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D it jaar zijn ze 17 jaar sa-
men. En dat Ine Hermans 

(rectoraat) en Niels Lambrichts 
(DIOS) goed bij elkaar passen, 
dat zie je meteen. Tijdens ons 
gesprek wordt er heel wat gela-
chen -ook met elkaar-, worden 
er kleine steekjes onder water 
gegeven maar worden er vooral 
heel wat mooie woorden over-
de ander gezegd. “We zijn ge-
woon echt een heel goed team.” 

Samen aan UHasselt
Het jaar is 2000. De toen 18-ja-
rige TEW-student Niels heeft al 
even een oogje op Ine, die op 
dat moment aan de hogeschool 
studeert. Helaas voor hem is de 
liefde –op dat moment althans- 
nog niet wederzijds. “Ik zag hem 
toen niet zitten”, gniffelt Ine. “Het 
jaar erna was dat wél het geval 
maar toen had hij een vriendin.” 
Het duurde nog tot novem-
ber 2002 vooraleer de twee  

officieel een koppel vormden. 
“We hebben elkaar dus niet 
op de werkvloer leren kennen, 
als je je dat afvroeg. Sterker: ik 
was zelfs nog student toen Ine 
hier begon te werken!”, vertelt 
Niels ons. “Het was de vriendin 
van zijn beste vriend die ons uit-
eindelijk heeft samengebracht. 
Ik zat met haar in de klas en zo 
heb ik Niels leren kennen. Maar 
het was dus geen liefde op het 
eerste zicht!”, lacht Ine. 
In 2008 vond Niels een interes-
sante vacature aan UHasselt, hij 
solliciteerde en kreeg de job. 
En zo startte hun geschiedenis 
als koppel aan onze universi-
teit. “We werken nu al lang op 
dezelfde plaats maar nooit écht 
samen, dat zou ik ook niet willen. 
Dat is een beetje erover”, aldus 
Ine. Haar wederhelft gaat hele-
maal akkoord: “De hele dag aan 
dezelfde bureau bijvoorbeeld, 
dat zou raar zijn. Weet je, 80% 
van de tijd zien wij elkaar niet op 
het werk. We ontwijken elkaar 

Wanneer je aan onze universiteit denkt, 

denk je niet meteen aan liefdesverhalen. 

En toch zijn ze er. Binnen de muren van 

UHasselt zijn er heel wat koppels met elk 

hun eigen verhaal. Wij luisteren iedere 

editie naar een UHasselt-koppel over hoe 

zij samen leven én werken. 

"We zijn een  
heel goed team"

Love works  
Ine Hermans (rectoraat) & Niels Lambrichts (DIOS)

niet, maar ieder heeft zijn eigen 
dienst en zijn eigen collega’s 
waar je mee omgaat. Ik moet 
niet bij elke gelegenheid bij 
Ine gaan zitten of omgekeerd.” 
“Tenzij we bijvoorbeeld iets voor 
de kinderen moeten gaan halen 
in de stad, lunchen we ook niet 
samen. Dat doen we allebei ge-
woon met onze collega’s, zoals 
iedereen”, vertelt Ine. “We wer-
ken nu wel op dezelfde plaats 
maar ik heb dat eigenlijk nooit 
zo ervaren. We hebben toeval-
lig dezelfde werkgever, ja, maar 
eigenlijk gaan we gewoon onze 
eigen weg”, besluit Niels.

Binnenpost
Hoewel ze dus helemaal niet 
zo veel tijd samen spenderen 
tijdens de werkuren, heeft een 
werkgever delen toch zo zijn 
voordelen. “Het is vooral handig 
dat we allebei evenveel verlof 
hebben”, vertelt Ine. “Want wat 
heb je aan veel verlof als je part-
ner heel wat minder dagen ►  

"We hebben toevallig dezelfde 

werkgever, ja, maar eigenlijk gaan 

we gewoon onze eigen weg" 

- NIELS - 
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heeft dan jij? Nu kunnen we al-
tijd samen vakantie nemen, dat 
is heel leuk. En de flexibiliteit is 
ook mooi meegenomen, zeker 
met de kinderen.” Niels knikt: 
“Zo heb je ook de opvang in de 
vakantieperiode. Voor ons is dat 
extra handig want stel dat één 
van ons ’s middags toch bezet is, 
dan kan de ander altijd insprin-
gen om de kinderen op te ha-
len.” Daarnaast is het natuurlijk 
zo dat je dezelfde collega’s hebt 
en dat is ook een klein voordeel, 
zo blijkt. “Als ik iets wil vertellen 
over het werk of over iets wat 

een collega heeft meegemaakt, 
dan weet Niels meteen over wie 
ik het heb. Hij kent die persoon 
ook, waardoor je makkelijker 
kan babbelen. Niet dat dat zo 
veel voorkomt”, bedenkt Ine 
zich. “Wij praten, denk ik, niet 
meer of minder over het werk 
dan een ander koppel, ook al 
werken we op dezelfde plek”, 
aldus Niels. “We hebben twee 
kleine kinderen, we hebben het 
druk genoeg (lacht).”
Plots herinnert Ine zich nog iets: 
“Je hebt me ooit wel mijn bo-
terhammen kunnen opsturen 

met de binnenpost!” “Ohja, dat 
klopt!” Terwijl ze allebei begin-
nen lachen, vertelt Ine verder. “Ik 
was ze ’s ochtends vergeten en 
aangezien ik altijd wat vroeger 
op het werk ben dan Niels, heb 
ik nog snel naar hem gebeld om 
te vragen of hij die voor mij kon 
meenemen. Omdat hij destijds 
nog in Diepenbeek werkte, heeft 
hij ze gewoon opgestuurd met 
de binnenpost (lacht).” Want 
aan de universiteit van vandaag 
krijg je je boterhammen simpel-
weg met de binnenpost.   

België wereldkampioen
Wat nu van Niels en Ine zo’n 
goed koppel maakt? Dat is zon-
der twijfel teamwork, zeggen 
ze zelf. “We zijn een heel goed 
team. Als je allebei voltijds werkt 
met 2 kleine kinderen, dan moet 
je goed kunnen samenwerken, 
anders lukt het niet”, aldus Niels. 
Ine vult aan: “Klopt. Niels helpt 
me thuis ook met alles wat er te 
doen valt. We zijn heel erg op 
elkaar ingespeeld en daardoor 
vormen we zo’n sterk team.” 
Maar niet alleen op praktisch 
vlak vullen de twee elkaar goed 

"Hij had beloofd dat hij met me zou trouwen als  

België het WK won. Toen we in de halve finale verloren, 

vond ik dat voor het eerst écht jammer"
 - INE  -
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aan, uiteraard is er ook een ster-
ke liefdesband. Omdat we het 
niet konden laten om die even 
aan bod te laten komen, vroe-
gen we hen wat zij de beste 
eigenschap vinden van hun part-
ner. Ine bijt de spits af: “Zijn bes-
te eigenschap is voor mij dat hij 
zo zorgzaam is voor de kinde-
ren. Hij houdt ook altijd rekening 
met mij en de kinderen in alles 
wat we doen”, vertelt ze met de 
glimlach en een kleine fonkeling 
in de ogen, alvorens gierend 
toe te voegen: “En nu is het aan 
u, hè!” Niels laat zich niet inti-
mideren: “In de eerste plaats is 
ze een heel goede mama voor 
onze zoontjes. Ze is ook heel 

gestructureerd. Zij brengt orde 
in mijn leven en ik breng rust in 
dat van haar want ze kan zich 
soms nogal snel opjagen (lacht). 
Ze is eigenlijk de perfecte aan-
vulling op mijn persoonlijkheid.” 
Kijk, beste lezer, zo mooi kan 
liefde zijn. 

De kers op de taart voor Ine 
is een huwelijk, want dat is er 
(nog) niet van gekomen. “Ai ai 
ai”, jammert Niels als we onwe-
tend het onderwerp aansnijden. 
“Nee, wij zijn niet getrouwd, ik 
wacht nog steeds. Dat moet je 
er zeker inzetten!”, lacht Ine, 
gevolgd door een veelbeteke-
nende blik op haar vriend. “Hij 

had nochtans beloofd dat hij met 
me zou trouwen als België het 
WK won. Toen we in de halve 
finale verloren, vond ik dat voor 
het eerst écht jammer. Gelukkig 
is ons hockeyteam inmiddels 
wereldkampioen geworden en 
heeft hij niet gespecifieerd wélk 
wereldkampioenschap België 
moest winnen (lacht)!” “Ik had 
dat voor het WK gezegd maar 
toen bleven ze maar winnen… 
(lacht)! Nee serieus, het is er ge-
woon nooit van gekomen. Ik ben 
geen fan van al dat gedoe rond 
trouwen. Die show moet voor mij 
niet. Voor een vrouw ligt dat mis-
schien anders”, vertelt Niels rus-
tig. Als het aan de collega’s ligt, 

heeft hij nochtans weinig keuze. 
“Ze hebben zelfs al een datum 
gekozen”. “(lacht) Dat is juist. 
We dachten aan 6/6/2020 
omdat onze zoontjes allebei op 
de zesde van de maand gebo-
ren zijn en we samen zijn van 6 
november dus dat is mooi. Én het 
is een zaterdag”, zo doet Ine de 
redenering erachter uit de doe-
ken. “Show of niet, ik wacht nog 
steeds”, besluit ze. Niels kijkt om 
zich heen: “6/6/2020 was het, 
hè?” 
Wij stippen het alvast aan in 
onze agenda!  
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Faculteit GLW richt Fonds 
Marjan Vandersteen op

Good to know

GOOD TO KNOW’
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eb je nog niet genoeg 
foto’s van mij?”, lacht 

Marjan Vandersteen wanneer 
we samen met onze fotografe 
binnenwandelen. Nee, poseren 
voor foto’s heeft Marjan nooit 
graag gedaan. “Ik hou niet van 
aandacht”, vertelt ze ons. “En 
maak van dit artikel ook zeker 
geen heiligverklaring!”, waar-
schuwt ze. Over dat laatste 
zullen we waken, beloven we. 
Maar die foto’s… die zijn ver-
plicht. Het is pas wanneer foto-
grafe Liesbeth haar toestel veilig 
heeft weggeborgen, dat Marjan 
wat ontspant. Maar het verhaal, 
dat laat ze toch vooral door 
Wim Pinxten vertellen. 

De faculteit GLW heeft het 
fonds Marjan Vandersteen 

“H

“Voor de eerste keer in mijn carrière wist ik niet 

meer wat te zeggen. Stomverbaasd was ik”, vertelt 

prof. dr. emeritus Marjan Vandersteen. Het was 

tijdens haar pensioenviering dat de faculteit GLW 

haar verraste met een speciaal afscheidscadeau: de 

oprichting van het ‘Fonds Marjan Vandersteen’. Een 

fonds om studenten geneeskunde in materiële nood 

te helpen. “Dat cadeau symboliseert de figuur van 

Marjan Vandersteen binnen onze faculteit”, zegt 

initiatiefnemer prof. dr. Wim Pinxten. “Altijd en overal 

stond Marjan klaar voor onze studenten. Met dit 

fonds willen wij haar werk verder zetten.”

GOOD TO KNOW’

opgericht, wat houdt dat 
fonds precies in? 

Marjan: Doe jij maar Wim! 
Ik ben het lijdend voorwerp in 
deze zaak (lacht). 

Wim: Wel, het idee kwam heel 
spontaan binnen onze faculteit. 
Marjan is een zeer gewaar-
deerde collega en toen zij op 
pensioen ging, zochten wij een 
passend cadeau. Nu, Marjan is 
altijd erg bekommerd geweest 
voor de studenten en hun wel-
zijn. Zij heeft altijd gezorgd dat 
wanneer er een student kampte 
met materiële noden, zoals geen 
studieboeken kunnen betalen, of 
moeilijk de eindjes aan elkaar 
kunnen knopen...
►
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Marjan: Zeg maar gerust, geen 
eten kunnen kopen. 

Wim: Ja, schrijnende verhalen, 
waarbij Marjan altijd gepro-
beerd heeft om die studenten 
verder te helpen zodat ze toch 
hun studie konden afmaken. 
Soms letterlijk door met een en-
veloppe tijdens een vergadering 
rond te gaan. En toen zij op pen-
sioen ging, stonden wij voor de 
onmogelijke uitdaging om een 
aanvaardbaar cadeau te vin-
den. Een cadeau waarmee we 
ook nog eens de receptie zou-
den overleven (lacht). 

"Toen Marjan op pensioen ging, 

stonden wij voor de onmogelijke 

uitdaging om een aanvaardbaar 

cadeau te vinden. (lacht)" 

- WIM - 

Marjan: Ja, ik ben een moeilijke 
tante, zeg dat maar (lacht). 

Wim: En zo ontstond het idee 
om het werk dat Marjan al die 
jaren heeft gedaan, verder te 
zetten door in haar naam een 
fonds op te richten dat opkomt 
voor de geneeskundestudent in 
moeilijkheden.

Marjan: Toen ze mij dat nieuws 
vertelden, was ik met stomheid 
geslagen. Ik wist echt niet wat er 
gebeurde.

Het fonds wil dus het werk van 
Marjan verder zetten, hoe 

ging u dan te werk Marjan?

Marjan: Eerst en vooral, even 
duidelijk maken: ik heb geen dui-
zenden, of honderden studenten 
in materiële nood geholpen. 
Het zijn er enkelingen geweest, 
maar ze waren er wel.  

Wim: Ja, gelukkig zijn dit geen 
verhalen die je vijf keer per jaar 
meemaakt.

Marjan: En eigenlijk ben ik er 
stoemelings ingerold. Ik ben oud 
student van deze faculteit, en 
na mijn diploma ben ik hier aan 

de slag kunnen gaan. Ik gaf les 
anatomie, in de snijzaal. Dan sta 
je letterlijk tussen de studenten, 
samen aan één tafel. En zeker 
omdat ik in de beginjaren niet 
veel ouder was dan de studen-
ten, spraken zij mij heel makke-
lijk aan. Zo hoorde ik soms over 
problemen en probeerde ik te 
helpen waar kon. Wel, na een 
tijd kwam alles bij mij terecht.  

Wim: Ook nu zijn het vaak 
laagdrempelige zaken die pro-
blemen kunnen blootleggen. 
Bijvoorbeeld als iemand slech-
te punten begint te halen, dan 
wordt die uitgenodigd voor een 

gesprek en zo stoot je soms op 
zaken die die punten verklaren. 
Bijvoorbeeld een moeder die 
ziek is geworden, of andere 
problemen. Dan is het zaak om 
te kijken of en hoe je kan helpen.  

Marjan: En dat helpen, tja dat is 
echt improviseren. Nu, materiële 
noden zijn één zaak, maar met 
gewoon een gesprek kan je ook 
al heel veel doen. Er zijn véél tra-
nen gevloeid in mijn bureau.

Wim: Ja, er stond altijd een 
doosje kleenex klaar bij Marjan. 
Ik heb dat voorbeeld nu ook ge-
volgd (lacht).

Wim, hoe zal het fonds Mar-
jan Vandersteen precies wer-
ken?

Wim: Wel, voor alle duidelijk-
heid. Dit is geen studiebeurs. En 
ja, er zijn al heel wat initiatieven 
binnen de universiteit om studen-
ten te helpen.

Marjan: Ja, UHasselt is echt 
geen braakliggend terrein op 
dat vlak. Op heel wat vlakken 
worden studenten geholpen.

Wim: Met dit fonds willen we 
vooral die meest acute nood 
aanpakken, dat scherpe kantje 
dat het verschil kan maken of 
de student kan slagen of niet. 
Daarna kunnen we hen naar 
de andere hulpkanalen binnen 
de universiteit sturen. Studenten 
moeten natuurlijk zelfredzaam 
worden, maar ze moeten daar 
wel een eerlijke kans toe krijgen. 
Geneeskunde is geen goedko-
pe opleiding, en nog belangrij-
ker: een zware opleiding. Dan 
kan je niet zeggen: “ga naast je 
studie ook gewoon werken”. Dat 
moet combineerbaar zijn. 

Marjan: Het zijn meestal stu-
denten die thuis geen steun 
hebben. Als dan iets misloopt, 
dan staan ze er alleen voor. De 
“rugzak” waar sommigen mee 
rondlopen, daar word je soms 
stil van.

Wim: En het is bewonderens-
waardig hoe sommige studenten 
ondanks die zware rugzak toch 
hun studies fantastisch doorlo-
pen. Maar dan is het wel nodig 
om de scherpste randen voor 
hen weg te nemen. Belangrijk 
is ook dat het fonds de privacy 
van de student respecteert, net 
zoals Marjan dat altijd gedaan 
heeft. Nooit werd een student te 
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ONZE STUDENTEN STEUNEN?

U kunt dit fonds zélf steunen via rekeningnummer 
BE89 3350 2199 3885 (met vermelding van 
'Fonds Marjan Vandersteen') 

kijk gezet in zijn of haar noden. 
Als er een enveloppe rond ging, 
dan werd er nooit de naam van 
de student bij gezegd. Gewoon 
‘een student in nood’. 
 
Marjan, hoe ziet u de 
toekomst van dit fonds? 

Marjan: Ik hoop dat de trekkers 
zoals Wim die centrale rol van 
aanspreekpunt voor studenten 
kunnen blijven spelen. En dat hij 
het fonds kan blijven spijzen.  

Wim: Wel, met onze patiënten 
ambassade hebben we al heel 
veel generositeit gezien van ver-
schillende instanties. Trouwens, 

fiscaal is het ook voordelig om 
te steunen. Vanaf 40 euro is het 
fiscaal aftrekbaar. 

Marjan: Zet dat ook zeker in 
het interview! (lacht)

Wim: We hebben nu ook al een 
heel mooie basis vanuit de facul-
teit. Bij het bijleggen voor het ca-
deau van Marjan, hebben we al 
zo een 3.400 euro verzameld. 

Marjan: Dat wist ik niet! Daar-
mee had ik ook naar China kun-
nen gaan. (lacht)

Wim: Of op cruise! Ja sorry, 
Marjan. We hebben uw cruise 

afgepakt (lacht). Maar dit fonds 
komt dus uit de buik van de op-
leiding, en is een verderzetting 
van het werk dat Marjan heeft 
gedaan. Ik wens iedere student 
het toe om zo iemand als Mar-
jan te hebben. ▪
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“MET WISKUNDE KAN 
JE DE HELE WERELD 

VERKLAREN“

Onderzoeksgroep in de kijker: Computationele Wiskunde 

Wat als… je de hele wereld, iedere beweging en alles wat je rondom je ziet kan gieten in 

wiskundige formules en vergelijkingen? Dan ben je een heel vrolijke groep internationale 

wetenschappers zo blijkt. Dat kunnen wij althans afleiden na ons bezoek aan de 

onderzoeksgroep Computationele Wiskunde aan UHasselt. “Met zo een 15 onderzoekers 

zijn we. En ja hoor, sinds kort hebben we zelfs onze eerste Belg erbij gehaald!” lachen 

proffen Sorin Pop en Jochen Schütz.  Tijd voor een kennismaking! 

ONDERZOEKSGROEP IN DE KIJKER

oedemiddag! Hopelijk 
hebben jullie zin in kof-

fie? Ik heb speciaal gewacht 
om er deze namiddag eentje 
samen met jullie te drinken. Kies 
maar een aangepaste tas uit de 
collectie: ik heb er van een uni-
versiteit uit Mexico, of van de 
universiteiten van Amsterdam, 
Eindhoven, Bergen of Leiden.” 

Het is half twee in de namiddag 
en we voelen ons onmiddel-
lijk meer dan welkom wanneer 
een stralende Sorin Pop ons met 
een brede glimlach ontvangt in 
zijn kantoor. Een fijn begin van 
het interview, zeker wanneer 

"G we even later met twee warme 
tassen koffie – Mexico en Am-
sterdam – aan de bureaudesk 
zitten en Sorin snel zijn zitbal 
inwisselt voor een bureaustoel. 
“Die bal zit supermakkelijk en is 
goed voor de spieren. Alleen als 
je veel beweegt, krijg je gekke 
geluiden. En dat is niet zo gepast 
tijdens een interview.” (lacht) 

Transsylvanische 
wiskunde
Sinds 2016 bestaat de onder-
zoeksgroep Computationale Wis-
kunde binnen UHasselt, met aan 
het hoofd Iuliu Sorin Pop. “Je ziet 

het misschien niet zo goed want 
mijn hoektanden zijn wat minder 
scherp geworden, maar ik ben 
afkomstig uit Transsylvanië”, lacht 
Sorin. “Geen schrik hebben hoor, 
ik ben al lang overgeschakeld op 
rode wijn. Dat is veel makkelijker 
te vinden.” Het is daar in hartje 
Roemenië dat zijn liefde voor wis-
kunde ontstond. “Mijn moeder is 
wiskundige, ze is nu met emeritaat, 
mijn vader was natuurkundige. Als 
kind groeide ik op in het commu-
nistisch tijdperk, op televisie waren 
er alleen maar reportages te zien 
over de dictator Ceausescu. Niet 
zo interessant, als kind zoek je dan 
andere zaken om mee bezig te 
zijn. Voor mij was dat naast sport 
vooral wiskunde, cijfers hebben 
me altijd gefascineerd. En uitein-
delijk heb ik er dus ook mijn werk 
van gemaakt. 

Ik heb lange tijd gewerkt voor 
de universiteit in Eindhoven, daar 
woon ik nu nog altijd, en dat 
combineerde ik met een aanstel-
ling in het Noorse Bergen. Maar 
enkele jaren geleden was het tijd 
voor wat anders, dus toen deze 
vacature kwam leek het mij een 
leuke uitdaging. Ik kende UHas-

selt niet echt goed, maar ik heb 
nog geen moment spijt gehad 
van mijn overstap.”

Het witte schrijfbord in zijn bu-
reau toont waar Sorin hele dag 
mee bezig is. Het uitwerken en 
bedenken van wiskundige for-
mules en vergelijkingen. “Kijk, de 
hele wereld valt te verklaren met 
wiskunde. Ok, misschien over-
drijf ik nu een beetje, maar er 
zijn heel wat zaken die je niet of 
moeilijk kan onderzoeken door 
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Sorin Pop, Stephan Lunowa, Jochen Schútz, Hoang An Tran,  Anh -Khoa Vo

Jeremy Chauchaulis, Sohely Sharmin, Manuela Bastidas Olivares

experimenten.  De verspreiding 
van gif op grote schaal bijvoor-
beeld, of hoe water stroomt 
door onze ondergrond. Tot wel-
ke lagen infiltreert water door 
de bodem en wat doet dat met 
de stabiliteit? Met wiskunde kan 
je dit berekenen.” Dat laatste is 
ook het hoofdonderzoek van 
Sorin Pop, het onderzoeken van 
poreuze materialen in de onder-
grond. “Iets anders dan wat  mijn 
naaste collega, professor Jochen 
Schütz doet. Wij hebben samen 

deze onderzoeksgroep opge-
start. Hij is bezig met wiskundi-
ge formules voor atmosferen,  
oceanen, windstromingen en 
weermodellen. Samen over-
schouwen wij dus de hele we-
reld.”(lacht)

Meer dan leraar worden
“Dat grapje maakt Sorin nu eens 
altijd”, lacht de Duitse Jochen 
Schütz wanneer we hem even 
later ontmoeten. Op zijn bureau 

liggen papieren met - uiteraard 
- wiskundige formules en ver-
rassend: ook schetsen van de  
Ecotron. “Ja, dat is het mooie 
aan wiskunde”, zegt Jochen. 
“Het is heel interdisciplinair. In 
ieder vakgebied en onderzoek 
kunnen wij een rol spelen. Zo 
werken we nu samen met het 
klimaatonderzoek van de Ecot-
ron. In hun koepels bootsen zij 
de gevolgen van klimaatopwar-
ming na, dat is een project dat 
vele jaren in beslag zal nemen. 

Maar wij zetten deze simulaties 
nu al om in algoritmes. Zo kan 
men sneller zicht krijgen op mo-
gelijke resultaten. Voor dit pro-
ject hebben we nu twee docto-
raatsstudenten in dienst.” 

En de onderzoeksgroep wil het 
nut en het unieke van wiskunde 
ook bekender maken in de sa-
menleving. “Zo gaan we contac-
ten leggen met bedrijven om in 
samenwerking met middelbare 
scholen opdrachten voor hen ► 
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Iedereen spreekt hier 
misschien wel een 
andere moedertaal, 
maar wiskunde is 

universieel

- Manuela Bastidas Olivares -

ONDERZOEKSGROEP IN DE KIJKER

uit te voeren, het civic principe 
zeg maar. Wiskunde is nu een-
maal onmisbaar in alle bedrijfs-
sectoren. Dat willen we aan de 
bedrijven laten zien, maar ook 
aan de leerlingen. Namelijk 
dat wiskunde niet alleen theorie 
is, en dat wanneer je wiskunde 
studeert je echt niet altijd leraar 
moet worden. Er zijn veel meer 
mogelijkheden”, vertelt Jochen. 
Sorin leunt ondertussen met een 
glimlach een beetje achteruit in 
zijn stoel. “Ja, Jochen heeft gelijk. 
We moeten zeker wat meer re-
clame maken”, lacht hij. “En het 
loont ook wel. We zien dat onze 
groep meer en meer bekendheid 
krijgt. We ontvangen buitenland-
se gasten, investeren in summer-
schools en organiseren sympo-
sia. Zo ben ik bijvoorbeeld in 
maart chairperson van een con-
ferentie in Houston, Texas.”

De wereld en UHasselt
“Zullen we eens naar de rest 
van de onderzoeksgroep gaan? 
Hopelijk zijn ze hard aan het 
werk”, lacht Sorin. En we stap-
pen nog maar net buiten het 
kantoor of we komen de eerste 
onderzoeker al tegen. “Ik ben 
nog maar één week aan UHas-
selt, ik kom uit Vietnam”, zegt 
een ietwat schuchtere Hoang 
An Tran. “Maar het is een heel 
fijne universiteit en omgeving. 
De volgende vier jaar zal ik hier 
met veel plezier werken aan mijn 
doctoraatsonderzoek in de Eco-
tron.” 

Wanneer we even later binnen-
wandelen in het kantoor van de 
onderzoeksgroep zien we in één 
ruimte, een kleine representatie 
van de wereldbevolking. Anh-
Khoa Vo uit Vietnam is aan het 
werk achter zijn computer, terwijl 
wat verderop de Colombiaanse 
Manuela Bastidas Olivares en 
Sohely Sharmin uit Bangladesh 
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in gesprek zijn. Wanneer even 
later ook Stephan Lunowa uit 
Stuttgart en – jawel – Maasei-
kenaar Jeremy Chouchoulis 
binnenwandelen is bijna ieder 
continent aanwezig. “Ook al is 
iedereen verschillend, toch zijn 
wij verbonden door wiskunde”, 
zegt Manuela. “Dat is ook het 
mooie aan wiskunde, over de 
hele wereld spreekt iedereen 
een andere taal. Behalve wis-
kunde, die is voor iedereen het-
zelfde.” Zitten ze dan ook vaak 
samen om hun onderzoeken te 
bespreken? “Dat gaat hier meer 
informeel, iedereen spreekt el-
kaar aan als ze nood hebben 
om te brainstormen”, zegt So-
rin. “Hoewel, we vragen wel 
aan iedere nieuwkomer om zijn 

probleemstelling te presenteren 
voor de groep. En dan denken 
we samen na om dit onderzoek 
op weg te helpen. Dat doet 
me er trouwens aan denken:  
Hoang, jij bent binnenkort aan 
de beurt!”. 

Nog een groepsfoto, allemaal 
samen aan een schoolbord? 
“Geen probleem”, klinkt het 
enthousiast. Maar dan moet 
het bord wel wat opgevrolijkt 
worden. En zo staan even la-
ter de acht wiskundigen samen 
wiskundige formules, simulaties 
en schetsen te tekenen op een 
groot schoolbord. C-MAT: een 
vrolijke, wereldse groep, met 
een grote liefde voor cijfers!▪

Onze onderzoeksgroep toont dat 

je met wiskunde echt niet alleen 

leraar moet worden

- prof. dr. Jochen Schütz -
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Artsen in spé op de agora
Voor u bezocht: Heart4Life wijst op de risico’s van hart- en vaatziekten 

VOOR U BEZOCHT
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art- en vaatziekten zijn 
één van de grootste 

doodsoorzaken in ons land”, 
zegt prof. dr. Paul Dendale, 
opleidingshoofd van de faculteit 
en diensthoofd cardiologie 
van het Jessa Ziekenhuis en het 
Hartcentrum Hasselt, en één van 
de drijvende krachten achter 
Heart4Life. “Al jaren geleden 
zijn we gestart met dit evenement 
aan UHasselt. Enerzijds willen 
we mensen sensibiliseren over de 
impact van hun levensstijl op het 
risico op hart- en vaatziekten en 
anderzijds is dit een heel mooie 
manier om studenten hun kennis 
in de praktijk te laten brengen. 
En dat op een laagdrempelige 
manier. Ja, het is één van die 
momenten waarbij je echt trots 
kan zijn op jouw studenten”, 
lacht Paul Dendale. 

Terwijl in één hoek deelnemers 
ritmisch een verhoogje op- en 
afstappen tijdens de inspan-
ningstesten, blazen anderen in 
een toestel voor een ademtest. 
“Hiermee meten we het CO-ge-
halte in de uitgeademde lucht 
van de deelnemers, een een-
voudige test om te zien welke 
schade roken heeft op jouw li-
chaam”, legt Alexander Giessen 
uit. Hij is voorzitter van BeMSA 
Hasselt en geneeskundestudent 
aan UHasselt. Vanop een af-
stand houdt Marleen Missotten, 
eventcoördinator GLW, alles 
nauwgezet in de gaten op de 

“H
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Het is een drukke zaterdag op onze agora, overal waar je kijkt zie je witte jassen. Deze keer niet gedragen 

door UHasselt-collega’s, maar door een dertigtal studenten geneeskunde. Tijdens Heart4Life willen zij met 

verschillende testen 45-plussers bewust maken van het risico op hart- en vaatziekten. En daarbij krijgen ze 

heel wat steun van onze faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen (GLW). 

agora. “Deze studenten zijn al-
lemaal lid van BeMSA, Belgian 
Medical Students’ Association. 
Als toekomstige artsen zetten 
zij zich tijdens hun studenten- 
periode vrijwillig in voor dit 
soort activiteiten”, zegt Marleen. 
“Vandaag willen zij mensen be-
wust maken dat een gezonde 
levensstijl belangrijk is. Dat doen 
ze aan de hand van allerlei 
testen zoals het meten van de 
hartslag, bloeddruk, cholesterol-
waarde en lichaamsparameters 
zoals gewicht, buikomtrek en het 
vetpercentage. Na alle testen 
komen de deelnemers dan bij 
onze derdejaarsstudenten die 
de resultaten overlopen en uitleg 
geven. Er is ook altijd een arts in 
de buurt waar deelnemers nog 
verdere vragen aan kunnen stel-
len.” 

Goede rode wijn

“Het leukste voor ons als student 
zijn de reacties die we krijgen 
van de deelnemers”, zegt een 
tevreden Alexander. “Ze zijn echt 
wel dankbaar dat er zoveel stu-
denten op een  zaterdag tijd vrij-
maken om voor hen klaar te staan 
en hen meer uitleg te geven over 
hun gezondheidstoestand.” Eén 
van die tevreden deelnemers is 
alvast Els Smeyers, wetenschaps-
communicator aan UHasselt: 
“Mijn testen zitten er net op, al-
les ging vlot en ja hoor: ik ben 
nog goed in orde”, lacht Els. ► 

Marleen Misotten

Patrick Regel

Alexander Gissen
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“Het is heel interessant om hier 
aan mee te doen. Ik laat me 
graag eens testen om te kijken of 
er niets scheelt. Vandaag ben ik 
weer gerustgesteld. Ik denk ook 
dat dat voor de meeste mensen 
hier aanwezig zo zal zijn, want 
het zijn natuurlijk wel eerder de 
mensen die al bewust bezig zijn 
met hun gezondheid die zich hier 
laten testen.”

Ook professor biologie Patrick 
Reygel komen we tegen op de 
agora. Net nadat hij zijn inspan-
ningstest heeft afgelegd, meet 
een studente zijn hartslag. “Ik 
kom naar hier voor een algeme-
ne check-up. Ik vind dat wel be-
langrijk, want ik heb het voorbije 
jaar helaas niet aan sport kun-
nen doen. Ik ben geopereerd 
aan een meniscus en er waren 
wat complicaties, dus ik heb een 
jaar stilgelegen en dan vraag je 
je toch af welke impact zoiets op 
je lichaam heeft. Dat wil ik hier 
graag horen. Nu, de resultaten 
zijn in orde. Hier en daar een 
klein kwaaltje, maar in het alge-
meen heb ik niet te klagen. Ook 
mijn cholesterol is goed, dat 
komt trouwens door regelmatig 
eens een goed glas rode wijn te 
drinken. Rode wijn uit een koud 
klimaat, dat is goed voor de 
cholesterol”, knipoogt Patrick. “Je 
kent toch de grap hé: je hebt pas 
een drankprobleem als je meer 
drinkt dan je huisarts." (lacht luid)

Leren van elkaar 

“Vandaag hebben we zo een 
150 deelnemers, een mooi aan-
tal”, zegt een tevreden Marleen. 
“En je ziet dat onze studenten 
met hun acties een breed pu-
bliek bereiken. Heart4Life is een 
evenement gericht op 45-plus-
sers, maar ze organiseren bij-
voorbeeld ook Teddy Bear 
Hospital. Dan kunnen kinderen 
met hun beer op bezoek in het 
Jessa ziekenhuis om er allerlei 
onderzoeken na te bootsen. Zo 
bereiken ze jong en oud met hun 
evenementen.” Civic-studenten 
dus, en daar is ook Paul Denda-
le zich heel erg van bewust. “Ci-
vic zit al lang in onze opleiding 
ingebakken. We willen echt niet 
meer teruggaan naar de tijd toen 
ik nog studeerde. Toen leerden 
wij alles uit handboeken. Een 
patiënt, die kregen we bijna niet 
te zien tijdens onze opleiding. 
Vandaag staan onze studenten 
echt tussen de mensen. Ze leren 
hier het nut van preventie, hoe ze 
precies moeten sensibiliseren en 
hoe je gezondheidstips het beste 
overbrengt. Hier leer je bijvoor-
beeld hoe je het best iemand 
kan overtuigen om te stoppen 
met roken. Dat leer je niet uit een 
handboek, dat leer je door te 
doen. De studenten leren van de 
patiënten en patiënten leren na-
tuurlijk van de studenten en dat is 
mooi om te zien.”▪

Studenten leren hier 

het nut van preventie,
hoe sensibiliseren en hoe je 

gezondheidstips het beste overbrengt
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"De step is voor mij het voertuig van de toekomst"
Kilometervreter: Katelijn Quartier

“Vroeger kwam ik vaak met de fiets werken, maar ik vond het zo onaangenaam om helemaal verwaaid op het werk te arrive-
ren dat ik uiteindelijk de fiets inwisselde voor de auto. Niet oké, want ik moet maar 4,5 km afleggen. Op vakantie in Barcelona 
zag ik iedereen op een elektrische step rondrijden en ik dacht meteen: dát is het! Toen ik terugkwam, heb ik er mij meteen eentje 
aangeschaft en ik heb nog geen seconde spijt gehad”, vertelt Katelijn met de glimlach. “Ik denk echt dat de step het voertuig 
van de toekomst kan zijn. Mensen nemen zo vaak de auto om kleine boodschappen te doen, maar je kan perfect ook met de 
step naar de bakker. Echt, ik raad het iedereen aan.”

Het fietspad na de Kinepolis is zonder 
twijfel het mooiste stukje op mijn route. Als 
’s morgens de zon op komt en alles de 
perfecte tint rood kleurt, dan geniet ik toch 
echt. Zeker nu met de vrieskou wanneer 
alles bedekt is met een wit laagje. Prachtig!

Favoriete plek onderweg

Hasselt

Japanse Tuin

fie
ts

pa
d

Grenslandhallen

Kinepolis

Campus Diepenbeek

Laat ook jij, net als Katelijn, 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: 
Katelijn Quartier
Leeftijd: 
39 jaar
Traject: 
Hasselt naar campus 
Diepenbeek
Type step: 
Xiaomi Mi M365 Electric 
Scooter
Totale afstand: 
4.5 km
Gemiddelde snelheid: 
20km/uur

ID-Kit
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Van polymeren tot een  gespekte schatkist 
Blind date met Dirk Vanderzande en Elly Van de Velde 
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Van polymeren tot een  gespekte schatkist 
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. 

W anneer onze twee 
deelnemers kort ken-

nismaken voor het interview blijkt 
dat dit niet de eerste keer is dat 
ze elkaar ontmoeten want alle-
bei zetelen ze in de onderwijs-
raad. Niet zo heel ‘blind’ dus, 
deze editie van Blind Date, maar 
daarom niet minder boeiend. In-
tegendeel! Na enkele minuten 
beseffen we dat we twee enorm 
gepassioneerde mensen hebben 
samengebracht die met oprecht 
plezier vertellen over hun werk 
en onderzoek aan UHasselt.  
Het wordt een dynamisch ge-
sprek over fiscaliteit, groene 
energie en de voldoening van 
het lesgeven.

Stel jezelf even voor

Dirk: Ja! Vertel. Wie ben je? 
Wat doe je? 
Elly: Wel, ik ben Elly Van de 
Velde. Professor fiscaal recht 
en hoofd van de onderzoeks- 
eenheid Law, Tax en Business 
Unit. Ik ben ook opleidingsdirec-
teur van de Hasseltse rechtenop-
leiding sinds 1 september 2018 
en vicedirecteur van de Doctoral 
School. Daar ben ik ook heel 
hard mee begaan.
Dirk: Ik ben Dirk Vanderzande 
van de faculteit Wetenschap-
pen. Ik ben chemist, organisch 
chemist om specifiek te zijn, en 
ik hou me bezig met materialen 
voor zonnecellen. Verder heb ik 
nog heel wat functies: directeur 

van het Instituut voor Materiaal- 
onderzoek en OMT-voorzit-
ter voor de opleiding chemie. 
Daarnaast leid ik nog een on-
derzoeksgroep waar we nieu-
we materialen voor zonnecellen 
proberen te ontwikkelen. 

Leg je werk en  
onderzoek even uit 

Dirk: Drie jaar geleden ben ik 
met een nieuwe onderzoeks-
groep gestart. Dat is een beetje 
per toeval opgedoken en initieel 
wilde ik het opstarten en het dan 
overlaten aan anderen. Maar ik 
ben het toch blijven doen (lacht). 
We werken rond organische en 
minerale materialen, we probe-
ren die samen te brengen om zo 
nieuwe halfgeleiders te maken. 
Dat is nu heel hot. Er is veel rond 
te doen dat nog niet begrepen is 
en daar kan ik mij echt mee amu-
seren. Het nadeel is natuurlijk dat 
ik binnen drie jaar op pensioen 
ga. 
Elly: En dan moet je dat loslaten. 
Dirk: Ja, je vraagt je af wat er 
dan met dat kindje gebeurt dat 
je hier gemaakt hebt. Je wilt dat 
zien groeien en daar zit ik nu wel 
wat mee. 
Elly: De rode draad in mijn on-
derzoek is de rechtsbescherming 
van de belastingplichtige. Kan je 
bijvoorbeeld vertrouwen op de 
afspraken die je maakt met de 
fiscus? 
Dirk: Zelf heb ik altijd het gevoel ►
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gehad dat je in een zwakke po-
sitie staat als je in discussie moet 
gaan met de fiscus. 
Elly: Dat is waar. Ik bekijk dan 
welke tools je toch in handen 
hebt en wat er juridisch moge-
lijk is. Dat zijn dingen die niet 
bekend zijn bij de burger en ik 
heb hierover pas nog een colle-
ge gegeven voor de Universiteit 
van Vlaanderen. Daarnaast ben 
ik ook heel erg begaan met de 
faculteit Rechten en met de on-
derzoekseenheid Law, Tax & 

Business Unit. De samenwerking 
binnen onze eenheid is echt 
geweldig. 1 plus 1 is 3, zeg ik 
vaak. Het is heel fijn dat we die 
disciplines, zowel het econo-
misch als het fiscaal recht, binnen 
die onderzoekseenheid verder 
invulling kunnen geven.

Wat vind je het leukst  
aan je werk? 

Dirk: De vrijheid. Ik ben wat al-
lergisch aan bazen (lacht). 

Elly: Ja, dat vind ik ook. Vrij-
heid, zelfstandigheid,… Ik ben 
hier aangekomen op de facul-
teit Rechten vol jonge pioniers 
waarbij iedereen zelfstandig 
moest optreden van in het begin. 
Je werd er echt in gesmeten. Ik 
vond dat wel fantastisch, meteen 
die verantwoordelijkheid mogen 
opnemen. 
Dirk: Dat is het voordeel van 
een jonge faculteit, hè. Toen ik 
32 jaar geleden begon was dat 
gelijkaardig, maar dan op vlak 

van onderzoek. Ik kwam bij wij-
ze van spreken aan in een leeg 
labo met de boodschap: ‘be-
denk iets, liefst met polymeren!’ 
(lacht). Enerzijds uitdagend, an-
derzijds gaf dat enorme vrijheid. 
Je kan alles zelf invullen. 
Elly: Met die zelfstandigheid 
gaat wel heel wat druk gepaard. 
Persoonlijk vind ik de afwisseling 
ook heel fijn: doctorandi be-
geleiden, les geven, manage-
ment,… Geweldig! Soms zijn er 
te weinig uren in een dag!
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"Ik geef enorm graag les,

ik vertel graag verhalen." 

- DIRK - 

Dirk: Absoluut, ik geef ook 
enorm graag les, ik vertel graag 
verhalen. Dankzij de kleine 
groepen heb je echt nog die 
interactie. Je ziet hoe studenten 
reageren op wat je zegt en dan 
kan je daarop inspelen. Dat spel 
doe ik enorm graag. Lesgeven 
ga ik heel erg missen als ik op 
pensioen ben. 
Elly: Ik ook, ik entertain graag. 
Ik vind het geweldig om college 
te geven. Maar één van mijn 
stokpaardjes is ook ons onder-

wijsconcept binnen de Hasseltse 
rechtenopleiding. Sterk staan 
in probleemgestuurd onderwijs 
waarbij je echt de studenten, 
zelfstandig en in kleine groepen, 
naar de oplossing kan brengen. 
We zijn daarin trouwens nu al 
tien jaar uniek binnen Vlaande-
ren en daar wil ik graag nog 
verder op inzetten.

Zie je linken tussen jouw onder-
zoek en dat van je gespreks-
partner?

Elly: (snel) Ja! Ik denk altijd 
meteen aan linken en overal zit 
fiscaliteit in, hè (lacht)! Ik heb 
altijd iets willen doen rond de 
vergroening van fiscaliteit. Dat 
is interessant want fiscaal recht 
bestaat erin om de schatkist te 
beschermen en te zorgen dat 
er voldoende geld geïnd wordt. 
Milieufiscaliteit wordt daarente-
gen eerder sturend ingezet met 
als doel een bepaald gedrag te 
introduceren, door bijvoorbeeld 
een kilometerheffing. Eigenlijk 
spreekt dat elkaar tegen want 
op het moment dat je dat ge-
wenste gedrag geïntroduceerd 
hebt, kan je geen belastingen 
meer heffen en wordt de schat-
kist niet meer gespekt. Ik vraag 
me soms af of dat soort belas-
tingen wel het ideale instrument 
is. Met zonnepanelen, wat dan 
helemaal jouw ding is, is dat een 
gelijkaardig verhaal. 
Dirk: Is dat dan geen negatieve 
subsidie die eigenlijk buiten de 
fiscaliteit zou moeten staan? 
Elly: Ja, inderdaad. Wat vaak 
ontbreekt bij dit soort zaken is 
een visie op lange termijn. Met 
de zonnepanelen was dat net 
zo. 
Dirk: Die indruk heb ik ook. Bij 
de zonnepanelen heeft men de 

hindernis overschat die je moet 
nemen om die nieuwe technolo-
gie te introduceren in de samen-
leving. Op dat moment was die 
technologie nog enorm duur en 
dan kijkt men naar de overheid 
om maatregelen te nemen om 
die eerste fase op gang te krij-
gen, maar de snelle ontwikkeling 
rond zonnepanelen was ook 
voor ons verbazingwekkend. Ik 
heb zelf trouwens pas sinds kort 
zonnepanelen. Net omdat de 
investering nu betaalbaarder is 
geworden. 
Elly: Ik wilde die vraag al even 
stellen (lacht)!

Wat wilde je vroeger worden?

Dirk: Dat was simpel, ik wilde 
al wetenschapper worden toen 
ik 14 jaar was. Die interesse 
voor wetenschap was er al heel 
vroeg. Welke richting precies 
stond niet meteen vast maar so-
wieso een exacte wetenschap. 
Ik had zelfs een eigen labo thuis. 
Dat begon met een chemiedoos 
én een microscoop! Op dat vlak 
was ik een echte nerd (lacht) 
maar dat is –denk ik– verbeterd 
met de jaren. 
Elly: Je hebt je er dus helemaal 
in kunnen uitleven al die jaren. ►
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Ikzelf heb veel willen worden. 
In het zesde leerjaar stelde men 
mij op school die vraag ook en 
ik wilde toen juf worden. De juf 
protesteerde dan: ‘Maar Elly, 
jij kan toch ook dokter worden, 
of nog iets anders?’. Dan heb ik 
maar geantwoord: ‘Juf aan een 
universiteit dan’ in de hoop dat 
dat het correcte antwoord was 
(lacht). Ik heb ook altijd graag 
op een podium gestaan, of iets 
creatief willen doen. Ik heb nog 
overwogen om architectuur te 
gaan studeren, maar dat werd 
het dan toch niet. Hoewel ik wél 
mijn eigen huis volledig gete-
kend heb! 

Zou je een dag van werk willen 
wisselen?

Dirk: Pfoe! Ik denk dat dat een 
te grote sprong in het onbeken-
de zou zijn (lacht). Ik weet van 
mezelf dat ik graag controle 
heb. Ik zou me een hele dag af-
vragen wat ik in godsnaam moet 
doen! Kort antwoord: hm, niet 

echt, hoor (lacht)! 
Elly: Ik zou wel graag eens 
zien hoe het er aan toegaat in 
een andere faculteit, eens bij de 
buren kijken om er uit te leren. 
Maar voor de rest zit ik goed op 
mijn eigen plek! 
Dirk: Een dagje meelopen zou 
tof zijn om een idee te krijgen 
van wat er allemaal speelt op 
andere faculteiten. Iedere facul-
teit is anders en zo kan je elkaar 
beter begrijpen.

Wat zou je nog willen weten 
over de andere?

Dirk: (stilte) Oei, da’s een moei-
lijke! Ik stel voor dat jij begint, Elly 
(lacht).
Elly: Ik dacht het nog, dat ik nu 
ging mogen beginnen (lacht). 
Misschien dit: wat zou je nog 
gerealiseerd willen zien met het 
pensioen in het vooruitzicht? 
Dirk: Ik hoop dat we er in sla-
gen om iemand geboeid te krij-
gen om die nieuwe onderzoeks-
groep verder te zetten, want 

daar zit heel wat potentieel in. 
Je hebt bijna vijf jaar nodig om 
zoiets van de grond te krijgen. 
Ikzelf zal het dus niet meer kun-
nen doen, maar ik hoop dat het 
toch een verder leven zal kunnen 
leiden. Dat zou ik graag willen. 
Ik heb nog drie jaar, hè! 
En jij? Waar zou jij bijvoorbeeld 
binnen 5 jaar willen staan? Dat 
is hier al bijna een sollicitatie ge-
worden (lacht)!
Elly: Ik wil de onderzoeks- 
eenheid Law, Tax & Business 
Unit verder verstevigen. En daar-
naast hoop ik dat we van onze  
rechtenopleiding, die nu tien 

jaar bestaat, een sterk merk kun-
nen maken, onder andere door 
dat probleemgestuurd onder-
wijs verder te professionaliseren 
en ook onze alumni verder met 
ons te verbinden. Ik hoop ook 
dat we dan met de drie partners 
–KU Leuven, Maastricht Univer-
sity en UHasselt- nóg verder de 
neuzen in dezelfde richting krij-
gen. Daar steek ik ongelooflijk 
veel positieve energie in zodat 
we ons écht op de kaart kunnen 
zetten. Ik hoop dat ik binnen vijf 
jaar kan zeggen dat we weer 
een stapje verder staan daarin. ▪

"Ik steek er ongelooflijk veel 

positieve energie in zodat we ons 

als rechtenopleiding écht op de kaart 

kunnen zetten." 

- ELLY -
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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: Hoe voorkom je lage rugpijn?

OP UW GEZONDHEID

"Houd je rug 
in beweging"

Op uw gezondheid  
prof. dr. Lotte Janssens (RWS) geeft gezondheidstips 

Tip 1 
"WISSEL ZOVEEL 
MOGELIJK VAN 
ZITHOUDING!"

Prof. dr. Lotte Janssens doet onderzoek rond 
lage rugpijn en geeft ons deze editie tips 
om rugpijn te voorkomen. “Je krijgt zelden 
rugpijn door alleen een slechte houding, 
een verkeerde bureaustoel of een zware 
laptoptas. Best wissel je zoveel mogelijk 
van houding. Hang gerust eens door in je 
bureaustoel, alsof je in je zetel hangt. Zelfs 
af en toe je voeten omhoog leggen, kan 
wel eens deugd doen!” vertelt ze. “Verplicht 
jezelf om vaker recht te staan door bv. je 
vuilbak of koffietas aan de andere kant van 
het bureel te zetten. Of plan je vergadering 
eens rechtstaand. Dat is weer een andere 
houding en iedereen blijft gegarandeerd 
wakker!



Wist je dat?
· de oorzaak van rugpijn nog al te vaak wordt opgespoord met scans? Zelfs 
als je heel erge acute rugpijn hebt, is een scan zelden aangewezen. Een 
multidisciplinaire aanpak is beter.
· stress of het gevoel weinig controle te hebben over je job of privéleven vaak 
rugpijn in de hand werkt? Probeer hier dus zeker aandacht voor te hebben als 
je last hebt van rugpijn.
· het geen kwaad kan dat je spieren stijf aanvoelen na het sporten? Dit betekent 
niet dat je je lichaam of rug ‘beschadigd’ hebt. Het betekent alleen dat je 
lichaam (nog) niet gewoon is aan deze activiteit. Tijd voor actie dus! 
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Tip 2 
"WEES NIET BANG OM 

JE RUG TE BUIGEN,  
STREKKEN OF 

DRAAIEN!"

“Ook al is je rugpijn erin ‘geschoten’ bij 
het vooroverbuigen of door iets zwaar te 
heffen, toch is het goed om dit nadien niet 
te vermijden. Integendeel, heb vertrouwen 
in je lichaam en neem na een korte 
rustperiode zo snel mogelijk je normale 
activiteiten terug op”, aldus Lotte. “Vergelijk 
het met kniepijn, waarbij je het lopen even 
2 weken laat, maar nadien terug opbouwt. 
Dit wil zeggen dat je bij rugpijn best zo 
snel mogelijk terug aan het werk gaat, zo 
blijkt uit onderzoek. Wel is het goed om 
je hierin te laten begeleiden door bv. een 
kinesitherapeut om je activiteiten gradueel 
terug op te bouwen.”

Tip 3 
“DE BESTE ACTIVITEIT 
OF SPORT IS DIEGENE 
DIE JE GRAAG DOET!”

De beste manier om rugpijn te 
voorkomen is natuurlijk een actieve 
levensstijl. Lotte legt uit: “Geen 
bepaalde sport is beter of slechter om 
rugpijn te voorkomen. Zo is wandelen, 
lopen, fietsen, zwemmen, yoga of 
pilates allemaal even effectief om 
rugpijn te voorkomen. Ook lopen op 
harde ondergrond werkt rugpijn niet in 
de hand. Kies dus iets dat je plezierig 
vindt, niet onnodig duur is én niet te 
ver van je werk of thuis. Waarom 
niet op het werk zelf? Plan een vast 
moment in om met je collega’s tijdens 
de middagpauze te gaan wandelen 
of lopen. Er zijn prachtige toertjes rond 
campus Diepenbeek en ook in Hasselt 
zijn er mooie routes te vinden. Of schrijf 
je in voor de lessenreeks Pilates op 
dinsdagmiddag.”  
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Een Gouden jubileum vier je zo!
Groot feest bij onze faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen! Het 
Economisch Universitair Onderwijs in Limburg bestaat dit academiejaar 50 
jaar. Een ontbijt, foodtrucks, een optreden en een eredoctoraat: het werd een 
echte feestweek.  
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Een Gouden jubileum vier je zo!

IN BEELD
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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!

VLUP-album
Borrelen met VLUP

Tijd voor pilates

Chocolade! 
Chocolade! 
Chocolade!

Als het is om te proeven... dan zijn de VLUP’ers massaal van de partij, zo blijkt. De jeneverproeverij van 
23 februari lokte heel wat liefhebbers naar het Jenevermuseum. Deelnemers kregen een rondleiding 
en konden nadien enkele toppertjes degusteren waaronder –wat had je gedacht – ook de UHasselt-
jenever. Schol!

Heb je tijdens het lezen van 
deze Nu weet je het! misschien 
last van rugpijn (lees dan zeker 
de tips in de rubriek ‘op uw 
gezondheid)? Of zelfs stress 
na een lange werkdag? VLUP 
heeft de oplossing: pilates! In 
een eerder nummer zetten we 
de voordelen al uitgebreid voor 
jou op een rij en ook dit jaar kan 
je weer helemaal ontspannen 
tijdens de middagpauzes. Win-
win!

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

Wordt verwacht: 

19 april
Theaterproductie ‘VUUR’

7 juni
Zomeropera Alden Biesen: 

‘L’Italiana in Algeri’

Jawel, je ziet het goed. Enkele 
snelle inschrijvers konden hun 
creatieve én culinaire kant naar 
boven laten komen tijdens de 
chocoladeworkshop op 18 en 
21 maart. De deelnemers maak-
ten hun eigen chocoladevorm 
én konden genieten van een 
chocoladefontein. Het resultaat 
was werkelijk om je vingers bij af 
te likken. Letterlijk!
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"DE SMAAK VAN MIJN JEUGD"

Nu eet je het!  
Özlem Yalci (SB) maakt Sarma (gevulde wijnbladeren)

Eten. De hoeksteen van ons bestaan als bourgondische 

Belgen. 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
Laat de wijnbladeren een half uur weken in lauw water 
(de bladeren kan je ook in blik kopen). Doe olijfolie in een 
pan, voeg de uien toe en bak ze enkele minuten. Meng de 
tomatenpuree erbij. Daarna voeg je de rijst, peterselie, peper, 
zout en paprikapoeder toe.  Leg het druivenblad met de ruwe 
kant naar boven en plaats met een ruime theelepel de vulling 
op het druivenblad. Rol het blad zoals een sigaar strak rond de 
vulling (vouw eerst de onderkant dicht, daarna de zijkanten). 
Leg alle rolletjes strak langs elkaar in een pan en vul deze met 
water tot ze bijna onder water staan. Met een klein bordje kan 
je de rolletjes bedekken zodat ze niet open gaan. Breng het 
water aan de kook en laat een uur zacht koken. Wanneer het 
druivenblad zacht is, is alles klaar! Voeg nog wat citroen toe en 
afiyet olsun (smakelijk)!   

SARMA

“Dit gerecht kan ik altijd en overal eten”, lacht Özlem, 
studiebegeleider aan UHasselt. “Het is een typisch gerecht 
uit midden-Anatolië, de streek in Turkije waar mijn ouders 
vandaan komen. Daar heb je druivenvelden, speciaal voor 
deze wijnbladeren. Maar ze groeien ook in België hoor. De 
druivenbladeren die ik gebruik voor dit recept komen uit de tuin 
van mijn ouders in Leopoldsburg. Je kan ze in de zomer plukken 
en inmaken om in de diepvries te bewaren. Ik heb altijd wel een 
voorraad! (lacht)”
 
“Deze wijnbladeren zijn gevuld met rijst, ajuin, peterselie en 
kruiden. Een vegetarische versie dus, maar je kan het evengoed 
met gehakt maken. De vulling maak ik op de Turkse manier: 
op het oog. Tot de gram afwegen, dat doen we niet in Turkije 
(lacht). Als je teveel maakt, kan je de vulling trouwens ook in 
de diepvries bewaren. Je kan sarma eten als hoofdmaaltijd, of 
als tussendoortje. Zelf eet ik het heel graag met yoghurt. Alleen 
moet ik eerlijk zeggen dat mijn man er niet zo gek van is. Zijn 
ouders komen uit de regio rond de Zwarte Zee in Turkije en 
daar maken ze dit gerecht met koolbladeren. Iets bitterder dan 
wijnbladeren, mijn man is opgegroeid met die smaak. Dus als 
ik dit klaarmaak op mijn manier, moet hij maar bij zijn ouders 
gaan eten (lacht)!”

NU EET JE HET!

INGREDIËNTEN 
40 verse druivenbladeren•4 el olijfolie•150 g langkorrelige 
rijst, gewassen•3 uien •1 eetlepel tomatenpuree•5-8 
takjes fijngehakte verse peterselie•3/4 tl versgemalen 
peper•cayennepeper•zout•citroen
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ways of growing diamond in 
labs. Doing this, we have to 
face a lot of obstacles which 
need to be solved by increasing 
our knowledge in the diamond 
growth. 

Which book/movie/concert 
would you recommend to 
colleagues?
I would like to introduce you to a 
novel from Elif Shafak “The Forty 
rules of love”. The book is about 

hy did you choose this 
location?

This is a Chemical Vapor 
Deposition (CVD) reactor which 
is used to grow single crystal 
diamond. We call it STS (Surface 
Treatment System). I have spent 
a lot of time next to this system to 
optimize it and grow diamond by 
it. This is the main equipment of 
my PhD project. It is completely 
a home-made reactor and a bit 
old. I love it, since he is my boy ;-)

How would you explain your 
research to a five-year-old?
You know that we use diamond 
in jewelry, and you know how 
hard it is to find underground? 
Here, in the labs, we try to the 
conditions we have in nature to 
grow diamonds. The goal of this 
work is to use this material for 
other purposes than just jewelry, 
like electrical devices.

What is the status of your 
research?
I am a PhD student in the 
physics department at IMO 
in WBGM group. During my 
PhD, I am trying to fabricate a 
Schottky barrier diode based 
on diamond. Diamond has a 

number of outstanding properties 
including that it is the hardest of 
materials, and has the highest 
thermal conductivity. Thanks to 
these superlative properties, it 
has been used for the fabrication 
of high power high electronic 
applications recently. In my PhD 
project, we aim to develop these 
properties by doping during the 
CVD diamond growth. 

Why this research?
Since I worked on the diodes 
during my master thesis, this topic 
seemed quite interesting to me. 
On the other hand, diamond 
has the potential to revolutionize 
the field of high power high 
frequency electronic devices. 
The realization of diamond 
electronics depends on the 
control of the growth process 
of doped diamond. As a matter 
of equipment, IMO is one of 
the main places in Europe with 
different types of CVD reactors 
to grow diamond. So, all these 
aspect combined with gaining 
huge experience during my 
PhD, encouraged me to choose 
this research topic. By the way, 
growing such an expensive and 
beautiful material in the labs 

always looks cool :-) 

If you wouldn’t be working at 
UHasselt, where would you be 
now?
When I started my master, I wanted 
to continue my education to get 
my PhD degree. At that stage of 
my life, finding an interesting topic 
for my PhD project was my main 
goal. Since there are too many 
places and projects all over the 
world to choose from, I would 
probably do my PhD in another 
university with an attractive topic 
as well as my current topic. 

What did you want to be 
growing up?
When I was a little child my dad 
said to me: “Keep your head 
up, princess, otherwise your 
crown falls”. Since that time, I’ve 
had the dream of having great 
confidence in my life. Hopefully, 
doing my PhD can help me a lot 
to increase my self-confidence as 
I have always wanted.

What are your dreams, 
professionally?
My professional dream is to 
make progress in the diamond 
community by improving the 

W

SHOW AND TELL

"A Dream of
Shiny Diamond"

Show and tell 
Rozita Rouzbahani (Wide Band Gap Material group) shows us her favorite 
spot on campus and tells us all about her research and her dreams/

ambitions/passions…
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the thirteenth-century poet Rumi 
and his beloved Sufi teacher 
Shams of Tabriz. At the center 
of the novel, you will find the 
remarkable, wandering, whirling 
dervish Shams of Tabriz, a mystic 
provocateur who challenges 
conventional wisdom and social 
and religious prejudice wherever 
he encounters. It is not an easy 
story that Elif Shafak tells, nor an 
entirely happy one. There are 
costs, she seems to say, to living 

an authentic life. But, as the novel 
shows, the costs of not living one 
are far greater. 

Who do you nominate for the 
next Show & Tell?
Manoj Jose, a PhD student 
working on the printed 
electronics for wound monitoring 
applications at IMO. His 
research topic seems interesting 
to me and hopefully to your 
readers as well.▪ 

Diamond has the potential

to revolutionize the field of high

power, high frequency

electronic devices 
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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: prof. dr. Jo Klaps, scenograaf en docent aan UHasselt. 

Voor u gevolgd:  
JO KLAPS (ARC)

11u00

16u30

Even langsgaan bij het Fietspunt aan Station Hasselt om mijn fiets op 
te pikken. De bedoeling is om binnenkort een deel van mijn verplaat-
singen naar het werk met de fiets te doen. Met dit exemplaar kan ik 
dus al beginnen oefenen (lacht). 

Van Antarctica naar Ecotron. Samen met André, de hoofdranger van 
het Nationaal Park Hoge Kempen, en Hanne Vercampt van Ecotron 
zoeken we een manier om de animatie over het onderzoekscentrum 
goed over te brengen aan bezoekers. Dit scherm was een optie. 

09u30
Een bezoek aan Flagbag in Kiewit. Deze organisatie geeft afge-
dankte vlaggen een nieuw leven. Voor ons evenement FACsTORIES 
werken we met hen samen. 

15u00
Vervolgens nog een vergadering, dit keer met prof. dr. Jean Manca. 
Oud professor Adrien de Gerlache de Gomery verbleef ooit als 
Belg het langst op Antarctica. Hij schonk al zijn materiaal aan de 
universiteit en we denken nu na over een tentoonstelling. 

VOOR U GEVOLGD
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07u30
Als je van ver moet komen, moet je vroeg opstaan. Ik ben dus altijd 
als één van de eersten op het werk. Leuk weetje: de tas die je hier 
ziet heb ik nagenoeg iedere dag bij en is bijna 30 jaar oud. Die 
moet nog dienen tot aan mijn pensioen. 

12u00

17u00

Doe mij maar een vegetarische schotel! Het idee voor dit specifieke 
gerecht komt trouwens van mij. Ik vroeg de kok of hij niet eens iets 
anders in die videekoekjes kon stoppen en zo werd het trio van 
quiches geboren. 

Afsluiten doe ik met een korte vergadering met collega, Emma 
Boelen. Samen overlopen we de voorbereidingen voor 
FACsTORIES, een namiddag vol leuke workshops voor onze 
studenten interieurarchitectuur. 

08u00
Onze laatstejaarsstudenten zijn druk in de weer met hun masterproef 
en als begeleider plan ik regelmatig een overleg met hen in. Hier 
bied ik bijvoorbeeld wat mentale ondersteuning aan een studente.

13u30

17u30

Tijd om naar de OMT-vergadering te gaan. Hoewel ik op deze 
foto een beetje boos kijk, kan ik je verzekeren dat dat niet door de 
inhoud van de vergadering komt. 

Ziezo, mijn werkdag is alweer voorbij. Met mijn ouwe trouwe tas in 
de hand begin ik aan de rit terug naar huis. Binnenkort spring ik dus 
hier de fiets op!

VOOR U GEVOLGD
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Nu weet je het! grasduint in het grote fotoarchief van 
UHasselt. Deze editie: 
Een bekend gezicht duikt op in ons fotoarchief. Collega Ilse Engelen 
(WET) stelde in 1996 trots haar eindwerk fysica voor. Over trillingen 
en golven in een metalen buis - zo blijkt. “Het was de eerste keer dat 
ik voor een grote aula moest spreken, maar ondanks de zenuwen 
ging het heel goed”, vertelt Ilse ons 23 jaar later. We geloven haar 
graag. De puntenlijsten uit 1996 zijn helaas niet gedigitaliseerd (of 
wel, weten wij veel…)

1 9 9 6

WEET JE DIT NOG
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OEYEN Liesbeth,  DIOS, met NYS Jan 
RAEDTS Mariet,  BCL, met RYCKAERT Jackie
MERCIER Laura,  BIOMED, met D'OLIESLAEGER Jan

Ties, zoontje van WUYTENS Nils, faculteit BEW
Tiesj, zoontje van DUWE Sam, faculteit GLW
Gust, zoontje van DREES Sanne, dienst Onderwijscoördinatie
Lina, dochtertje van MICHIELS Nick, faculteit WET
Linde, dochtertje van WIJNANTS Mathias, financiële cel rectoraat
Olivia, dochtertje van LANSSENS Dorien, faculteit GLW
Isa, dochtertje van HOSKENS Jasmine, faculteit RWS
Jasmijn, dochtertje van LOOS Britt, Rectoraat 
Sterre, dochtertje van SCHEYMANS Karolien, dienst Onderzoekscoördinatie
Lewis Yu-Fai, zoontje van CUYPERS Koen, faculteit RWS
Elias, zoontje van MEYNS Pieter, faculteit RWS
Mathieu, zoontje van INDESTEGE Sophie, dienst Onderzoekscoördinatie
Alba, dochtertje van GOMEZ SANCHEZ Mayte, Communicatie en marketing
Aidan, zoontje van STROUWEN Carolien, faculteit RWS

STEEGEN Eugene, Gespecialiseerd Laborant Scheikunde
SIMONI Vittorio, Hoofddocent

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!

22/09/2018
28/11/2018
08/12/2018

10/10/2018
19/10/2018 
01/11/2018
13/11/2018
27/11/2018
20/12/2018
27/12/2018
03/12/2018
04/12/2018
 21/12/2018
13/01/2019
20/01/2019
20/01/2019
19/02/2019

uit dienst sinds 
28/02/2019
31/03/2019

HUWELIJKEN

GEBOORTES

MET PENSIOEN

PERSONEELSWEETJES
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De hobby van:  
UHasselt-collega’s in de ban van carnaval! 

DE HOBBY VAN

"DOOG MICH  
MÈR EIN PIEPKE" 
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Soms heb je van die interviews waarbij de interviewer overbodig lijkt. Waarbij het gesprek 

tussen de gasten zó goed zit, dat zelf vragen stellen bijna geen meerwaarde heeft. Dit is er zo 

één. Want wanneer we UHasselt-collega’s Kim Pannemans (BioMed), Heidi Cardous (TTO) en 

Ellen Muyters (DCM/IMO) samenbrengen om te spreken over hun liefde voor carnaval, dan 

volgt de ene anekdote de andere op, gaat het gesprek alle kanten uit, wordt er hard gelachen 

én zelfs wat gezongen. Als wat later de confetti nog rondvliegt dan weet je: carnaval... dat is 

voor deze dames de week van het jaar.

DE HOBBY VAN

“Dit jaar ga ik met mijn man en 
kinderen in het fluo verkleed”, 
vertelt Kim Pannemans enthousi-
ast terwijl iedereen plaats neemt. 
“We lopen mee met de stoet 
van Eisden Dorp, met de lagere 
school Driestap uit Leut en daar 
werken ze rond thema’s. Dit jaar 
is dat de fietsstraat die er gaat 
komen aan de school. Voor mijn 
dochter en mijzelf heb ik al een  
fluorescerende tutu kunnen vin-
den. Ja, die kan je gewoon op 
internet kopen! (lacht)”. En Kim 
blijkt niet de enige die haar outfit 
al voorbereid heeft, twee we-
ken voor de start van carnaval. 
“Ik heb al gezorgd voor ver-
schillende outfits”, vertelt Heidi 
Cardous.“Op vrijdag beginnen 

wij met de stoet van de school, 
zaterdag is het kinderbal, en dan 
volgt zondag de echte optocht. 
Maandag vieren we met onze 
vriendengroep in het centrum van 
Lanaken, dan zijn we allemaal 
in hetzelfde thema verkleed. En 
dinsdag trekken we naar Maas-
tricht. Dan moet je dus vaak af-
wisselen met kleren. Ik heb vorig 
jaar ook een cursus gevolgd om 

zelf hoeden te maken”. 

Dafalgan
Het is duidelijk: aan deze tafel 
zitten echte carnavalisten. “Ei-
genlijk begint carnaval voor ons 
al op de donderdagavond vóór 
het echte carnavalsweekend, 
met de ontvangst van de prins 
in het gemeentehuis”, zegt Ellen. 
“En dan is het doorgaan tot de 
woensdag erop. Helemaal los 
gaan, samen met de hele vrien-
denkring. Maar het is wel zo dat 
ik pas echt in de carnavalssfeer 
kom tijdens de stoet op zondag. 
De optocht, de liedjes,....dat heb 
je nodig om in de stemming te 
komen”. De anderen knikken. 
“Ja, je kan niet zeggen: ‘vanaf 

nu ga ik onnozel doen’, je moet 
er altijd wat inkomen”, zegt Kim, 
die carnaval dit jaar trouwens 
combineert met het werk. “Ja, ik 
kom iedere dag gewoon naar 
het werk en ‘s avonds ga ik te-
rug carnaval vieren”, vertelt ze 
met de lach. “Hoeveel dafalgans 
ga jij dan innemen?”, wil Heidi 
weten. “Ooh, ik drink niet  
extreem veel hoor. Gelukkig, ► 

Tijdens carnaval vieren we al vanaf de 

donderdag vóór het carnavalsweekend 

tot de woensdag erop.

- Ellen -
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maar mijn stem… Die gaat wel 
weg zijn (lacht).” Ook de andere 
dames aan de tafel zeggen het 
rustig aan te doen met de alco-
hol. “Eigenlijk is dat een misvat-
ting”, vindt Heidi. “Als je echt car-
naval viert dan ga je niet om je 
per totale te drinken. Dat zijn de 
uitzonderingen die het vaak voor 
de anderen verpesten. Natuurlijk 
drink je wel iets, maar het echte 
plezier zit in het samenzijn met je 
vrienden en familie. Samen ver-
kleden, dansen en springen. 
Vooral dat laatste is belangrijk, 
want dan verteert de drank ook 
beter (lacht). Carnaval is geen 
zuipwedstrijd, het is een ple-
zier-wedstrijd.”

Carnavalsfamilie
Hoe is de liefde voor carnaval bij 
hen eigenlijk begonnen? “Bij mij is 
dat van kleins af aan”, zegt Kim. 
“Ik kom uit Eisden en woon nu in 
Leut, Maasmechelen. Ik zat als 
kind bij de fanfare. En dan liepen 

familie is niet zo zot van carna-
val, mijn ouders zijn ook niet van 
de Maaskant. Maar ik had als 
tiener veel vrienden die in carna-
valsverenigingen zaten. Zo ben 
ik mee aangesloten en alsmaar 
meer gaan vieren.” “Het mooiste 
aan carnaval”, vertelt Heidi, “is 
dat er geen onderscheid meer is 
tussen de mensen. Iedereen gaat 
helemaal los en viert feest. Jong 
en oud, rijk of arm, allemaal trek-
ken we samen door de straten of 
dansen we samen in de cafés. 
Die sfeer is moeilijk te omschrij-
ven. Zeker als je iemand voor de 
gek kan houden. Als je zo goed 
verkleed bent dat zelfs vrienden 
jou niet herkennen.” Daar weet 
Kim alles van, zo blijkt. “Toen ik 
nog niet getrouwd was met mijn 
man, ging hij een keer met zijn 
broer carnaval vieren. Ik zou 
zogezegd niet meegaan. Zoge-
zegd, want ik heb toen een vrien-
din gebeld en allebei trokken 
we een zwart pak met kap aan 
waarop ik alle beenderen en 
botten uit mijn anatomieboek had 
getekend. Mijn man heeft mij die 
avond niet herkend! Alleen jam-
mer dat ik door die kap de hele 
avond bier met een rietje moest 
drinken!” (algemene hilariteit)

Carnaval is geen zuipwedstrijd, 

het is een plezier-wedstrijd.

- Heidi -

You love it or you hate it
En begrijpen ze dat carnaval 
ook heel wat tegenstanders 
heeft? Mensen die gruwen bij 
de gedachten van carnavals-
muziek, verplichte sfeer en vro-
lijkheid. “Natuurlijk!” roepen de 
drie dames. “You love it or you 
hate it”, zegt Heidi. “Dat is een 
beetje zoals Joe Hardy op de 
nieuwjaarsreceptie onlangs. 
Je hebt mensen die dat heel tof 
vinden, maar sommigen vinden 
dat echt niet leuk”. “Wij vonden 
dat in ieder geval super”, lacht 
Ellen. “Vaak zijn de mensen die 
er niets aan vinden ook niet van 
de streek waar carnaval erg 
gevierd wordt, zoals bij mijn ou-
ders het geval was”. “Ja ik heb 
een schoonzus uit Heusden-Zol-
der, zij begrijpt het nog altijd 
niet echt”, lacht Heidi. “Maar 
eenmaal je in die sfeer zit is het 
heerlijk, je vergeet even alle zor-
gen en gaat helemaal op in het 
feest”, zegt Heidi. “Pas op, ik ben 
wel iemand die er zes dagen 
volop voor gaat. Maar daarna 
is het ook gedaan. Carnaval, 
dat is de periode die eindigt op 
aswoensdag. De rest, zoals een 
stoet in halfvasten zoals in Has-
selt of Diepenbeek, daar doe ik 
niet aan mee.” 

wij mee met de stoet. Eigenlijk 
vond ik dat niet zo leuk, want in 
onze groep waren alleen ik en 
mijn broer nog jong. De rest wa-
ren toen al mensen van 70 jaar, 
maar ik moest van onze pa. Tot 
wij op een bepaalde leeftijd met 
de school zijn beginnen meelo-
pen met carnaval. Dat was na-
tuurlijk veel plezanter. En ik ben 
nooit gestopt.” Heidi knikt, ook 
voor haar begon de carnaval-
sliefde al als kind. “Ik kom uit een 
heel grote carnavalsfamilie. Van 
oud tot jong vieren wij carnaval, 
en dat is altijd zo gebleven. Ik 
ben van Lanaken en als we bij-
voorbeeld naar Maastricht gaan, 
dan is dat met de bolderkar. De 
kinderen erin, mijn ouders gaan 
mee, mijn tantes, nichten en ne-
ven, vrienden. Iedereen trekt mee 
door de stad. Dat is echt een fan-
tastische tijd.” 

Alleen bij Ellen kwam de liefde 
voor carnaval wat later. “Mijn 
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En worden ze dan emotioneel 
als carnaval eindigt, willen we 
nog graag weten? “Ja, je ziet 
altijd wel mensen wenen als het 
gedaan is. Maar ik ben zo niet, 
meestal ben ik wel blij als het stopt 
want ik ben dan helemaal stikop”, 
lacht Heidi. “Je bent helemaal op, 
moe maar vooral voldaan”, zegt 
Ellen. “Dat echte verdriet, die spijt 
dat het gedaan is, dat zie je voor-
al bij de prins, want voor hen is 
dat de week van hun leven”, zegt 
Kim. “Mijn neef is vorig jaar prins 
geworden in ons dorp. Een hele 
eer, maar geld dat dat kost! Dui-
zenden euro’s geven die prinsen 
uit!” Heidi knikt: “In Lanaken heb 
ik al bedragen horen vallen van 
50.000 euro, dan is het zaak van 
goede sponsors te vinden. Maar 
uiteindelijk zijn er dus prinsen die 
10.000 euro uit eigen zak beta-
len. Want je moet een mooi pak 
en een grote wagen hebben, 
heel veel spullen uitgooien, en 
vooral iedereen trakteren”, zegt 
Heidi. “Ik hoop dat mijn man het 
nooit in zijn hoofd haalt om prins 
carnaval te worden!” (hilariteit)

Tot slot. Wat is eigenlijk de groot-
ste carnavalshit? “Goh, nu vraag 
je wat”, zeggen de drie dames 
meteen. “Je hebt natuurlijk heel 
veel klassiekers. Zoals liedjes 
van Helena Fisher, Fabrizio of 
zelfs Abba. Dat nieuwe liedje 
van Peter Van de Veire is nu ook 
populair bij de jeugd. Maar de 
echte hits hangen toch vooral van 
dorp tot dorp af. Ieder dorp heeft 
zo zijn eigen liedje, allemaal in 
het dialect”, vertelt Heidi. “Mijn 
favoriet is ‘Doog mich mèr ein 
piepke”, lacht Kim. “Een piepke 
is een klein pintje, zo een Hol-
lands formaat. Vroeger dronk ik 
dat altijd als spavla, dat is bier 
met bruiswater verdund. Ik vind 
dat veel lekkerder dan puur bier. 
En iedere keer als ik binnenkwam 

in ons stamcafé tijdens carnaval 
werd dat nummer opgezet.”
 
Zoiets wekt natuurlijk heel erg 
veel nieuwsgierigheid. En al snel 
klonk “Doog mich mèr ein piep-
ke”, door de boxen van een gsm 
in het interviewlokaal. Meteen 
ook de ideale start van een su-
blieme verklede fotoshoot! PS: de 
confetti werd achteraf zo goed 
als mogelijk opgeruimd. 

De grootste carnavalshit?

Dat hangt van dorp tot dorp af. Maar 

voor mij is dat 'Doog mich mér ein 

piepke'

- Kim -
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LA LA LAND
Liefhebbers van het genre herinneren zich wellicht hoe in 2017 La La Land verkeerdelijk tot Oscar-
winnaar werd geproclameerd. En hoe Hollywoodgrootheden Faye Dunaway en Warren Beatty 
prompt werden gereduceerd tot schimmen van Bonnie en Clyde (en zowat vervelden tot Laurel en 
Hardy). Terwijl we dit neerpennen, houden we zowat al het hout vast dat er te vinden is, maar: een 
geluk dat we nog geen verkeerde mensen tot doctor honoris causa hebben uitgeroepen.
Nu het eredoctoren lijkt te regenen, kunnen we natuurlijk niet voorzichtig genoeg zijn. Onder- 
getekende maakt zich vooral zorgen over de togastoet. Want de sympathiek besnorde man – pe-
del, zo luidt z’n titel – vindt het blijkbaar leuk om naar de feestaula te wandelen in zo groot moge-
lijke bochten. Over trappen, onder bomen, door de wind, door de regen. Het lijkt een kwestie van 
tijd, of er wordt dwars door alles heen gewandeld.

U denkt nu misschien: licht overdreven. Niets is minder waar. Want hoewel Dies Natalis elk jaar 
opnieuw een perfect uitgevoerd huzarenstukje is, wordt er achter de schermen veel gezweet. En 
niet alleen omdat het buiten 34 graden is en binnen 44. Grote persoonlijkheden, zoals onze ere-
doctoren, komen soms met grote kopzorgen. En ze vallen niet zo makkelijk te – excusez le mot – 
‘bespelen’ als, zeg maar, de banjo.

Zo was er een eredoctor die welgeteld 1 uur en 26 minuten de tijd had vóór hij naar een volgende 
afspraak in een andere Europese stad moest. Ongelukkiglijk genoeg duurt zo’n ceremonie lánger 
dan 1 uur en 26 minuten. We zaten aan eredoctor nummer drie toen de man nerveus begon te 
friemelen en wiebelen alsof z’n leven ervan afhing. Een andere eredoctor raakte met de grootste 
moeite van luchthaven naar NAVO (intussen misschien per tweet opgeheven). De schuld van een 
op hol geslagen gps en wegomleidingen.

Dan kan je zeggen: if it’s Tuesday, this must be Belgium, nietwaar. Maar daar nemen zulke hoge 
gasten uiteraard geen genoegen mee. Terecht ook. De ene verwierf wereldfaam als denker, de 
andere als columnist. De ene adviseert regeringen, de andere de Saudische koning over vrede 
in het Midden-Oosten (advies dat die koning kennelijk met sardonisch genoegen onder het zand 
begroef). De ene had een panel in Parijs, de andere een ontmoeting met de NAVO-chef. Om maar 
te zeggen: angstzweet alom.
Al een geluk dat het goed afliep.

In het eerste geval nam de rector de nerveuze eredoctor bij de arm en beende de aula uit. Nét 
toen de gezangen in de zaal aanzwelden, kwamen ze weer naar binnen (respect overigens voor 
dat ongelofelijke gevoel voor timing). Met een zwier van heb-je-me-daar ontving de eredoctor 
z’n diploma, schetste een dappere nieuwe wereld en sprong tevreden de wagen in. (Niemand 
trouwens die weet wat er zich in die gang van de Oude Gevangenis heeft afgespeeld. Moet het 
grootste mysterie zijn in de ambtstermijn van de rector. Behoort minstens tot aan z’n memoires tot 
het rectorale colloque singulier. Misschien is de rector wel een goede banjospeler, wie zal het 
zeggen?)

In het tweede geval haalde een arme collega al z’n diplomatieke talenten – en schietgebedjes tot 
alle mogelijke heiligen – uit de kast om de eregast tot in Hasselt te krijgen. Enkele uren later stond 
die met erediploma in de hand op het podium. Bijna – bijna – liep het alsnog mis op de terugweg 
naar het hotel. De eredoctor trakteerde z’n begeleider enthousiast op een analyse van de politieke 
perikelen van ons koninkrijk. Het kwam hierop neer: Vlaanderen is protestants, Wallonië katholiek. 
Gezien het NAVO-incident eerder die ochtend en de goede raad indachtig van z’n moeder (wijs 
mensen nu ook weer niet té vaak op hun ongelijk, jongen) besloot de collega om maar te zwijgen. 
Verstandigste beslissing van de dag.

Niettemin: misschien moet de pedel het 28 mei maar wat rustig aan doen met z’n gasten op dat 
hindernissenparcours. We leven tenslotte niet in La La Land. 

Ondergetekende
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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 26 april naar nieuws@uhasselt.be. Een onschuldige hand beslist over de uiteindelijke winnaar! 
Die krijgt een UHasselt Powerbank. Voor al die keren dat je kinderen te lang YouTube hebben gekeken op jouw gsm, en 
je batterij leeg is tijdens die belangrijke vergadering. Of om zelf extra lang Candy Crush te spelen natuurlijk!

“Een overmoedige clownvis viel de vrouw van Elie Devroye aan tijdens een duik”. Uit alle juiste inzendingen werd Sadia 
Vancauwenbergh (DOC) de gelukkige winnaar. Zij gaat naar huis met deze Dopper-fles van UHasselt.     

"Uit welke - tot de verbeelding 
sprekende - regio is Sorin Pop 
afkomstig?"

DE PRIJSVRAAG



Zoveel schwung en ritme hebben we zelden gezien 

op onze agora! Als uitverkorene uit het publiek 

bracht Karen Maes (XOD) de ‘funk’ in het optreden 

van coverband Funky D. Wij hopen alvast op nog 

meer van deze dansmoves tijdens ons volgende 

bezoek aan de campusshop!
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