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Wie is úw
rolmodel?

Ben jij of ken jij 
het rolmodel van morgen?
Laat het ons weten!
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4 LOVE WORKS

“Please, don’t ask me too many 
questions about his research”, 
Supraja warns before the inter-
view starts. “When he is working 
on his laptop, I don’t have a clue 
what’s going on there. All these 
strange figures, colours and num-
bers”, she laughs. Ragha agrees: 
“It’s true, I understand her research  
better than she does mine”. 
Supraja interrupts: “That might be, 
but then again… I already have 
a ‘dr.’ title standing in front of my 
name, you still have to work for 
that.” (both start laughing) 
A happily married couple, who 
love to tease each other… That’s 
one thing that’s already clear 
from the start of this interview 
when we meet Supraja and 
Ragha. And what a fun interview it 
will be. An interview in which they 

holiday we met for the first time. I 
still lived in India, Ragha was al-
ready working in Belgium, in Leu-
ven, and he came over to India 
to visit his parents. That vacation 
we met for the first time, at a par-
ty. We started talking, and pretty 
soon things got serious. When he 
went back to Leuven, we had a 
long-distance relationship. We 
spoke a lot via Skype.    
Ragha: Luckily Supraja wanted 
to quit her job in India, becau-
se she always dreamed about 
doing research and getting a 
PhD. So I said that she should 
come over to Belgium and look 
for a position here. 
Supraja: Yes, that was his ex-
cuse to get me here (laughs). 
He told me about how amazing 
Belgium was, and that he knew 
some vacant positions. 
Ragha: So she started applying, 
and found a job in Hasselt. I was 
in Leuven at that moment. There 
was a period after that where I 
also worked in Germany. But af-
ter a while, I also got a position 
at Hasselt University. 
Supraja: I moved to Belgium 
and all of a sudden he had to 
live in Germany. So it was back 
to Skype (sigh!)
Ragha: But when my contract 
ended there, I met prof. Jean 
Manca and he offered me a po-
sition in his research team. A gre-
at opportunity - I’m glad I took it. 
Supraja: We have been to-
gether for over five years now. 
We live together in Hasselt. 

As the great philosophers Wet Wet Wet once 

sang: ‘love is all around’. They felt it in their 

fingers, they felt it in their toes. And who are 

we to argue, since that’s also true at Hasselt 

University. In each issue we talk to UHasselt love 

doves about living and working together. In 

this issue: Supraja Sankaran (EDM) and Ragha 

Thiruvallur (X-LAB), married, both from India, 

now living in Hasselt and working for UHasselt.  

DREAMING OF A PHD 
(AND EACH OTHER)

Love works  
Supraja Sankaran & Ragha Thiruvallur 

Ragha: A quiet place. It has every- 
thing we wanted. 
Supraja: A completely diffe-
rent atmosphere than in India, 
of course. We are both from  
Madras, in the South of  
India. Madras curry is a famous 
dish from our city. By the way, 
speaking of food, it’s hard to 
find a good Indian restaurant in  
Belgium. That’s a pity. (laughs)
Ragha: There is one really, really 
good one. And it’s in Borgloon, 
the place is named ‘Welkom In-
dia’. It is surprising, how in such a 
small town, such a good indian 
restaurant can be found. We dis-
covered it by accident. We were 
on a hike and all of a sudden we 
bumped into this place. 

will talk about their big three-day 
wedding party in India, about 
having kids - ‘you sound like my 
grandmother now’ -,  their mutual 
dream of getting a PhD, and 
about the best Indian restaurant 
in Limburg… ‘Welkom India’ (in 
Borgloon, of all places!). 

Supraja, Ragha, you are 
both from India, both  
working for UHasselt. 
What’s your story, how did 
you two meet? 
Supraja: Our fathers have al-
ways been close friends, ever 
since childhood. But they both 
had busy jobs and throughout 
our youth, me and Ragha never 
really met. We’ve never even 
lived or studied in the same city 
in India. During a Christmas  
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Weddings in India are huge, you 

invite everybody who you have 

met in your life. 

- SUPRAJA - 

LOVE WORKS

We will have to check 
it out. What is it like to 
work together at the same 
university?
Supraja: Well, it’s not much  
different than other couples, I 
think. I mean: we are not con-
stantly together.
Ragha: Yes, it’s not like we eat 
together at work all the time. We 
have lunch with our colleagues, 
and we don’t work in the same 
building. I drop her off at work 
and pick her up at the end of the 
day. 
Supraja: I call him sometimes 
when there is a crisis at work. 
And afterwards, when we’re 
back home, he bakes cookies… 
(laughs) Which is very sweet.

Ragha: It’s no trouble, because I 
also get to eat them (laughs). But 
on a serious note: we are having 
a great time in Hasselt and at the 
university. We have a lot of nice 
colleagues, who also have be-
come good friends. 

And are you married? 
Supraja: Yes, since 2014. The 
year that I started my PhD in 
Belgium, we flew back to India 
for the wedding. Personally, we 
don’t really believe in the institute 
of marriage. And it’s not like I’ve 
ever dreamt of getting married. I 
dreamt of getting a PhD when I 
was a child... Yes, we are slightly  
geeky, nerdy people (laughs 
loud). But our families wanted us 

to get married and it makes the 
paper arrangements for living in 
a foreign country much easier.
Ragha: We got married mostly 
because our fathers wanted it 
so badly (laughs). We wanted 
a very simple wedding, but no… 
They arranged a big three day 

Indian wedding, the traditional 
way. Really hectic. 
Supraja: Weddings in India are 
huge. You invite everybody who 
you have ever met in your life. Li-
terally everybody is invited. And 
we have eight rituals that you 
have to go through before you ►
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get married.
Ragha: Those ceremonies and 
rituals last so long, and you don’t 
have any time to eat...
Supraja: It’s fun for everybo-
dy. Except for the bride and the 
groom. But okay, we survived.

Do you have children? 
Ragha: No, not yet. 
Supraja: Please, don’t start this 
topic. You sound like my grand-
mother (laughs). It’s a difficult 
call to make, we are still unsure 
about what the future will bring. 
Will we stay in Belgium or move 
to another country? Perhaps so-
meday we will move back to 
India, we are not sure. 
Ragha: We are like nomads. 
We keep moving around for our 
work. And I think that we will be 
doing that for a few more years.
Supraja: We can’t even have 
a dog for the moment. Because 
if we go to India for a month, 
then we would need somebody 
to take care of the dog. And 
since we don’t have family 
here, we would have to ask our 
colleagues. 

My best quality?

I do the dishes (laughs). 

- RAGHA - 

Ragha: Perhaps Jean Manca 
(laughs).
Supraja: Our life is fantastic, 
but unpredictable. We never 
thought we would work in Bel-
gium, let alone work together at 
the same university. 

her big dream of doing research 
and getting a PhD and came to 
Belgium. That’s really impressive. 
And hopefully one day she can 
implement the things she learned 
during her research to help peo-
ple in India. 

Ragha: At work she has so much 
to think about, so I don’t want her 
to worry about anything when 
she is at home. 
Supraja: He really likes to live in 
the moment and enjoy life. That’s 
really nice, and that way we 
have been on many fun holidays. 
Ragha: Yes, firstly enjoy a ho-
liday and afterwards worry 
about money and things like that. 
(laughs) 
Supraja: One trip I will never 
forget. We went to Cologne...
Ragha: Ah yes, in 2014,  the 
year the we got married. We 
wanted to celebrate New Years 
in Cologne. It was our first New 
Year as a married couple, and 
we wanted it to be a very cool 
ending of an amazing year. So 
we went and had a nice day, 
but we walked so much that we 
wanted to rest before diner. We 
took a nap… and woke up when 
we heard fireworks. We slept 
through New Years Eve. 
Supraja: It would have been our 
big romantic moment… But we 
just slept. (laughs)▪

Okay, now let’s get a bit 
romantic. Ragha: what are 
her best qualities? 
Ragha: She is very creative. For 
example: she loves painting. 
And I admire her passion. In In-
dia she had a steady job where 
she could work for a long time, 
but she quit her job to go after 

Supraja: Ok, I guess now it’s my 
turn. What is his best quality….
Ragha: I do the dishes (laughs)
Supraja: Haha, yes! But also he 
is a very social, friendly person. 
He can get along with everybo-
dy. And I really admire his impul-
siveness, I tend to overthink too 
much. 
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"Nooit tegenwind met mijn ligfiets"
Kilometervreter: Stefan Haex (MAT)

Drie jaar geleden zag ik in de krant iemand met een ligfiets, en ik wist meteen: dat is iets voor mij, om snel en makkelijk naar het werk te rijden. Een 
traject van 29 kilometer. Van het eerste moment dat ik mijn ligfiets probeerde, was ik verkocht. Zo heerlijk ontspannend! Je ligt comfortabel en kan 
veel meer genieten van het uitzicht dan met een gewone fiets. Je voelt geen koude en door de lage ligging en de vorm heb je nooit tegenwind. 
Gemiddeld rij ik zo een 25 km per uur, maar mijn topsnelheid is 53 kilometer per uur. Dan moet je natuurlijk wel een stevige conditie hebben, 
want de ligfiets weegt bijna 30 kilo. Of het niet gevaarlijk is? Ik maak altijd oogcontact met automobilisten aan een kruispunt. Pas wanneer zij 
aangeven dat ze mij gezien hebben, fiets ik door. En mijn kleuren vallen natuurlijk ook wel op, die zijn geïnspireerd op de chakra’s. Rood/oranje 
als kleur van de aarde, paars als kleur van de hemel.  

Deze lange weg langs het fietsroutenetwerk in Bokrijk is absoluut mijn favoriet. Zeker wanneer allerlei 
bloemen in bloei staan vlak onder die oude, grote bomen. Dan zie je hoe prachtig de natuur kan zijn. 

Favoriete plek onderweg

Wijshagen (Oudsbergen)

Opglabbeek

Zwartberg & 
Industrieterrein 

Genk Noord

Essersbos

Godsheide 
(Tuikabelbrug)

Bokrijk

Campus Diepenbeek

Laat ook jij, net als Stefan, de wagen aan de kant om naar UHasselt te komen? Loop, step, fiets je? Kom je met het openbaar vervoer of kies je voor 
nog een andere manier? Boot, iemand? Laat het ons weten en wie weet word jij onze volgende Kilometervreter! nieuws@uhasselt.be 

Naam: 
Stefan Haex
Leeftijd: 
53 jaar
Traject: 
Wijshagen (Oudsbergen) naar 
Campus Diepenbeek
Type ligfiets: 
Velomobiel Strada
Totale afstand: 
29 kilometer
Gemiddelde snelheid: 
25km/uur
Kilometervergoeding (per dag):
13,34€

ID-Kit
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"Op zoek naar serendip ite it"
Gecoverd: Conversation Starter geeft boost aan interdisciplinair onderzoek

erendipiteit”, zegt Rutger 
Bevers, wanneer we hem als 
ontwikkelaar van de tool vragen 
naar het idee achter Conver-
sation Starter. “Serendipiteit wil 
zeggen: iets ontdekken of uitvin-
den waar je eigenlijk niet naar 
op zoek was, en dat principe 
zit heel erg verweven in de app. 
Met Conversation Starter willen 
we onderzoekers van UHasselt 
spontaan met elkaar laten kennis- 
maken en hen laten ontdekken 
of er samenwerkingsmogelijkhe-
den zijn. Zo stimuleren we inter-
disciplinariteit.”
“Dat laatste zouden we inder-
daad graag nog meer zien 
binnen onze universiteit”, zegt 
vicerector onderzoek Jean- 
Michel Rigo. “Dat is geen ver-
wijt naar onze onderzoekers, 
dat zie je nu eenmaal bij alle 
universiteiten of grote bedrij-
ven waar veel mensen werken. 
Iedereen is zo druk bezig met 
zijn of haar eigen vakgebied en 
dan spreek ik nog niet over die 
mailbox die constant uitpuilt. Dat 
zorgt ervoor dat onderling con-
tact, weten wie precies met wat 
bezig is, er vaak bij inschiet. Met 

“S Conversation Starter hopen we 
hier op een laagdrempelige en 
efficiënte manier verandering in 
te brengen en onderzoekers te 
ondersteunen bij het uitbreiden 
van hun onderzoeksvragen en 
projecten.”

zou kunnen helpen in hun on-
derzoek, of welke expertise ze 
eventueel zelf kunnen aanbie-
den aan andere onderzoekers. 
Het algoritme achter Conver-
sation Starter doet daarna de 
rest.” Onderzoekers krijgen de 

‘Looking for research equipment?’ of ‘Looking to collaborate on a grant proposal?’. 

Als je aan UHasselt werkt als onderzoeker dan is de kans groot dat je deze 

vragen al hebt ontvangen in je mailbox. Het zijn zogenaamde icebreakers van 

Conversation Starter, een tool die onderzoekers van UHasselt meer met elkaar in 

contact wil brengen. “Soms gaan we expertise aan de andere kant van de wereld 

zoeken, terwijl die ook twee labo’s verder te vinden is.”

Conversation Starter laat onderzoekers 

snel kennismaken met het onderzoek, 
de voorstellen en de vragen van 

UHasselt-collega's

GECOVERD

Hoe het precies werkt? “Door 
gerichte vragen te stellen”, legt 
Rutger Bevers uit. De alumnus in-
formatica van UHasselt bedacht 
een systeem waarbij onderzoe-
kers wekelijks in hun mailbox 
zogenaamde icebreakers te 
zien krijgen. “De tool stelt vragen 
aan de onderzoekers over hoe 
ze bijvoorbeeld zouden kunnen 
samenwerken, wat hen precies 

verschillende voorstellen, vragen 
en bio’s van collega’s te zien die 
het meest relevant voor hun zijn 
en komen zo op een heel laag-
drempelige en spontane manier 
te weten waar andere onder-
zoekers en onderzoeksgroepen 
binnen UHasselt mee bezig zijn. 
“Serendipiteit is dan nooit veraf, 
 want wie weet zie je plots dé 
kans om jouw onderzoek nog ►  
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"Op zoek naar serendip ite it"

GECOVERD
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uit te breiden of een nieuwe rich-
ting in te laten slaan waar je nog 
niet eerder aan dacht”, zegt Ann 
Peters, directeur Onderzoeks- 
coördinatie. 

UHasselt ontwikkelt mee
UHasselt hielp mee aan de 
ontwikkeling van Conversation 
Starter. “Ik heb  veel gesprekken 
gehad met doctoraatsstuden-
ten, post-doc’s en proffen van 
UHasselt. Daarbij spraken we 

We gaan nog al te vaak te rade bij 

dezelfde collega's. Conversation Starter 

laat je buiten je eigen cirkel kijken

-Annick-

over hoe zij kijken naar interdis-
ciplinaire samenwerkingen en 
hoe je deze nog meer kan stimu-
leren”, legt Rutger uit. “Met hun 
antwoorden ging ik aan de slag 
om interessante icebreakers te 
bedenken. Vragen die dus kun-
nen zorgen voor meer interactie 
tussen de onderzoekers.” 
“UHasselt heeft altijd al ingezet 
op interdisciplinariteit. We weten 
al lang dat een groot probleem 
voor één discipline, misschien 
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up, het zijn de onderzoekers 
zelf die posten in de app en 
voorstellen van anderen kunnen 
bestuderen. En hopelijk ontstaan 
er op die manier nieuwe interes-
sante onderzoeksprojecten.”

Slechte powerpoints
De afgelopen maanden liep 
er al een beta-versie van Con-
versation Starter. Een zestigtal 
UHasselt-onderzoekers testten 
de app al uitgebreid uit. Eén van 
hen is prof. dr. Annick Timmer-
mans (RWS). “Ik vond het idee 
meteen super”, vertelt Annick. 
“Want nu gebeurt het te vaak, 
ook bij mezelf, dat we steeds 
bij dezelfde collega’s binnen 
UHasselt te rade gaan. Ieder-
een blijft te vaak in zijn of haar 
eigen cirkel zitten, terwijl het net 
goed is om eens buiten die cirkel 
te kijken.”
En dat geldt niet alleen voor ex-
pertise zegt Annick, ook onder-
zoeksmateriaal of infrastructuur 
kan beter gedeeld worden. “Stel: 
ik heb voor mijn onderzoek veel 
accelerometers nodig, dan zou ik 
eerst vragen aan mijn eigen colle-
ga’s van Revalidatiewetenschap-
pen of iemand er nog heeft, en 
daarna eens horen bij de faculteit 
Geneeskunde en levensweten-
schappen en de Mobile Health 
Unit. Maar dat zijn dan enkel 
collega’s die ik persoonlijk ken, 
dus ik bereik niet zoveel mensen. 
Via Conversation Starter kan ik 
nu diezelfde vraag delen op een 

groot platform en veel meer men-
sen bereiken. Onderzoeksgroe-
pen waar ik nog niet eerder aan 
dacht, of collega’s die ik nog niet 
kende, worden op deze manier 
ook bereikt. Hetzelfde met labo’s. 
Niet alle laboratoria worden 
continu gebruikt, maar daar heb 
je als onderzoeker vaak geen 
zicht op. Als je die oproep breed 
kan lanceren, kan je veel verder 
geraken.”
Ook doctoraatsstudent Robin 
Marx (EDM) is terug te vinden 
op Conversation Starter. ‘If you 
feel stuck using Excel or default R 
do not offer the needed flexibility 
or customizability, contact me’, 
staat er te lezen op zijn profiel. 
“Ja, dat is iets waar ik expertise 
in heb en waarvan ik merk dat 
velen die niet hebben. Bijvoor-
beeld powerpoints met ondui-
delijke visuals en grafieken die 
niet benadrukken wat echt be-
langrijk is. Als dat nodig is, kan 
ik wel informatie en voorbeelden 
geven over hoe mensen aange-
paste visualisaties kunnen gene-
reren. In simpele programmeer-
talen zoals HTML en JavaScript 
is dat echt niet zo moeilijk.
Het brengt wel meteen één aan-
dachtspunt naar boven, geeft 
Robin aan: “Tijdsgebrek. We 
kennen het allemaal, iedereen 
is druk bezig met zijn of haar 
eigen onderzoek. Dus ook nog 
werk steken in dat van anderen…
dat is soms wat veel gevraagd. 
Maar als je in ruil andere  

maar een klein probleem is voor 
een andere discipline. Als je 
kennis deelt, komt je onderzoek 
er net sterker uit”, zegt Ann Pe-
ters. “Herinner je bijvoorbeeld 
de hoge tafels die we een aan-
tal jaren geleden op de agora 
hebben gezet, onderzoekers 
konden er elkaar op bepaal-
de momenten ontmoeten en er 
spreken over hun onderzoek. 
Conversation Starter is nu een 
nieuwe stap. Het is heel bottom- 

Conversation Starter 
Conversation Starter is a unique networking tool designed 
by and for researchers. This networking platform is the result 
of a collaborative project between our UHasselt scientists 
and UHasselt alumnus and entrepreneur Rutger Bevers. It 
allows you to discover and connect with colleagues at the 
university as well as ask questions and offer expertise and 
help to others. And what’s best of all is the fact that the 
algorithm does all the work for you! It’s also completely in 
English. Discover and create your profile on Conversation 
Starter now at uhasselt.conversationstarter.net

expertise aangeboden krijgt, is 
dit een goede deal en kan het 
zeker de tijd waard zijn. Zo ben 
ik bijvoorbeeld zelf op zoek 
naar meer statistische expertise 
voor mijn onderzoek. Ik werk 
met user cases en zoek dus hulp 
om die data zo goed mogelijk te 
verwerken. Hopelijk kan iemand 
me daarbij helpen.”
“Natuurlijk speelt tijdsdruk een 
rol, en nee niemand verwacht 
dat onderzoekers continu overal 
bijspringen. Je moet dit vooral 
zien als een win-win. Samen tot 
nieuwe ideeën, onderzoeken en 
samenwerkingen komen waar 
je nog niet eerder aan dacht”, 
zegt Ann Peters. “En anderen kort 
helpen kan net ook verrijkend zijn 
voor je eigen onderzoek. Even 
vanop een afstand naar je eigen 
onderzoek kijken: hoe ben ik zelf 
bezig, en kan ik het op een andere 
manier aanpakken? Daarnaast 
zal Conversation Starter je ook 
veel tijd besparen aangezien de 
algoritmes het zoekwerk voor jou 
doen. We zijn er zeker van dat 
Conversation Starter inspiratie zal 
opleveren voor heel wat nieuwe 
onderzoeksvragen én het contact 
kan bevorderen tussen de vele 
onderzoekers aan UHasselt. 
Andere universiteiten hebben 
trouwens al interesse getoond in 
de tool, ook uit het buitenland. 
Fijn dat we als UHasselt hier 
ons steentje aan hebben 
bijgedragen”, besluit Ann. ▪

Wil je ook nieuwe 
samenwerkingskansen 
met UHasselt-academici 
ontdekken en je onderzoek 
een boost geven? Ontdek 
Conversation Starter op 
uhasselt.conversationstarter.
net
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"Studenten opleiden die het 
voortouw durven nemen"

Good to know: Alles wat u moet weten over het vernieuwde Onderwijsbeleidsplan

GOOD TO KNOW

et onderwijsbeleidsplan, de blauwdruk van hoe UHasselt 
haar opleidingen vormgeeft, is de afgelopen maanden ver-

nieuwd. “Docenten, studenten, stafmedewerkers en de onderwijs- 
raden werkten hier de voorbije maanden aan mee, en daar willen 
we iedereen uitdrukkelijk voor bedanken”, zegt vicerector Karin Co-
ninx. “Met het vernieuwde onderwijsplan schuiven wij de komende 
jaren vijf strategische doelstellingen naar voren. Vijf actiepunten ge-
ent op wat UHasselt in zijn geheel weerspiegelt: een civic universiteit. 
Ook onze studenten moeten met deze civic waarden in aanraking 
komen. Dit onderwijsbeleidsplan zal daarom helpen om onze stu-
denten en afgestudeerden op te leiden tot kritische, geëngageerde 
wereldburgers die onze maatschappij slimmer, wendbaarder en be-
ter kunnen en willen maken.”   
 
Wat zijn nu precies die doelstellingen, waarom zijn ze belangrijk en 
hoe kan personeel van UHasselt hierin een rol spelen? Die vragen 
stelden we aan vijf collega’s, die mee dit plan hebben vormgegeven. 

Prof. dr. Michelle Plusquin (CMK):  

1 Waarom is deze doelstelling belangrijk?
Kennis vergaren, kritisch denken en analytisch vermogen zijn nood-
zakelijk in de academische wereld. Dat geldt ook voor onze studen-
ten. Het is aan ons als universiteit om hen die skills aan te leren. Daar 
komt nog bij dat er in onze maatschappij een sterke vraag is naar 
aandacht voor persoonlijk leiderschap en soft skills. Door het werk-
veld en de maatschappij te betrekken in onze opleidingen, bereiden 
we onze studenten voor om het voortouw te nemen, zowel in een 
academische milieu als daarbuiten.

2 Hoe kunnen UHasselt-docenten deze doelstelling  
 helpen uitwerken?
Binnen onze instelling zijn er al veel interessante voorbeelden. Denk 
bijvoorbeeld aan gastsprekers die tijdens colleges in interactie tre-
den met de studenten, of werkgevers die een plaats krijgen op ge-
specialiseerde jobbeurzen. Docenten moeten inventief zijn. In elke 
opleiding kunnen we inzetten op communicatievaardigheden en 
waar relevant kunnen docenten ook maatschappelijke thema’s aan 
bod laten komen in hun lessen, practica of oefeningen.

“H UHasselt biedt academische opleidingen aan, 
relevant voor werkveld én samenleving

1
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Prof. dr. Allard Van Riel (BEW)

1 Waarom is deze doelstelling belangrijk?
Universiteiten kunnen een zeer belangrijke rol spelen in de persoon-
lijke ontwikkeling van studenten. Studenten moeten niet alleen vak- 
inhoudelijke experts worden, maar ook kritische en cultureel sensi-
tieve intellectuelen die hun verantwoordelijkheden naar organisatie, 
maatschappij en wereld kunnen en durven opnemen. Onze stu-
denten moeten de zaken in een breder (internationaal) perspectief 
durven bekijken, durven om een beetje afstand te nemen. Door dat 
grotere geheel in hun overwegingen en beslissingen mee te nemen, 
maken ze wijzere keuzes en kunnen ze zo een grotere bijdrage le-
veren aan de wereld.  

2 Hoe kunnen UHasselt-docenten deze doelstelling  
 helpen uitwerken?
Door studenten letterlijk over de grenzen van hun discipline heen te 
laten kijken en hen te confronteren met andere vakgebieden, organi-
saties, en uitdagingen.Of door ze in aanraking te brengen met men-
sen die ervaringen uit een internationale context en complexe praktijk 
met hen kunnen delen. We moeten studenten uitdagen om linken te 
leggen naar die bredere omgeving en hun expertise en kennis in die 
zin te blijven uitbreiden.

ir. Lut Van den Bosch (ARC)

1 Waarom is deze doelstelling belangrijk?
Studiekeuze is een heel grote stap in het leven van een 18-jarige 
student. Sommigen maken direct de juiste keuze, anderen krijgen een 
eerste ontgoocheling te verwerken omdat de studiekeuze toch niet is 
wat ze ervan verwacht hadden, of door de moeilijkheidsgraad van 
de studies. Deze ontgoocheling moeten we ten alle koste proberen 
te vermijden.  Studiebegeleiding en studieloopbaanbegeleiding is 
hierin heel belangrijk.

2 Hoe kunnen UHasselt-docenten deze doelstelling  
 helpen uitwerken?
We moeten zo snel mogelijk problemen detecteren. Als dat gaat 
over het studeren op zich, kunnen we studenten verwijzen naar onze 
studiebegeleiders. Maar indien nodig kunnen we de student bege-
leiden in een nieuwe keuze, zodat de studie minder vertraging op-
loopt. Ook goede begeleiding bij het samenstellen van het  studie-
pakket zal de student helpen. Het is wel belangrijk dat de studenten 
zelf verantwoordelijk blijven voor hun beslissingen om een succes-
volle studieloopbaan te stimuleren.
Docenten moeten zorgen voor een uitdagend, goed samen- 
hangend curriculum. Een curriculum dat telkens bijgestuurd wordt 
om te voldoen aan de behoeften van een snel veranderende maat-
schappij. Tegelijkertijd kunnen we door het aanbieden van keuze-
pakketten in het curriculum de student de mogelijkheid bieden om 
eigen specifieke talenten excellent te ontwikkelen.

Prof. dr. Ronald Thoelen (IMO-IMOMEC)

1 Waarom is deze doelstelling belangrijk?
Het idee om aan het begin van onze schoolloopbaan een zo hoog 
mogelijk diploma te halen en het daarmee te kunnen doen voor de 
rest van ons leven, geldt niet meer. Je moet steeds nieuwe vaardig-
heden aanleren om mee te kunnen in je job. Ook de toenemende 
individualisering, flexibilisering en het veranderend arbeidsklimaat 
hebben impact op de toekomstige loopbaan van onze studenten. 
Levenslang leren is dus voor onze studenten noodzakelijk om suc-
cesvol te zijn in een latere carrière. Dat ondervindt ook het personeel 
van UHasselt. Doceren aan de universiteit is niet meer hetzelfde als 
10 - 15 jaar geleden. Om innovatief te blijven in zowel onderzoek 
als onderwijs moeten we constant bijleren. Ook voor personeel geldt 
dus het motto: "Practice what you preach".

2 Hoe kunnen UHasselt-docenten deze doelstelling  
 helpen uitwerken?
Hiervoor zijn er verschillende manieren uitgewerkt. Bijvoorbeeld door 
het delen van best practices. Een goede evolutie is ook dat er tegen-
woordig voor diverse topics (onderwijsbeleidsplan, onderzoeksplan, 
communicatie, rekrutering naar secundair onderwijs, digitalisering 
onderwijs, …) werkgroepen samengesteld worden uit verschillende 
diensten en faculteiten. Hier kunnen we echt van elkaar leren. 
De docenten staan ook dicht bij het werkveld en organiseren samen 
met hen initiatieven zoals hackatons, congressen, summerschools, 
seminaries, wedstrijden, MOOCs, ... voor studenten om bijkomende 
competenties aan te wakkeren of te onderhouden. Als we onze stu-
denten hier vanaf het begin warm voor maken, zorgen we ervoor dat 
dit een common practice wordt in hun latere carrière. 

Prof. dr. Elke Hermans (IMOB)

1 Waarom is deze doelstelling belangrijk?
UHasselt biedt kwaliteitsvolle opleidingen aan en zal er alles aan 
doen om dat ook in de toekomst te garanderen. Het kwaliteitssys-
teem VISIO-O en het Business Intelligence Dashboard, zijn enkele 
voorbeelden van hoe we dit proberen te doen. 

2 Hoe kunnen UHasselt-docenten deze doelstelling  
 helpen uitwerken?
Door het kwaliteitszorginstrumentarium kan iedere opleiding en do-
cent streven naar een hoge kwaliteit. Binnen het kwaliteitssysteem 
VISIO-O stellen opleidingen strategieplannen op met concrete 
doelstellingen en acties voor de komende jaren. Het Business Intelli-
gence Dashboard deelt nuttige informatie op opleidingsniveau zoals 
het aantal studenten, aantal afgestudeerden en gemiddeld aantal 
opgenomen studiepunten. Deze informatie is beschikbaar en kan 
opgevolgd worden. Tot slot geven zowel studenten, alumni als het 
werkveld  waardevolle input aan het opleidingsmanagementteam en 
de onderwijsteams, bijvoorbeeld in evaluatievergaderingen, focus-
gesprekken en bevragingen, ...

GOOD TO KNOW

UHasselt vormt studenten tot geëngageerde 
wereldburgers, klaar voor de toekomst

UHasselt stimuleert succesvolle studieloopbanen

UHasselt stimuleert levenslang leren bij haar 
studenten én personeel

UHasselt garandeert de kwaliteit van haar 
opleidingen

2

3

4

5
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different perspective however 
keeping the basic instincts the 
same. In long term perspective, 
I see myself going back to my 
native country.  In India, the 
engineering education system 
and industry are not on the same 
page. I would like wich could 
indulge in activities which could 
open up links between university 
research and the industry with 
a focus on printed electronics. 
The experiences I gain here at 
UHasselt will be the backbone 

hy did you choose this 
location?

The vibrant and dynamic 
ambience provided by the 
corridor that we see on entering 
the Agoralaan building, D is my 
favourite place on campus. One 
of the most engaging and relaxed 
atmospheres on campus worthy 
to spend some quality time every 
day to relax.
How would you explain your 
research to a five-year-old?
‘Print becomes electronics’, 
that is the key motto behind my 
research. Printing techniques have 
been used for years to duplicate 
images and texts. Nowadays 
printing has become an interesting 
material deposition technique 
to deposit functional materials 
onto paper, plastics or into 
glass surfaces. Printed circuitries 
on paper, wearable health 
monitoring sensors on fabrics, 
electroluminescence on foils, 
logic circuits and loudspeakers 
produced in this way opens up 
the way to enormous possibilities 
for interesting applications. In 
my research, the focus is on the 
development of multisensory 
array into a health monitoring 
patch. The sensor needs to be 

flexible, stretchable, preferably 
printed and compatible for 
wearables. 

What is the status of your 
research?
I have completed 28 months of 
my PhD research. The first phase 
of the research was focused on 
the development of individual 
sensors for health assessment. 
Health monitoring parameters like 
temperature, strain, impedance, 
moisture and pH of the body 
can be sensed with the printed 
devices developed during this 
phase. The next phase of the 
research will be the integration of 
these sensors with the electronic 
readouts and testing it for the 
simulated conditions.
 
Why this research?
The health care sector has 
some difficulties in monitoring 
wound healing as a catastrophic 
approach is followed in most of 
the hospitals. Industry demands 
an efficient method of wound 
monitoring without opening it and 
needs an alternative for wound 
swab analysis in labs to make 
further diagnosis possible. We 
are introducing an innovative 

approach for such a scenario with 
a multisensory array on wound 
dressing. The proposed wound 
dressing monitors the wound and 
optimizes the wound conditions 
simultaneously, thus leading to 
better wound healing. 

If you wouldn’t be working at 
UHasselt, where would you be 
now?
Probably working related to 
printed electronics somewhere 
else in the world.

What did you want to be 
growing up? 
I always had dreams and my 
dreams whether at the age 
of 5 or 25, somehow remain 
connected. But the way I wanted 
to do things has changed. There 
are uncertainties, intuitions and 
risks that make life interesting. 
Most important to me is to dream, 
dream and dream which boosts 
the plans for action and  it keeps 
us engaged in the essence of life.

What are your dreams, 
professionally?
At a younger age, I wanted to 
become a teacher. As I got older, 
I started looking at things from a 

W

SHOW AND TELL

Print becomes 
electronics

Print becomes electronics 
Show and tell with Manoj Jose (IIW), he does research on multisensory 

arrays for health monitoring applications. 

Manoj Jose (Functional Materials Engineering Research Group) shows us his 

favourite spot on campus and tells us all about his research and his dreams/

ambitions/passions… 
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for my future plans.

Which book/movie/concert 
would you recommend to 
colleagues?
‘Wings of fire’, an autobiography 
of ‘the missile man of India’, Dr 
APJ Abdul Kalam (1931-2015). 
He was a  scientist in the Indian 
space research organization 
by profession, an inspirational 
personality and a role model 
for many, later he became the 
president of India. He taught 

us to dream and how to dream 
through his life and according to 
him ‘dreams are not that which 
you see in your sleep but they are 
something that does not let you 
sleep.’

Who do you nominate for the 
next Show & Tell?
Josef Soucek from the Quantum 
photonics research group at 
IMO-IMOMEC.

The experience I gain here at 

UHasselt will be the backbone for 

my future plans
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Nu weet je het! grasduint in het grote fotoarchief van 
UHasselt. Deze editie: 
Het LUC werd 25 jaar en dat werd gevierd met een “gevaarlijke” 
act, want we weten allemaal wat er gebeurt als je te dicht bij de vin-
gertjes van Opium komt… (ze draaien je er rond! En rond! En rond!) 
Op de eerste rij namen ze alvast hun voorzorgen. Enkelen keerden 
de dames veiligheidshalve de rug toe. Je weet maar nooit. 

1 9 9 8

WEET JE DIT NOG
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RIVAS RIVAS Nicolas, IMO, met RIVAS RIVAS Julia Marie
SMEETS Stefanie, RWK, met Cornelissen Bernard
QUAX Peter, EDM, met BERNAERTS Sofie
COLETTI Pietro, CENSTAT, met LIMAJ Odeta

  
Matthias, zoontje van LEUNEN Stefanie, faculteit GLW  
Heleen, dochtertje van GEUNES Karen, faculteit GLW  
Lotte, dochtertje van VANHOOF Joke, faculteit GLW  
Marta, dochtertje van CEUPPENS Dries, faculteit ARK 
Lukas, zoontje van HEREMANS Elke, faculteit RWS 
Samuel, zoontje van HENDRIX Jelle, faculteit GLW
Flor Edmond, zoontje van VERBOVEN Inge, faculteit IIW 
Jozefien, dochtertje van MASSOELS Kristof, dienst CID  
Frances, dochtertje van WITTERS Katrien, faculteit WET  
Charlotte, dochtertje van VANDOREN Bram, faculteit IIW  
Lina en Siebe, dochtertje en zoontje van DE COSTER Marjan, faculteit BEW 

BOLANI Adriana, Gespecialiseerd Secretariaatsmedewerker
POLUS Dany, Coördinator Nieuwbouw

Het laatste nieuws rond geboortes, huwelijken en pensioneringen vind je op

www.uhasselt.be/intranet

Zijn wij iemand vergeten? 
Graag een seintje aan de Personeelsdienst!

01/05/2019
11/05/2019
31/05/2019
08/12/2018

27/02/2019
06/03/2019
15/03/2019
19/03/2019 
19/03/2019 
28/03/2019
02/04/2019
04/04/2019
06/04/2019
26/04/2019
13/05/2019

uit dienst sinds 
30/04/2019
31/05/2019

HUWELIJKEN

GEBOORTES

MET PENSIOEN

PERSONEELSWEETJES
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Hoe goed kennen onze nieuwe Jonge  Academie-leden elkaar?
Blind date met Michelle Plusquin en Bart Vermang 



19

Hoe goed kennen onze nieuwe Jonge  Academie-leden elkaar?

BLIND DATEBLIND DATE

Een tafel, twee stoelen. Meer is er vaak niet nodig 

voor een goed gesprek. Nu weet je het! brengt daarom 

twee UHasselt-medewerkers samen aan tafel om aan 

de hand van enkele inspirerende vragen te praten 

over hun onderzoek, werk, inzichten en passies. 

inds maart telt de Jonge Aca-
demie twee nieuwe UHasselt- 
leden, Michelle Plusquin (CMK) 
en Bart Vermang (IMO). Allebei 
prof, allebei gebeten door hun 
onderzoek en allebei razend 
ambitieus. Met hun kennis en in-
zichten zullen zij de volgende 
vier jaar binnen deze organisatie 
van jonge toponderzoekers en 
-kunstenaars mee wetenschap 
een gezicht geven en het debat 
rond wetenschapsbeleid voeden. 
Maar hoe goed kennen zij elkaar 
en elkaars onderzoek ondertussen 
al? Wij zochten het uit, en nodig-
den hen uit om plaats te nemen in 
een lege - hoera lesvrije week! - 
aula H6 voor een gesprek. 

Stel jezelf even voor
Michelle: Dat is wel gek, als je 
elkaar al een beetje kent (lacht). 
Maar ok, ik ben dus Michelle 
Plusquin. Docent bij de vak-
groep Biologie en epidemio-
loog. Ik ben van Bilzen en heb 
drie dochters.
Bart: Ik ben Bart Vermang. 
Hoofddocent Industriële 
ingenieurswetenschappen, fy-
sicus van opleiding. In mijn on-
derzoek ben ik vooral bezig met 
hernieuwbare energie. Ik woon 
in Hasselt en heb één dochter, 
ze is nog erg klein. Dus ik slaap 
heel erg slecht (lacht).
Michelle: Oh, dat herinner ik mij 
nog goed. Gelukkig is dat voor-
bij. Dus het gaat beteren Bart, 
ooit (lacht).

Hebben jullie elkaar al eerder 
ontmoet? 
Bart: Jazeker! 
Michelle: Hoewel, ook pas re-
cent denk ik. Tot januari kenden 
we elkaar niet…
Bart: Toch wel! Jij hebt vorig jaar 
een aantal lessen mee gevolgd 
tijdens de docentenopleiding. 
Michelle: Oh ja, maar daar za-
ten zoveel mensen.
Bart: Dat is waar. Maar nu zien 
we elkaar dus vaker. De eer-
ste keer zijn we zelfs meteen al 
gaan eten! 
Michelle: Ja dat was gezellig, 
ook Niel Hens was er bij. Hij 
nam toen afscheid van de Jonge 
Academie en heeft ons als 
nieuwe leden tips gegeven. 
Bart: Dus we zien elkaar nu ge-
regeld dankzij de (richting dicta-
foon) Jonge Academie. Genoeg 
reclame maken (lacht). 

Leg je onderzoek even uit
Michelle: Ik werk vooral bin-
nen het geboortecohort van 
UHasselt. Daarin verzamelen 
we data, gegevens, stalen van 
pasgeboren baby’s en moeders 
tijdens de zwangerschap. We 
werken daarvoor samen met het 
Ziekenhuis Oost Limburg. Vlak 
na de bevalling verzamelen we 
bijvoorbeeld stalen van moeder-
koek en navelstrengbloed. En 
we volgen die kinderen op, na 
vier jaar komen zij terug langs en 
onderzoeken we hen opnieuw. 
Zo kijken we naar de impact ►

S



20 BLIND DATE



21BLIND DATE

Ik heb nog geprobeerd om astronaut 

te worden. 
Mijn kinderdroom. 

- BART - 

van onder meer levensstijl of 
blootstelling bijvoorbeeld meer 
luchtvervuiling tijdens de zwan-
gerschap op de ontwikkeling 
van het kind. 
Bart: En dat cohort is opgestart 
in? 
Michelle: In 2010 is mijn collega 
Tim Nawrot hiermee gestart.
Bart: Dus de eerste kinderen zijn 
nu 9 jaar?
Michelle: Ja, we hebben al heel 
veel interessante data en zijn nu 
projectsubsidies aan het aanvra-
gen om een follow-up studie te 
kunnen doen. 

Bart: Ik ben vooral bezig met 
materiaalonderzoek rond foto- 
voltaïsche energie. Met mijn 
team werken we vooral rond 
dunne filmmaterialen. Flinterdun 
materiaal waarmee we zonne- 
panelen kunnen maken die je 
makkelijk kan integreren in je 
woning of gebouwen. De tijd 
van lelijke grote, zwarte pane-
len op een rood dak zijn voorbij 
(lacht). En we werken daarbij 
aan heel concrete toepassingen 
zoals een glaspaneel. Een vol-
ledig transparant paneel, zoals 
een raam, dat toch energie kan 
opwekken. 
Michelle: En hou je daarbij ook 
rekening met duurzaamheid? 
Bart: Ja, dat is een heel hot 
topic. We kijken naar de impact 
van de materialen op milieu, 
maatschappij en economie en 
zoeken naar alternatieven. We 
worden zo ook alsmaar meer 
interdisciplinair, we werken met 
proffen economie om te kijken of 
materialen economisch gezien 
een meerwaarde kunnen zijn 
of niet. En voor onze applica-
ties stellen we samen business- 
modellen op.
Michelle: Ah, ook wij werken met 
economen samen in ons onder-
zoek. Heel interessant, zij kijken 
met een heel ander oog naar een 
onderzoek, een echte verrijking.

Waarom heb je je kandidaat 
gesteld bij de Jonge Academie? 
Bart: Omdat ik merk dat de  
Jonge Academie, ook al be-
staan ze nog niet al te lang, al 
een belangrijke rol speelt en 
aanwezig is op de plekken waar 
beslissingen worden genomen 
over wetenschapsbeleid. 
Michelle: Mij heeft de 
Jonge Academie altijd al 
aangesproken. Ik wil er graag 
het Mattheuseffect binnen de 
wetenschap bestuderen. Dat 
toont aan dat mensen die 
vroeg in hun carriere bepaalde 
successen hebben behaald met 
een beursaanvraag, een heel 

snelle lijn naar boven kunnen 
maken in hun carrière. Terwijl 
anderen met dezelfde initiële 
projectscores dat misschien 
niet meemaken en dus minder 
financiering ontvangen. Op 
dit moment hebben we er 
geen idee van hoe groot dat 
fenomeen is, maar het kan 
impact hebben op wie precies 
welk geld krijgt. In je eentje kan 
je dat niet onderzoeken, bij de 
Jonge Academie kan dat wel. En 
jij ging werken rond klimaat?
Bart: Ja, duurzaamheid. Een 
heel mooie uitdaging, want daar 
hadden ze nog geen expertise 
in. Dus ik kan daar van nul af aan 

beginnen en een stempel probe-
ren te drukken in het debat. 

Wat vind je het leukste aan je 
werk?
Michelle: Nieuwsgierigheid! In 
wetenschap zijn er geen gren-
zen, je mag er alle vragen stellen 
die in je opkomen. Dat mag niet 
in een gewoon gesprek, ik kan 
jou niet vragen: ‘Bart, hoeveel 
geld heb jij op je bankrekening?’ 
In de wetenschap is er geen en-
kele vraag die niet mag gesteld 
worden. Ik moet dat trouwens 
niet echt weten, he (lacht).
Bart: Gelukkig! Wat zijn je frus-
traties in je werk? Ben je mis-
schien iets te gelimiteerd tot de 
regio door dat cohort?
Michelle: Nee, helemaal niet. 
Het cohort is uiteraard lokaal 
verankerd, maar we zijn in heel 
wat Europese projecten partner. 
Voor één consortium werken we 
in een databank verspreid over 
de hele wereld, zo een 13.000 
kinderen in totaal. Per onder-
zocht aspect geeft dat 500.000 
resultaten, een heel grote uitda-
ging. 

Bart: Ik vind de vrijheid in ons 
werk het leukste. Als prof kan je, 
deels natuurlijk, zelf kiezen waar 
je onderzoek heen gaat, met 
wie je onderzoek voert en hoe 
je iets aanpakt. Je kan je eigen 
visie uitwerken. 

Wat wilde je vroeger worden?
Bart: Lang geleden was dat 
astronaut. Als kind ben ik zelfs 
verschillende jaren op kamp ge-
weest met het Euro Space Cen-
ter. Na mijn middelbaar heb ik 
ook geprobeerd om astronaut te 
worden. 
Michelle: Daar bestaat toch 
geen carrièrepad voor?
Bart: Je moet keuzes maken en 
hopen dat er iets op je pad komt. 
Ik heb geprobeerd om bij het  
leger piloot te worden en  ►



22 BLIND DATE

tegelijkertijd een opleiding bur-
gerlijk ingenieur te volgen. Maar 
mijn ogen waren niet goed ge-
noeg voor piloot, dus werd ik 
afgekeurd. 
Michelle:  En slechte ogen mag 
ook niet als astronaut? 
Bart: Als astronaut kan je ook 
als wetenschapper meegaan en 
in mijn onderzoek zijn er zeker 
ruimtetoepassingen mogelijk. Als 
je heen en weer wil reizen naar 
Mars, heb je goede energie-
bronnen nodig. Zonnecellen zijn 
ook daar een optie, maar dat 
moet getest worden. Maar ik 
hoop er niet meer op dat ik mee 
naar de ruimte kan gaan, daar 
ben ik waarschijnlijk al te oud 
voor. Ik hoop nu op mijn dochter 
als eerste vrouw op Mars. Dat 
zou nog mooier zijn.

Michelle: Ik wilde als kind die-
renarts worden. Maar als dieren-
arts moet je natuurlijk ook soms 
dieren euthanaseren, en dat kan 
ik echt niet. Dus toen heb ik op 
basis van interesse gekeken wel-
ke opleiding mij het meest zou 
liggen, nooit met een beroep in 
het achterhoofd. En ik wist, ik wil 
zaken onderzoeken. Die richting 
ben ik blijven uitgaan. 

honderden platwormen moest 
doden, vond ik dat toch wel heel 
moeilijk. En jij?
Bart: Ik ben hier nu twee jaar. 
Grappig trouwens, als je als 
ZAP begint, krijg je ook meteen 
je datum te zien wanneer je op 
pensioen gaat, voor mij septem-
ber 2049. Niet dat ik daar al 
naar uitkijk (lacht). Dat is het leu-
ke aan onze job, ik zie genoeg 
mogelijkheden om dit werk ook 
op latere leeftijd mooi te kunnen 
inkleden.  
Michelle: Helemaal waar, ik 
heb een collega-emeritus. Harry 
Roels. Hij leest onze artikels na 
en stelt de allerbeste vragen.  
Iemand met zoveel ervaring is 
echt een meerwaarde om in het 
team te hebben. ▪

"In de wetenschap mag je alle 

vragen stellen. Dat kan niet in het 

gewone leven. "Hoeveel geld heb jij, 
Bart? Dat mag ik niet vragen?." 

- MICHELLE  -

Zou je een dag van werk willen 
wisselen met je gesprekspart-
ner?
Michelle: Het thema is iets heel 
anders, maar ik denk wel dat er 
veel gelijkenissen zijn. In team 
werken, vragen stellen, structuur 
geven, praktische zaken oplos-
sen,... 
Bart: Ik zou graag eens een 
dag willen wisselen en met jouw 
cohort aan de slag gaan. 
Michelle: Ik zal je uitnodigen, 
dan moet je best wel je doch-
ter meenemen. Dan kunnen we 
haar in onze dataset opnemen 
(lacht).
Bart: Het lijkt me ook heel leuk 
om al die data op een statische 
mooie manier voor te stellen. Een 
figuur te bedenken die de resul-
taten echt duidelijk kan maken 
voor buitenstaanders. Aan zo 
een figuur is heel wat werk, maar 
als het resultaat dan geslaagd is, 
is dat zo mooi. 

Wat zou je nog willen weten 
over de ander? 
Bart: Goh...
Michelle: Euh. biep biep biep… 
de tijd is op (lacht).
Bart: Hoe lang ben je al aan 
UHasselt? 

Michelle: Ik heb hier 
gestudeerd, mijn master heb ik 
in Leuven gedaan. In 2006 ben 
ik mijn doctoraat begonnen aan 
UHasselt. Daarna heb ik nog 
twee jaar in Londen gewerkt. Ik 
heb trouwens gedoctoreerd in 
iets heel anders dan wat ik nu 
doe. Ik werkte met platwormen, 
als je één platworm in twee 
snijdt dan heb je er twee. Snij 
je die in honderd dan heb je er 
honderd. Een heel andere tak 
van de biologie dan wat ik nu 
doe.
Bart: Ook met dieren.
Michelle: Ja, dat maakte het 
voor mij best wel moeilijk. op 
ethisch vlak worden platwor-
men niet gezien als proefdieren. 
Maar wanneer ik met één stofje 
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‘An apple a day keeps the doctor away’, maar met 

appelen alleen geraak je maar zo ver. Daarom geeft 

Nu weet je het! je graag ook enkele gezondheidstips 

mee. Aangezien de faculteit Revalidatiewetenschappen 

een gezonde faculteit wil worden, hebben we hun 

hulp ingeroepen om ook ú fit en gezond te houden. 

Deze editie: Lopen voor je leven!

OP UW GEZONDHEID

" Versterk je 
 spieren voor 
 een betere 
 loopprestatie"

Op uw gezondheid  
dr. Bart Dingenen (RWS) geeft gezondheidstips  

Tip 1 
"LUISTER NAAR  
JE LICHAAM!"

Heb je na een looptraining ergens pijn of last? Neem dan 
voldoende tijd en rust genoeg voor je weer die loopschoenen 
aantrekt. Best ga je pas opnieuw trainen, wanneer je nergens meer 
pijn ondervindt. Wil je je trainingsvolume toch voldoende hoog 
houden en je conditie verbeteren? Wissel dan een looptraining af 
met een andere sport, zoals zwemmen of fietsen.



Tip 3 
"VERSTERK JE 

SPIEREN!"

Lopen is een activiteit waarbij 
je in feite telkens op één been 
landt, om je vervolgens weer 
vooruit te stuwen. Je spieren 
krijgen hierbij een belasting 
te verduren die verschillende 
keren je lichaamsgewicht 
kan bedragen! Het is dus 
erg belangrijk dat die 
spieren getraind zijn. De 
belangrijkste spiergroepen om 
te versterken: de kuitspieren, 
de bovenbeenspieren en 
de bilspieren. Met enkele 
eenvoudige spierversterkende 
oefeningen kan je er voor 
zorgen dat je spieren ook 
beter in staat zijn om de 
belasting tijdens het lopen 
op te vangen. Krachttraining 
is goed om blessures te 
voorkomen én je prestaties te 
verbeteren!

Wist je dat?
·  Lopers gemiddeld 3 jaar langer leven dan niet-lopers?
·  Lopen niet alleen goed is voor je spieren, gewrichten en 

botten, maar ook beschermend is tegen aandoeningen 
van je hart en bloedvaten, en het krijgen van kanker? 

·  Je niet altijd tot het uiterste moet gaan bij het lopen om je 
conditie te verbeteren?

·  Er geen wetenschappelijk bewijs bestaat dat mensen 
met zogenaamde platvoeten een hoger risico hebben 
op blessures, of corrigerende schoenen zouden moeten 
gaan dragen?

·  Er niet 1 bepaalde looptechniek bestaat die voor 
iedereen het meest optimaal is?

·  Je via Spotify zelfs muziek kan terugvinden met specifieke 
stapfrequenties (=aantal stappen per minuut)?
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Tip 2 
"BOUW GRADUEEL OP!"

Je lichaam heeft altijd tijd nodig om zich aan te passen aan een 
nieuwe trainingsprikkel. De grootste fout die veel lopers maken 
is te veel ineens doen. Dit geldt zowel voor je trainingsvolume, 
intensiteit of frequentie van je training. Klassiek wordt de 10%-regel 
gebruikt: train in een week niet meer dan 10% extra, in vergelijking 
met het gemiddelde van de 4 voorbije weken. Maar die regel 
klopt niet volledig voor iedereen. Startende lopers vormen hierop 
een uitzondering. Omdat zij in het begin zeer weinig lopen, mag 
het trainingsvolume tot 30% stijgen per week, omdat het anders té 
lang duurt om tot een bepaald loopvolume te komen. Bij mensen 
met een zeer hoog loopvolume, kan een toename van 10% wel 
al te veel zijn. En dan gaan we terug naar tip 1: blijf dus naar je 
lichaam luisteren!
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Met de conditie op peil en de loopschoenen in de aanslag 
verschenen weer honderden enthousiaste sportievelingen aan de 
start van de Campusrun op 16 mei. Collega’s én studenten gaven 
er opnieuw het beste van zichzelf, en dat allemaal voor het goede 

Ready, set,
campusrun!

doel. De opbrengst van de Campusrun gaat namelijk integraal naar 
Kom Op Tegen Kanker. Geniet met deze pagina’s even na van de 
gezellige sfeer, de voldane gezichten en enkele slimmeriken die 
gewoon met de fiets over de finish line gingen. 



27IN BEELD



28

"Dit voorjaar 
ga ik niet  

snel 
vergeten" 

De collega: 
Katleen De Wit beleeft een heel druk sportjaar.   

Een volledig nieuw parcours voor de Cam-
pusrun uitwerken, het UHasselt-roeiteam 
begeleiden voor hun belangrijke Regatta, 
het kinderkamp organiseren en dat allemaal 
combineren met lesgeven bij Revalidatie-
wetenschappen. Begin er maar eens aan. 
“Nee, dit voorjaar ga ik niet snel vergeten”, 
lacht Katleen De Wit, haar goed humeur is ze 
gelukkig niet verloren. “Er is ontzettend veel 
werk en geregel, maar al die projecten zijn 
zó mooi en geven veel voldoening.”

DE COLLEGA

Dit interview vindt plaats drie 
weken voor de start van de 

Campusrun. We ontmoeten de 
sportcoördinator van UHasselt 
aan de trappen voor het hoofd-
gebouw van onze universiteit. 
“Hier komen de start én de finish, 
omringd door foodtrucks”, wijst 
Katleen De Wit.  Voor de eerste 
keer is ons hoofdgebouw dus de 
plek voor de start en aankomst 
van de Campusrun. Dat maakt 

van deze tiende editie, met zo 
een 700 sportievelingen aan de 
start, toch wel speciaal. 

Tiende editie, en je 
hebt dus een heel 
nieuw parcours moeten 
uitwerken. 
Niet eenvoudig, lijkt ons? 

Katleen: Nee inderdaad, het 
was een hele uitdaging. Door 

de werken aan het Kapermolen-
park in Hasselt moesten we op 
zoek naar een nieuwe aankomst-
plaats. Al snel hebben we binnen 
Studentensport Limburg, samen 
met hogescholen UCLL en PXL, 
beslist om een nieuw parcours 
uit te werken in de buurt van de 
campus in Diepenbeek. Dat heb 
ik gelukkig niet alleen moeten 
doen, ook vanuit UHasselt was 
er heel wat hulp. Marc Thoelen, 

Wim Houben, Patrick Carmans, 
allemaal zijn ze met de fiets ver-
schillende routes gaan verkennen 
en brachten ze ideeën aan voor 
het parcours. Vooral de 10 kilo-
meter race is lastig, die mag geen 
meter te veel of te weinig zijn. 
Studenten lichamelijke opvoe-
ding van de lerarenopleidingen 
moeten tijdens deze campusrun 
hun looptest afleggen. Maar ook 
dat is gelukt, en we hebben extra 
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kunnen inzetten op beleving. Het 
ambifaarke, cheerleaders en een 
dj moedigen de lopers aan en 
Ruben Van Gucht doet de pre-
sentatie en sportieve interviews 
aan de zijlijn.

Ook voor jou is 
dit een beetje 
een speciale editie?

Katleen: Ja, heel zeker. Dit is 

ook mijn tiende editie. Tien jaar 
geleden was dit vanuit de asso-
ciatie mijn allereerste opdracht 
toen ik begon aan UHasselt. 
De Campusrun is dus altijd een 
beetje mijn kindje geweest. Het 
eerste jaar zijn we gestart met 
honderd lopers aan de start, en 
ieder jaar is dat aantal geste-
gen. Daar ben ik heel trots op.
 
Het moet wel gezegd 

zijn, jij hebt er al  
een heel druk voorjaar 
opzitten.

Katleen: (lacht) Ja, het komt al-
lemaal samen de afgelopen 
maanden.  Het nieuwe par-
cours uitwerken kostte heel veel 
tijd. Tegelijkertijd was er nog 
de regatta en de opvang in de 
paasvakantie voor kinderen van 
het personeel, een ongelooflijk 

succes trouwens want 80 kin-
deren waren ingeschreven. En 
dan geef ik natuurlijk nog les 
bij Revalidatiewetenschappen, 
waar we ook net onze inleef-
week hadden in Home Fabiola. 
Dat is een vakantiecentrum in 
Maasmechelen waar we een 
kamp organiseren voor jonge-
ren met een beperking. Onze 
studenten organiseren daar een 
week lang activiteiten om de ►
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deelnemers een onvergetelijke 
vakantie te geven en staan 24 
uur op 24 in voor hun zorg. Een 
heel mooie ervaring voor onze 
studenten. 
Heel wat werk dus de 
afgelopen maanden. Ik hoop 
dat ik einde mei nog op mijn 
benen sta (lacht). Maar ik ga 
zeker niet klagen, ik krijg veel 
steun van mijn collega Martine 
Libens. Voor de Campusrun 
heeft zij ook ontzettend veel 
geregeld, net als Patrick 
Carmans trouwens. En zonder 
de steun van de dienst STUVO 
de dag zelf zou dit loopevent 
niet kunnen doorgaan. En 
daarbij, ik steek heel graag 
mijn energie in al die sportieve 
evenementen. 

Wat is het leuke eraan?

Katleen: Ik heb zelf altijd aan 
competitiesport gedaan. Eerst 

turnen, daarna dameswielren-
nen en dan ben ik begonnen 
met triathlons en duathlons op 
wedstrijdniveau. Dus het com-
petitieve heeft altijd in mij geze-
ten, en dan is het bijvoorbeeld 
heel mooi als je ziet hoe ons 
roeiteam die competitiedrang 
ook heeft. Het hele jaar wer-
ken zij keihard naar die regatta 
toe. En het mooiste is de band 
die je met zo een groep op-
bouwt. We appreciëren elkaar 
en zullen heel veel voor elkaar 
doen. Mijn zoontje van elf 
loopt bijvoorbeeld mee tijdens 
de Campusrun en een student 
van het roeiteam gaat met hem 
meelopen om hem wat te bege-
leiden. Die student maakte zich 
trouwens al zorgen of hij hem 
wel zou kunnen volgen (lacht). 
Eigenlijk is die goede band met 
de roeiers er al vele jaren. Ooit 
zijn twee studenten op mijn kin-
deren komen babysitten. Ik 

(nvdr. Katleen liet na de Campusrun weten dat haar zoon na twee kilometer in de wedstrijd de roeier al had gelost. 
De elfjarige Mathias werd zelfs 24ste in de Campustrail. Nog een topsporter die Katleen zal kunnen begeleiden dus!)

Twee studenten van ons roeiteam 

zijn al eens komen babysitten op 

mijn kinderen. 

vond geen oppas, en zij wilden 
mij echt een uitstap gunnen, dus 
toen zijn ze langsgekomen om 
te zorgen voor mijn kinderen. 
Dat was zó tof en zó lief van 
hen… Dat vergeet ik nooit.

Tot slot, wat ga je  
in juni doen? 

Katleen: Awel… ik denk dat ik 

veel verlof ga nemen (lacht). 
Of ja… dat kan toch he, Martine 
(kijkt naar haar collega, die er is 
komen bijstaan)? Jij redt het wel 
in je eentje? (lacht luid) Nee, 
even een paar dagen rust, daar 
kijk ik wel naar uit! ▪



VLUP-album
VLUP: just do it!

UMAMI

Op 25 april trokken heel wat enthousiastelingen richting Ham, waar ze een kijkje achter de schermen 
kregen bij het distributiecentrum van Nike. Hier worden maar liefst 15 miljoen schoenen gestockeerd 
en zijn dagelijks zo’n 300.000 orderlijnen actief. Dat is op z’n minst indrukwekkend te noemen! De 
VLUP’ers kregen een rondleiding doorheen de verschillende afdelingen (shipping, receiving, storage en 
processing) en kregen zo een inside look in het proces dat die splinternieuwe Nike’s aan je voeten al 
afgelegd hebben. 

Umami pakt iedere maand uit met heel wat leuke, duurzame en gezonde initiatieven. Hoog tijd dus om deze voor jou om een rij te zetten en 
je op de hoogte te houden van alle Umami-nieuwtjes! 

Verbouwingen 
Het is jullie allicht al opgevallen: de catering in de Oude Gevangenis 
zit in een nieuw kleedje! Van de broodjesbar over de soepen tot de 
kassa: alles kreeg een modernere look én werd gebruiksvriendelijker 
ingericht. 

Groente van de maand
Er zijn zoveel lekkere groenten beschikbaar en Umami zet er iedere 
maand eentje in de kijker. Terwijl het in mei nog helemaal om spitskool 
draaide, maakt die groente in juni plaats voor de asperge. Lekker en 
helemaal van Belgische bodem! Na de zomerperiode is de groente 
van de maand er terug. Wij zijn alvast benieuwd!

Thema’s & events
Elke maand organiseert de catering ook een speciale week rond een 
actueel thema. Zo was er in mei de verkiezingsgekte met als thema 
‘kies je quiche!’. Catering én leuke woordspelingen, Umami has it all! 

In de maand juni draaide het dan weer om biologisch voedsel. Van 3 
tot 7 juni vierde Umami namelijk de internationale bioweek.

Duurzaamheid
Plastic bakjes of bestek? Nee, die vind je bij Umami niet meer.  
Ze kiezen voor duurzame opties en vervangen daarom plastic door 
karton. 

Tot 5 juli  
kan je bieden 

op deze  
garagebox

 Deze garagebox aan de 
faculteit Rechten in Hasselt 
mag weg. Deze box met 
de afmetingen (B 2,7m x 
H 2,1 m x L 5,2m) wordt 

aangeboden aan de 
hoogste bieder.  

Geïnteresseerden kunnen 
een bod doen onder 

gesloten omslag tav. Elie 
Devroye. Let wel: je moet de 
box zelf komen weghalen. 

Met pensioen, maar nog steeds geïnteresseerd in onze VLUP-activiteiten? 
Stuur dan een mailtje naar esther.stevens@uhasselt.be en je krijgt alle uitnodigingen in je mailbox!

Voor een overzicht van alle activiteiten, updates en inschrijvingen kan je terecht op www.uhasselt.be/VLUP.
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Voor u gevolgd 
Hanne Vercampt

08u30

14u00

Nog voor ik tijd heb gehad om mijn jas uit te doen, loop ik Ranger 
Robert tegen het lijf. Vandaag komt er een school op bezoek in de 
Ecotron en hij helpt me met de voorbereiding. Hier overlopen we nog 
snel enkele details. 

Er moet vandaag ook vergaderd worden. Natalie en ik zitten even 
samen met onze nieuwste medewerker, Pieter. We bereiden kort het 
internationale congres voor dat we hier in september organiseren 
voor Biological Field Station managers. 

08u00
Tijd om de dag te beginnen. Mijn bus stopt vlak aan de Ecotron 
dus dat is erg handig want ik probeer in de mate van het mogelijke 
altijd met het openbaar vervoer naar het werk te komen. 

13u00
Nee, ik kom hier niet iedere dag lunchen maar als het kon zou ik het 
zéker doen. Op het hoogste punt van het Nationaal Park geniet ik 
samen met hoofdranger André van mijn lunchpauze én een adem-
benemend uitzicht.

(School voor educatieve studies) 

VOOR U GEVOLGD
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Met meer dan 1.300 zijn we ondertussen, het aantal personeelsleden van UHasselt. En elke dag zijn 

we allemaal druk in de weer met onze job. Maar wat houdt die job precies in? Dat tonen we graag in 

‘voor u gevolgd’. Deze editie: Hanne Vercampt, educatief medewerker Wetenschappen. 

10u00

15u30

In volle actie tijdens het scholenbezoek. Ze kregen zonet al een 
rondleiding door de Ecotron en nu geef ik hen in het labo meer 
informatie over de fauna en flora in het Nationaal Park Hoge Kem-
pen. Opletten, jongens en meisjes!

Hier zie je onze nieuwste aanwinst, de Tronton. Intussen al officieel 
ingehuldigd, maar toen nog under construction. Ik overloop even 
met de ploeg hoe ver de werken van de uitkijktoren staan en of 
alles vlot verloopt. 

11u30

16u30

De haren in de wind, maar dan nét ietsje anders. Met dank aan Jo 
Klaps, die langskomt om de multifunctionele tribune voor de Ecotron 
te testen die we willen installeren. We integreren wind- en regen- 
installaties in de tribune, en die moeten natuurlijk óók getest worden. 

Hier zijn we dan, het einde van de werkdag. Onder een stralend 
zonnetje begin ik aan de busrit naar huis. En morgen, dan sta ik 
opnieuw paraat voor een nieuwe dag in de natuur!

VOOR U GEVOLGD
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MET HET HOOFD 
IN DE WOLKEN

(OF TOCH BIJNA)

De hobby van: Annick Hayen verkent de horizon als toekomstig ballonvaarder
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‘Serieus? Dat had ik niet verwacht!’, die reactie krijgt onderwijs- 

kundige Annick Hayen (OODI) meestal van haar collega’s wanneer 

ze hen vertelt over haar hobby. Zij verkent namelijk in haar vrije tijd 

nieuwe hoogtes in een luchtballon. “Vliegen met de ballon is zo au-

thentiek, dat gevoel krijg je nergens anders”. 

DE HOBBY VAN

Z elden zagen we iemand zo 
goed voorbereid op een 

interview verschijnen. Met twee 
dikke mappen vol theoretische in-
formatie over vluchtplannen, me-
teorologische verschijnselen en 
de technische aspecten van een 
luchtballon, zet Annick Hayen 
zich neer aan onze tafel. Ze heeft 
zelfs enkele FAQ’s voorbereid, en 
ja hoor, de vraag die op ieders 

evenement aan de praat geraakt 
met een kenner en hij gaf me zijn 
kaartje met de mededeling dat ik, 
eens terug in België, zeker con-
tact moest opnemen. Nu, je hebt 
mensen die wel zeggen dat ze 
dat zullen doen, maar dat komt 
er toch nooit van. Zo ben ik dus 
níet (lacht). Ik vond dat echt inte-
ressant dus van zodra ik in België 
was heb ik hem gecontacteerd 

In het leven laat ik me, net als in de 

ballon, leiden en zie ik wel waar ik 

terecht kom. Zo heb ik het graag.

en zo ben ik al vrij snel begonnen 
met crewen.” 
Crewen, zeg je? “Daarmee 
wordt eigenlijk de hulp op de 
grond bedoeld. Ballonvaren is 
zoveel meer dan gewoon letter-
lijk vliegen. Er gaat heel wat voor-
bereiding aan vooraf en je moet 
goed begeleid worden door de 
crew beneden. De ballon klaar-
zetten, veilig laten vertrekken, al-
les klaarmaken voor een goede 
landing,... Daar zijn toch zeker 4 
personen voor nodig en zo ben ik 
dus ook gestart.” Pas 6 maanden 
na haar eerste kennismaking met 
de ballonvaart ging Annick voor 
het eerst ook écht de lucht in.

Vlieg je voor het eerst…
Heel plots, heel onvoorbereid, 

en heel erg leuk. Zo kan je de 
eerste ballonvlucht van Annick 
nog het best omschrijven. “Het 
was eigenlijk helemaal niet de 
bedoeling dat ik mee zou gaan als 
passagier maar er was toevallig 
een persoon te weinig en mijn 
goede vriend én professioneel 
ballonvaarder, Marc, zei toen: 
‘Kom! Spring erin!’. Heel lang 
heb ik niet getwijfeld (lacht).” 
Als fervent reiziger was het 
beslist niet de eerste keer dat 

Annick zou vliegen, maar deze 
ballonvaart was toch anders. 
“Toen ik voor het eerst met een 
luchtballon de lucht in ging was 
ik vol verwondering. Het was een 
ochtendvaart in Noord-Frankrijk 
en dat heeft me helemaal 
overtuigd. Ook vandaag nog 
genieten ochtendvluchten mijn 
voorkeur boven avond- of 
dagvluchten. Alles is nog rustig, 
je ziet de wereld letterlijk onder je 
ontwaken. Zó ontzettend mooi!” 

lippen brandt op dit moment, zit 
ertussen. “Hoe ik bij deze hobby 
terecht ben gekomen? Heel sim-
pel eigenlijk. Ik ben iemand die 
enorm graag reist, van zodra het 
ietwat mogelijk is, vind je me in 
het buitenland. Vroeger nog meer 
dan nu. Daarbij is Zwitserland 
zo’n beetje mijn tweede thuisland 
geworden en daar is de interesse 
voor ballonvaart ook ontstaan.” 
Zo gebeurde het dus dat Annick 
zo’n 19 jaar geleden als enthou-
siaste studente in Zwitserland 
haast toevallig terecht kwam in 
het mekka van de ballonvaart, 
chateau d’Oex. “Op dat moment 
was er net een ballonfestival be-
zig en ik was meteen geboeid. 
De hele sfeer rond ballonvaart is 
echt aanstekelijk. Ik ben op dat 

►
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zoveel dingen tegelijkertijd doen. 
En dan komt zo’n opleiding 
langzaam achteraan op de 
prioriteitenlijst te staan. Maar 
nu dus niet meer, hoor! (lacht)” 
Op onze vraag of dat niet érg 
ingewikkeld is, reageert Annick 
met een glimlach: “Zeker wel! 
(lacht) Je moet heel wat kennis 
hebben van meteorologie, van 
aerostatica, de verschillende 
materialen van een ballon, 
enz.. Maar omdat het mij zo 
interesseert en ik het gewoon erg 
leuk vind, lukt dat allemaal best 
vlot, hoor. Het meeste werk kruipt 
eigenlijk in de voorbereiding. Op 
voorhand stel je een vluchtplan 
op, je meet de windrichting en 
–snelheid, controleert je ballon,… 
Als piloot ben je tijdens een 
vlucht verantwoordelijk voor je 
passagiers dus ik vind het heel 
goed dat die voorbereiding 
zo strak zit. Daarnaast kan je 
natuurlijk ook niet sturen dus 
dankzij een goede voorbereiding 
heb je toch enig idee van waar je 
naartoe gaat vliegen (lacht)”. Een 
voorbereid ballonvaarder is er 
twee waard, zou je dus kunnen 
zeggen. En als we mogen 
afgaan op de vele technische en 

theoretische weetjes die Annick 
ons tijdens het interview al wist 
te vertellen, mogen we er vanuit 
gaan dat die opleiding erg goed 
loopt!
“Het handige aan de opleiding 
ballonvaarder is dat je de theorie 
met de praktijk kan combineren. 
Je leert dus eigenlijk voor een 
groot deel door het te doen en 
omdat je nieuwe zaken meteen 
kan toepassen in de praktijk, 
gaat dat leerproces allemaal 
veel sneller. Zeker voor iemand 
die visueel leert, zoals ik.” Om 
haar brevet in handen te krijgen, 
moet Annick niet alleen slagen 
voor het theoretisch onderdeel, 
ze moet ook minstens 100 vlieg-
uren onder de gordel hebben. 
“Ik zit nu, denk ik, aan 67 uren. 
Ik moet dus nog redelijk wat vlie-
gen voor ik mijn brevet kan halen 
maar daar geraak ik wel aan. Er 
zit geen druk achter. Ik laat de 
dingen graag op me af komen. 
Er zijn nog heel wat dingen die ik 
in mijn leven nog graag wil zien 
en doen, maar net zoals in de 
ballon laat ik me leiden en zie ik 
wel waar ik terecht kom. Zo heb 
ik het graag.” ▪ 

Annick glundert bij de herinnering 
aan haar eerste ballonvaart. 
“Eigenlijk zijn het echt de kleine 
dingen waar ik het meest van 
geniet tijdens zo’n vlucht. De stilte. 
De vrijheid. Je laat je volledig 
leiden door de wind, je hebt veel 
minder de controle over alles. 
Heb ik dat graag? Misschien wel 
(lacht).”
Annick voelde zich met andere 
woorden meteen thuis in het 
wereldje van de ballonvaarders. 
En daar heeft de gezellige 
sfeer zeker aan bijgedragen. 
“Ballonvaren is echt een beetje 
een andere wereld. Je zet samen 
de ballon op (ook de passagiers 
helpen hierbij trouwens), je 
beleeft samen zo’n mooie 
ervaring en eens de ballon 
geland is, eet je met z’n allen 

Voorbereiding is alles
En hoewel af en toe als 
passagier met de ballon vliegen 
al ontzettend leuk is, ging Annick 
nog voor een nieuwe uitdaging. 
Ze besloot om voor haar brevet 
als ballonvaarder te gaan. “Bij 
het begin van dit jaar heb ik 
tegen mezelf gezegd: ‘dit jaar 
ga ik er écht werk van maken 
om die opleiding af te ronden’ 
want ik ben er al even mee 
bezig. Toen ik ermee startte was 
ik erg enthousiast (nu nog steeds 
overigens) maar je kent dat, hè. Ik 
had toen net een nieuwe, drukke 
job waardoor ik vaak lessen 
moest skippen (oeps). Wat later 
werd ik mama van twee dochters 
en lag mijn focus natuurlijk vooral 
bij hen. Ik ga voor mijn kinderen 
door het vuur maar je kan maar 

Tijdens een ochtendvlucht zie je de 

wereld letterlijk onder je ontwaken

nog een hapje om de avond 
fijn af te sluiten. Als de branders 
niet helemaal leeg zijn, kan je 
er zelfs nog op barbecueën! 
Zeker bij avondvluchten is de 
hele beleving echt speciaal. Mijn 
kinderen vinden dat bijvoorbeeld 
ook helemaal geweldig. Al kan 
dat ook zijn omdat ze dan wat 
langer mogen opblijven (lacht).” 
Tijdens zo’n ballonvaart wordt 
ook écht plezier gemaakt, vertelt 
Annick ons nog. “Vooral omdat 
je soms de tuintjes in kan kijken,” 
gniffelt ze. “Ja, wij zien écht wel 
wat er op de grond gebeurt. Zó 
hoog zitten we nu ook weer niet 
(lacht)”. En inderdaad, een ballon 
vliegt in principe tussen de 600 
en 1000 meter boven de grond. 
Misschien iets om te onthouden 
als u binnenkort dus even rustig in 
de tuin wil gaan zonnen. 
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"WIE HOUDT ER NU NIET  
VAN NUTELLA?"

Nu eet je het!  
Lavinia Calvi en Alessandra Piras (IMO) maken Crostata 

Eten. De hoeksteen van ons 

bestaan. Hoog tijd dus voor 

een rubriek die helemaal 

draait rond jullie favoriete 

gerechten. Telkens mét 

recept, zodat je thuis ook 

aan de slag kan. Smakelijk!

BEREIDING
Meng bloem, bakpoeder en suiker in een grote kom. Klop in 
een aparte kom de eieren zachtjes op en voeg ze toe aan het 
mengsel. Voeg daarna ook boter toe en vorm tot een zacht deeg. 
Wikkel het deeg in plastic folie en laat 30 minuten rusten in de 
koelkast. Spreid hierna het deeg dun uit op een vel bakpapier. 
Laat nog wat deeg over voor decoratie. Voeg jam of Nutella* 
toe. Maak dunne stripjes van het resterende deeg en leg deze 
over de vulling. Bak 30-40 minuten in een heteluchtoven op 
180°C. Hoe moeilijk het ook is, laat afkoelen voor je proeft! 

*Bij een Nutella-vulling bak je het deeg best apart af gedurende 
20 minuten alvorens de Nutella toe te voegen. Bak vervolgens 
voor de resterende tijd in de oven. 

CROSTATA

Op de Wereldavond was het 
een instant hit, de crostata –of 
Nutellataart zoals wij dat dan 
graag vernederlandsen- van 
Alessandra en Lavinia (beiden 
IMO). “Eigenlijk wordt crostata 
traditioneel met zelfgemaakte 
confituur gemaakt in plaats van 
Nutella dus het is niet helemaal 
volgens de regels. Maar zeg 
nu zelf: wie houdt er niet van 
Nutella?”
“Iedere regio in Italië heeft zijn 
eigen versie van dit recept, maar 
het is echt wel een klassieker 
die overal gemaakt wordt,” legt 
Lavinia uit. “Op zondag komt 
de hele familie samen rond dit 

NU EET JE HET!

INGREDIËNTEN 
400 g bloem•200 g boter (op kamertemperatuur) 
100 g suiker•2 eieren•geraspte citroenschil 
16 g bakpoeder•confituur of Nutella

gerecht, meestal vakkundig 
klaargemaakt door de oma.” 
Gelukkig bevestigen de dames 
dat je niet over de vaardigheden 
van een Italiaanse nonna moet 
beschikken om zelf crostata te 
maken. “Het recept is eigenlijk 
heel simpel en het neemt ook 
niet veel tijd in beslag. De versie 

met Nutella vergt ietsje meer 
werk, maar het blijft iets wat echt 
iedereen kan maken,” vertelt 
Alessandra. Lavinia voegt nog 
een tip toe: “Als je het recept 
thuis probeert, zorg er dan 
voor dat al je ingrediënten op 
kamertemperatuur zijn. Dat werkt 
veel makkelijker en je krijgt een 

beter resultaat. Als je het deeg te 
fel moet kneden omdat je boter 
bijvoorbeeld nog te hard is, dan 
wordt het veel te zacht en dat is 
niet de bedoeling.” 

Je staat alvast in je keuken met 
de pot Nutella in de hand? 
Prima, aan de slag! 
Buon appetito!
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COLUMN

Hij kucht even en zet z’n blik op oneindig. Vanbuiten lijkt hij cool, ontspannen, maar binnenin borrelt 
de nervositeit naar het kookpunt.
Dag in, dag uit, meerdere keren per dag wordt hij zo op de proef gesteld. Die druk, nauwelijks te 
verdragen.
Om nog maar te zwijgen van die onmogelijke keuze. Hoe zou hij het aanpakken? Wat is de beste 
manier om deze kwelling te doorstaan? Elke keer opnieuw die verscheurende keuze.
De tijd vertraagt, de hele wereld lijkt zich even volledig op dit gebeuren te concentreren.
Die druk, die dekselse druk.
Ontwijken of vol voor de confrontatie gaan? Hoe zou hij het deze keer doen?
Het moment kondigt zich al een stuk van tevoren aan, en laat dan ongenadig lang op zich wachten. 
Uitdagend, treiterend. Waarom, o waarom is die afstand toch zo groot.
Hij richt z’n blik naar beneden, misschien zoekend naar de moed die hem daar in de schoenen is 
gezonken.
Nog wat tergend traag lijkende seconden later is het zover. Dit is het moment. Hét moment waarop 
het moet gebeuren. Er is geen ontsnappen aan, de keuze moet gemaakt worden.
Hij sprokkelt al z’n moed bij mekaar, recht z’n rug en besluit de frontale confrontatie aan te gaan.
Hij doet het!
Voor een minuscuul klein momentje overvalt hem het gloeiend warme gevoel van trots. Trots op 
zijn daad, trots op deze opstoot van ongeëvenaarde moed. Hij heeft het nog eens klaargespeeld.
Maar zulke hevige vuurtjes branden nooit lang, door het kille besef dat nu het ergste nog moet 
komen. Als de tijd eerder leek te vertragen, dan staat ze nu volledig stil. 
Want wat nu? Wat zal het gevolg zijn van z’n daad? Alle mogelijke scenario’s flitsen door z’n 
gedachten. 
Totaal zonder controle.
Hij kan niets meer veranderen, de teerling is geworpen. Er rest enkel zijn lot af te wachten, als een 
bang lammetje in de Paastijd.
Wat is dat? Zou het echt?
Jawel, er wordt teruggeknikt!
Deze titanenopdracht, zijn heldendaad, het bange afwachten, het is allemaal niet tevergeefs 
geweest.
De halfvreemde die hij besloot te begroeten in de werkgangen, beantwoordt zijn groet!
Dames en heren UHasselt-collega’s, “hij” heeft waarschijnlijk een groter gevoel voor dramatiek 
in zulke omstandigheden dan wij. Maar toch beheerst deze snode dramaticus ook soms onze 
gedachten. Zit “hij” niet een beetje in jou, in mij, in eenieder van ons? Is het niet door “hem” dat 
ons soms waardevol contact met een tot nu toe wildvreemde UHasselt-genoot wordt ontnomen?
Toegegeven, hij verdient het niet om als enige zondebok te dienen. Minstens even schuldig zijn dat 
verkeerde been waarmee soms uit de ledikant wordt gestapt, de inhoud van dat “nog eentje” glas 
dat ‘s anderendaags in het hoofd zit te bonken, of dat werk-gerelateerd probleempje dat nog niet 
goed in perspectief is geplaatst.
Dit legertje levenscompliceerders vecht voor wat het waard is om ons mogelijk aangename 
ontmoetingen te ontnemen. Laten we hier samen verzet tegen aantekenen!
Laten we niet wachten tot de Notre-Dame afbrandt om Ave Maria te zingen, laten we niet wachten 
op het pensioen van Gert Verhulst om nog eens “Mwoah zeg Gertjeuh” te exclameren, laten we 
niet wachten tot Hasselt aan de kust ligt om het toeschrijven van de klimaatsverandering aan een 
Chinees complot als een alternative fact te beschouwen. Laten we op dezelfde manier vandaag 
geen UHasselt-ontmoetingen uitstellen die morgen misschien niet meer plaats zullen vinden.
We zijn deel van een relatief kleine universiteit die gemoedelijkheid en persoonlijk contact hoog in 
het vaandel draagt. Laten we dit vaandel ook met trots doen wapperen in de UHasselt-gangen.
Want net zoals dit UHasselt-magazine ons collega’s leert kennen, zo ook kunnen de UHasselt-
gangen dat.
Ik wens je veel goede moed toe wanneer je je de volgende keer begeeft op het slagveld der 
begroetingen dat de lange gang op campus Diepenbeek is.
Ondergetekende zal je dappere groet beantwoorden, als hij tenminste niet met zijn verkeerde 
been en een glas teveel op een werk-gerelateerd probleem in perspectief aan het plaatsen is.
 

Hartenboer
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De prijsvraag
Doe mee aan onze prijsvraag en maak kans op een leuk UHasselt-gadget! 
Winnen was nog nooit zo gemakkelijk, want het juiste antwoord vind je 
ergens in deze editie… Succes.

Mail je antwoord vóór 10 augustus naar nieuws@uhasselt.be. Een onschuldige hand beslist over de uiteindelijke  
winnaar! Die krijgt een theaterbon (twv. 30 euro) voor het nieuwe cultuurseizoen in CC Hasselt.

Hij drinkt gewoon koffie (of rode wijn) in plaats van bloed, maar Sorin Pop is wel degelijk afkomstig uit Transsylvanië. Heel wat mensen 
wisten dat, maar slechts eentje kan de winnaar zijn en dit keer is Anita Forier de gelukkige! Zij is vanaf nu de trotse eigenaar van een 
UHasselt-powerbank… en is dus deze zomer altijd bereikbaar! 
Proficiat, Anita! 

"Met welke vulling wordt crostata 
traditioneel gemaakt?"

DE PRIJSVRAAG



Door de wind, door de regen, dwars door 

alles heen. Vicerector Karin Coninx liet zich niet 

tegenhouden door een beetje (oké, íets meer dan 

een beetje) regen. Zij kwam -uitgedost in de blauwe 

kleur van onze UHasselt-roeiers- supporteren tijdens 

de regatta. Go blue!
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