariaat, Lange Kruisstraat 29 te 9000 GENT - tel. 09-223 79 30 – fax. 09-223 65 78
e-mail: aig@kviv.be - website: www.firw.ugent.be/aig/

Alle bijkomende inlichtingen, evenals het volledig reglement, kunnen verkregen worden op bovenstaand adres.

Voorstelling werken Jozef Plateauprijs 2008 in AZ Maria Middelares

De Jozef Plateauprijs werd ingesteld in 1988, ter gelegenheid van de oprichting van de AIG-Stichting. Sindsdien werd elk academiejaar 
de prijs uitgereikt tijdens de Algemene Vergadering van de AIG in de maand februari.
Vanaf de 17e editie (academiejaar 2004-2005) werd de prijs voor het eerst uitgereikt tijdens de promotiezitting van 2005. 

Dit jaar, bij de 20e editie, kwam er een bijkomende wijziging ten gunste van de bekendheid. De kandidaten werden gevraagd hun 
ingediende werk te presenteren voor een publiek van jury en AIG-collega’s. De presentatie vond plaats op 2 juni in het AZ Maria 
Middelares te Gent. Tijdens de jurering vond een uiteenzetting plaats door prof. dr. ir. Pascal Verdonck, algemeen directeur, gevolgd 
door een rondgang met bezoek aan medische toptechnologie.

De 4 werken werden met het nodige en verzorgde beeldmateriaal voorgesteld. De keuze voor een winnaar was moeilijk en 
uiteindelijk werden 2 winnaars uitgeroepen – ook een primeur in de geschiedenis van deze prijs.
Jochen Delbeke met zijn werk “Technical requirements for a proliferation-resistant nuclear industry” omwille van het 
wetenschappelijk-technisch werk van hoog niveau, waarin hij bewezen heeft dat een significante hoeveelheid plutonium kan 
aangemaakt worden voor militaire doeleinden, dat buiten de huidige controle valt.
Nele Tilley met haar werk “Studie van brand in kleine ondergrondse parkeergarages” wegens haar inbreng van een eigen 
configuratie bij de simulaties en haar kritische en grondige analyse van de resultaten, het zoeken en aanreiken van oplossingen, 
waardoor het studiewerk sterk geapprecieerd zal worden in de relevante milieus. AIG wenst de beide winnaars geluk met hun 
prijs en wenst hun verder succes toe in hun nog prille loopbaan.  
De prijs zal uitgereikt worden op de promotiezitting van 5 juli.

AIG dankt de juryleden, professoren L. Broeckaert, P. De Baets,  
W. De Waele, P. Seghers, R. Sierens, G. Van Oost, P. Verleysen en 
N. Willems. AIG dankt eveneens algemeen directeur Pascal Verdonck 
van AZ Maria middelares voor de bereidwilligheid om dit evenement 
in primeur te willen lanceren in zijn dienstenorganisatie.

Dr. ir. Noël Van Houtte, juryvoorzitter
Jochen Delbeke, Nicolaas Pille, Nele Tilley, Jeffrey Depauw en Steven Oosterlynck

Kandidaten voor de Jozef Plateauprijs
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Nieuws uit de FirW

Onderscheiden

Guillaume Delefortrie heeft de 2008 Arthur M. Wellington Prize 
gewonnen voor zijn paper “Evaluation of the safety of navigation 
in muddy areas through real-time maneuvering simulation” 
(auteurs: G. Delefortie, M. Vantorre, E. Verzhbitskaya, K. 
Seynaeve). G. Delefortrie is als onderzoeker verbonden aan 
de vakgroep Mechanische Constructie en Productie, afdeling 
Maritieme Techniek.

Prof. Wim Van Paepegem heeft van de “European Society for 
Composite Materials” (ESCM) de tweejaarlijkse prijs voor 
beste Europese onderzoeker ontvangen. Deze prijs wordt 
toegekend aan de beste Europese onderzoeker in het domein 
van composietmaterialen. Prof. W. Van Paepegem zal de prijs 
in juni ontvangen tijdens het grootste Europees congres over 
composietmaterialen (ECCM-13) in Stockholm, Zweden. Prof. 
W. Van Paepegem is verbonden aan de vakgroep Mechanische 
Constructie en Productie.

Filip Strubbe (doctorandus bij ELIS met promotor Kristiaan 
Neyts) heeft in Santa Fe, New Mexico, de Best Talk award 
ontvangen voor zijn presentatie op de 8th International 
Electrokinetics Conference (ELKIN2008). De ELIS onderzoeker 
presenteerde op de conferentie resultaten waarbij voor het eerst 
elementaire ladingen op colloïdale deeltjes kunnen gemeten 
worden. Het onderzoek werd uitgevoerd in de onderzoeksgroep 
Vloeibare Kristallen en Fotonica, in samenwerking met Filip 
Beunis en Bart Verboven, onder begeleiding van prof. K. Neyts, 
en is gefinancierd door het IWT-Vlaanderen. Zijn onderzoek 
heeft geleid tot een patentaanvraag en een publicatie in het 
prestigieuze tijdschrift Physical Review Letters: “Detection of 
elementary charges on colloidal particles” (F. Strubbe, F. Beunis, 
K. Neyts), met de vermelding “editor’s suggestion”. 
http://link.aps.org/abstract/PRL/v100/e218301

Hans Hallez (IR06) ontving op het “6th international Symposium 
of Non-invasive Functional Source Imaging & International 
Conference of Functional Biomedical Imaging” (NFSI & ICFBI) 
in Hangzhou, China, de tweede prijs van de “best paper award”. 
Hij kreeg de onderscheiding voor zijn paper “Dipole estimation 
errors due to not neglecting anisotropic conductivities of white 
matter in EEG source estimation”.

Op de European Association of Nuclear Medicine Meeting 
in Kopenhagen heeft prof. Stefaan Vandenberghe (IR06) de 
“EANM 2007 Marie Curie Young Investigator grant” ontvangen 
voor zijn presentatie “Impact of Time-of-Flight on reconstruction 
performance and image quality”.

Joris Walraevens, Sabine Wittewrongel en Herwig Bruneel 
(IR07) hebben de Best Paper Award gewonnen op de Seventh 
International Conference On Networking. Deze conferentie vond 
plaats van 13 tot 18 april in Cancún, Mexico. De onderzoekers 
kregen de onderscheiding voor het artikel “Analysis of Priority 
Queues with Session-Based Arrival Streams”. 

Prof. Robain De Keyser (IR08) heeft op 23 mei een eredoctoraat 
ontvangen van de Technische Universiteit van Cluj-Napoca, één 
van de topuniversiteiten in de ingenieurswetenschappen van 
Roemenië. 
Jeroen Missinne en Rik Verplancke (IR06) hebben de tweede 
plaats veroverd in de Cadence “European Electronic Design 
Contest for Students”. De onderzoekers kregen de prijs voor het 
ontwerp van een volledig geïntegreerde, pulsbreedte-modulatie 
gedreven, H-brug met IGBTs voor de snelheidscontrole van DC 
motoren. Dit ontwerp werd gemaakt onder de supervisie van 
prof. Jan Doutreloigne.

FirW-doctorandus verkozen tot President van de Board of 
European Students of Technology

Tim Govaert is verkozen tot International President van de 
Board of European Students of Technology
(BEST). Vanaf 1 juli zal hij samen met 5 andere bestuursleden de 
dagelijkse werking van BEST op internationaal vlak coördineren 
en in goede banen leiden. T. Govaert is als doctoraatsstudent 
verbonden aan de vakgroep Technische Bedrijfsvoering van de 
FirW. Vorig jaar leverde BEST Ghent de treasurer en secretary 
van de internationale board van BEST. Dit jaar zal dus ook de 
positie van International President door een vertegenwoordiger 
van de UGent ingenomen worden. 
BEST is een Europese ingenieursstudentenorganisatie, die 
zomer- en wintercursussen organiseert aan één van de 73 
liduniversiteiten.

20ième Journées d’Études – Selected Topics in Combustion,  
6 t.e.m. 8 mei 2008

Van 6 tot 8 mei verzamelden in Gent alle Belgische experts in 
verbranding tijdens de jubileumeditie van “Journées d’Etudes 
– Selected Topics in Combustion’. Het tweejaarlijkse congres 
werd georganiseerd door prof. Bart Merci van de FirW. Het is de 
eerste maal dat dit congres in Gent georganiseerd wordt.
Door de almaar toenemende stijging van brandstofprijzen 
en doelstellingen op gebied van energie en emissies, blijft 
wetenschappelijk onderzoek in het domein van verbranding 
actueel en relevant. Het congres bood een overzicht van het 
recentste onderzoek in dit domein. 
Het congres werd georganiseerd in het kader van de meeting van 
de Belgian Section of The Combustion Institute. Ook prominente 
onderzoekers uit de buurlanden kwamen hun werk voorstellen. 
Bovendien verzorgden twee internationaal gerenommeerde 
professoren - dr. Andreas Dreizler, TU Darmstadt en prof. Luc 
Vervisch, INSA de Rouen - een gastlezing.

Nieuwe gezichten van de FirW

Prof. Luc Taerwe is op de Faculteitsraad van mei verkozen tot 
nieuwe decaan van de FirW. Prof. Taerwe is voorzitter van de 
vakgroep Bouwkundige Constructies en was vanaf 2002 tot nu 
academisch secretaris van de FirW. 
Prof. Ronny Verhoeven is herverkozen als onderwijsdirecteur. 
Hij is verbonden aan de vakgroep Civiele Techniek. De 
verkiezingen voor academisch secretaris vinden plaats tijdens 
de Faculteitsraad van juni.
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UNIVERSITEIT
GENT

 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 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.

ICT – The hardware-software interface
De bedoeling van deze opleiding is drievoudig: basiskennis aanreiken over moderne processoren, de rol van het besturingssysteem 
uitleggen en dieper ingaan op de technische en operationele aspecten van virtualisatie.
De opleiding wordt in het Engels gegeven en start op 16 september 2008.

ICT – Software development
In deze opleiding komt het ontwikkelingsproces van software aan bod met de verschillende programmeerparadigma’s.  
Verder  worden de basisarchitecturen en middleware platformen beschreven voor de ontwikkeling van ‘distributed 
applications’. Later komen dan meer geavanceerde middleware technologieën aan bod (o.a. Service Oriented Architectures).  
Ten slotte wordt er ook ingegaan op ‘software quality improvement’.
De opleiding wordt in het Engels gegeven en start op 29 januari 2009.

ICT – Databases
Deze opleiding heeft als doel de deelnemers vertrouwd te maken met de concepten en aspecten die gerelateerd zijn aan het werken 
met database technologieën. Anderzijds wil deze opleiding ook een praktische gids zijn bij het ontwerpen, implementeren, managen 
en manipuleren van databases.
De opleiding wordt in het Engels gegeven en start op 30 april 2009.

ICT – Multimedia
In deze opleiding wordt eerst een overzicht gegeven van de basistechnieken voor het aanmaken, opslaan en ontsluiten van 
multimediale data. Nadien leren de cursisten hoe multimediale data efficiënt te coderen door toepassing van compressietechnieken 
zoals JPEG(2000), H.264/AVC en MP3. Ten slotte worden enkele ‘use cases’ besproken, die aangeven hoe de aangeleerde technieken 
en standaarden in de praktijk worden ingezet om te komen tot performante multimediatoepassingen.
De opleiding wordt in het Engels gegeven en start op 4 november 2008.

Expertisetechnieken
In dit programma worden alle stappen van het deskundigenonderzoek op een praktische en gefundeerde manier behandeld.  
De doelgroep omvat de talrijke aannemers, architecten, bouwkundigen, ingenieurs, landmeters, verzekeringsexperts,... die als 
deskundige (willen) worden aangesteld door hoven, rechtbanken of verzekeringsmaatschappijen. Het niet vakgebonden karakter 
van de opleiding maakt deze lessenreeks ook zeer geschikt voor advocaten en rechters.
De opleiding start op 4 november 2008.

Energietechniek in gebouwen
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 is gepland voor oktober 2008.

Tenzij anders vermeld, worden de lessen gegeven in de leszalen van het IVPV, Technologiepark, Zwijnaarde.
Alle programma’s laten toe een getuigschrift van de Universiteit Gent te verwerven.

Voor elke module kan afzonderlijk ingeschreven worden.

Wij aanvaarden de opleidingscheques van het Vlaams Gewest.

Meer info: www.ivpv.ugent.be

IVPV - Instituut Voor Permanente Vorming
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Het leven van de AIG

A G E N D A  2 0 0 8
 
 Activiteit Afdeling Soort Waar Datum Uur

JULI
 
 Interculturele stadswandeling K VIV/AIG sociaal Gent dinsdag 22/07 14.00 u
 ‘Bij de buren op bezoek’ Oost-Vlaanderen
 
 Kanovaren K VIV/AIG sociaal Gent vrijdag 25/07 19.45 u
  Oost-Vlaanderen 

SEPTEMBER

 Mountainbike K VIV/AIG sociaal Vlaamse zaterdag 06/09 13.30 u
  Oost-Vlaanderen  Ardennen

 AIG-avond in Brugge AIG voordracht Brugge donderdag 18/09 19.00 u
 Een ingenieursblik op de uitdagingen van onze gezondheidszorg
 
 Werfbezoek: Monovolume UGent K VIV/AIG bezoek Gent zaterdag 20/09 
 Sint-Pietersnieuwstraat Oost-Vlaanderen

OKTOBER

 Oudenaarde met volkse verhalen K VIV/AIG wandeling Oudenaarde zaterdag 04/10 14.00 u 
  Oost-Vlaanderen

 CIC  Federale Politie K VIV/AIG bezoek Gent donderdag 09/10 14.00 u 
  Oost-Vlaanderen

NOVEMBER
 
 Stadsontwikkeling in Gent K VIV/AIG voordracht Gent donderdag 13/11 
 Wat staat er op stapel Oost-Vlaanderen

 Tennisinitiatie door een top K VIV/AIG sport Gent zaterdag 22/11 
 Tennisster Oost-Vlaanderen

 Sinterklaasfeest K VIV/AIG bezoek Sint Gent zondag 23/11 14.00 u
  Oost-Vlaanderen

DECEMBER
 
 Bezoek Sapa RC Profielen K VIV/AIG bezoek Ghlin donderdag 04/12 18.30 u
  West-Vlaanderen

 Tuupe tegoare  K VIV/AIG voordracht Gent vrijdag 05/12
  Oost-Vlaanderen

ACTIVITEITEN VOOR HET NAJAAR 2008
 
 Elia Schaarbeek AIG bezoek Schaarbeek 
 Werkgroep energie

 Update@Campus AIG cursus Gent

 Veurne: ambacht- en IJzerstreek AIG bezoek Veurne
  West-Vlaanderen

 Groot Dilbeek en omgeving AIG bezoek Dilbeek
  West-Vlaanderen


