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Het academiejaar is uit de startblokken. Samen gaan we er weer tegenaan om onze missie als civic universiteit 
waar te maken. Met veel engagement en betrokkenheid zetten we ons elke dag in voor onze studenten, voor de 
maatschappij én voor elkaar! 

Dat gaat nóg makkelijker als je je collega’s -van Diepenbeek tot Hasselt, van faculteit tot centrale diensten- beter 
kent. We zijn intussen met zo'n 1400 medewerkers. Vraag je niet langer af wie-is-wie-en-wie-doet-wat!

Let’s connect en kom speeddaten.

We ontmoeten je graag dinsdag 8 oktober om 15 uur op de Agora. In 10 toffe, snelle babbels heb je er 
meteen 10 nieuwe UHasselt-contacten bij! 
Van praten krijg je dorst: na een uurtje daten, sluiten we af met een drankje. 

Inschrijven kan via Intranet tot en met 1 oktober.

De speeddate is een organisatie van de diensten communicatie, personeel en VLUP.

Van harte welkom! 

Kom 
speeddaten!
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4 LOVE WORKS

Zoals de grote filosofen van Wet Wet Wet ooit 

zongen: ‘love is all around’. Ze voelden het in 

hun vingers, en ja, zelfs in hun tenen. En wie zijn 

wij om daar tegenin te gaan? Ook aan onze 

universiteit is er liefde te vinden. Elke editie gaan 

wij in gesprek met een UHasselt-koppel over hoe 

zij samen leven én werken.

Deze editie: Sofie Thijs en Wouter Sillen. 

De rots en 
de branding

Love works  
Sofie Thijs en Wouter Sillen (CMK)
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De ene is een wandelende 
GPS, de andere loopt bijna 
op de campus nog verloren. 
De ene stelt ratio voorop, de 
andere volgt zijn hart. En ter-
wijl de ene de lyrische teksten 
van Bob Dylan haast allemaal 
vanbuiten kent, zweert de an-
dere bij opzwepende Spaanse  
Zumbadeuntjes. Ze zijn enorm 
verschillend dus, maar –zo komen   
we al snel te weten tijdens  
ons gesprek- Sofie en Wouter 
zijn vooral een koppel dat el-
kaar perfect aanvult. “We zijn 

Er liep onder de meisjes van 

de onderzoeksgroep zelfs een 

weddenschap over wanneer hij 

voor het eerst tegen één van 

ons iets zou zeggen. 

- SOFIE - 

LOVE WORKS

op heel veel vlakken compati-
bel, dat maakt onze verschillen 
zo leuk.”
 
Granada
Het was een zaterdag op cam-
pus Diepenbeek toen Sofie en 
Wouter hun eerste échte kennis-
making hadden. Ze werkten al 
even in dezelfde onderzoeks-
groep -Sofie als doctoraats- 
studente en Wouter als master-
student- maar tot een ontmoeting 
kwam het niet meteen. “Wouter 
was toen heel erg stil (lacht). Hij 

zei niet zoveel. Er liep onder 
de meisjes van de onderzoeks-
groep zelfs een weddenschap 
over wanneer hij voor het eerst 
tegen één van ons iets zou zeg-
gen en tegen wie dat dan zou 
zijn, want verschillenden onder 
hen hadden een oogje op hem”, 
gniffelt Sofie. Een feit dat Wou-
ter destijds blijkbaar helemaal  
ontgaan is. “Is dat echt zo? Ik 
dacht eigenlijk gewoon dat 
sommigen boos waren op mij 
(lacht)”. En terwijl Wouter zich 
de rest van zijn masterproef 
afvroeg wat hij in godsnaam 
fout had gedaan om de dames 
van de groep tegen zich op te  
zetten, hield Sofie zich een bé-
tje op de achtergrond. Tot dus 
die ene zaterdag. “Jij was toe-
vallig ook op zaterdag aan het 
werk en je kwam toen een te-
lefoonnummer vragen aan mij”,  
herinnert Sofie zich. “Juist! Ik had 
een probleem met een proefje 
en moest het nummer van mijn  
begeleider opzoeken. Aange-
zien jij de enige was die toen aan-
wezig was, heb ik dat dan maar 
aan jou gevraagd (lacht)”. “Heel  
speciaal, dat was de eerste keer 
dat hij überhaupt iets tegen mij 
zei”, lacht Sofie. Die korte ont-
moeting zou het begin worden 
van een mooie vriendschap.

“Er is redelijk wat tijd over ge-
gaan voor we echt een kop-
pel werden. Dat gebeurde pas 

een dik jaar later in Grana-
da”, vertelt Wouter. “Zij ging 
voor haar onderzoek enkele  
maanden naar daar en voor ze 
vertrok had ik haar een soort mini  
survival kit gemaakt maar of 
dat iets heeft uitgehaald weet 
ik niet.” “(stilletjes) Ik weet eerlijk 
gezegd niet meer waar ik dat 
gelegd heb.” “Ja, dat klopt, die 
ben je kwijt”, lachen de twee. 
Wouter trok vervolgens zijn 
stoute schoenen aan en besloot 
om Sofie te gaan bezoeken in 
Spanje. “Ik dacht: waarom niet? 
Een mooie vakantie én ik kan 
wat tijd met haar doorbrengen. 
Dat is dubbel interessant, he.” En 
Granada bleek de perfecte plek 
om van die vriendschap dat 
beetje meer te maken.
 
Perfect verschillend
Inmiddels zijn we zeven jaar 
later en ondanks dat ze op de-
zelfde plek -en zelfs een tijdje 
in dezelfde onderzoeksgroep- 
werken, zijn Sofie en Wouter 
elkaar nog lang niet beu. “Zeker 
niet, dat is ook te danken aan 
het feit dat we op het werk niet 
te krap op elkaar zitten, anders 
zou het snel teveel worden”, 
zegt Wouter. Sofie treedt hem 
daarin bij: “Ik zou dat ook niet 
kunnen. Zo echt aan hetzelfde 
bureau bijvoorbeeld? Nee. Dan 
ga je je volgens mij snel irriteren. 
Maar zolang we met andere 
zaken bezig zijn, kunnen we ►
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We zijn redelijk tegengesteld op veel gebieden 

maar dat heeft meer voor- dan nadelen. 

- WOUTER - 

wel perfect in dezelfde ruimte 
werken. Gewoon niet samen 
(lacht).” Verbazing slaat toe bij 
Wouter: “Wat bedoel je dan 
precies?” Sofie heeft haar ant-
woord meteen klaar: “Samen 
plantjes oogsten voor ons on-
derzoek bijvoorbeeld.” Ze be-
gint al te schateren bij het idee 
en Wouter moet haar gelijk ge-
ven: “Oei neenee, inderdaad. 
We hebben daar andere stijlen 
in, dat klopt (lacht). Zij is veel 
efficiënter dan ik, maar op een 
manier is dat dan ook weer 
complementair met elkaar”, legt 
hij uit. “We zijn redelijk tegenge-
steld op veel gebieden maar dat 
heeft meer voor- dan nadelen. Ik 
ben bijvoorbeeld een gevoels-
mens terwijl jij veel rationeler 
bent. En op die manier houden 
we elkaar perfect in balans, 
dat is heel fijn. Je staat ook heel 
stabiel in het leven en dat geeft 
rust.” 

We kunnen dus stellen dat Sofie 
zowat de rots in de branding is 
voor Wouter. Maar wat maakt 
dat van hem? “Dan ben jij het 
omgekeerde!”, lacht ze, waar-
op Wouter zich meteen luidop 
afvraagt of hij dan het zand of 
de branding is. “Jij bent sowieso 
socialer dan ik. En je bent heel 
chaotisch. Of ja, niet echt cha-
otisch maar… (illustreert met een 
wild handgebaar)”. Hoe goed 
de twee op elkaar ingespeeld 

zijn wordt meteen duidelijk wan-
neer Wouter perfect begrijpt wat 
er met dit handgebaar bedoeld 
wordt. “Dat is waar wat je zegt. 
Ik kan met mijn gedachten veel 
kanten opgaan. Er zijn ook zo-
veel dingen die je kan doen in 
je leven en soms is het voor mij 
moeilijk om daar een lijn in te 
trekken. Daarom is het fijn om 
met haar samen te zijn, zij helpt 
me daarin en die combinatie is 
mooi.”

 
Mirador
Afsluiten doen we graag met een 
vleugje meligheid, want dat vin-
den we af en toe wel eens leuk 
hier bij Nu weet je het. Wanneer 
we de vraag stellen wat ze van 
elkaar de beste eigenschap vin-
den, komt Sofie (na de initiële 
‘oei’ en ‘ghoh’ langs beide kan-
ten) met een antwoord: “Dat jij 
overal de weg weet”, lacht ze. 
Wouter lijkt niet verrast: “Dat is 
opnieuw heel compatibel, want 
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Je hebt nog net Google Maps 

niet nodig om de weg naar je 

bureau te vinden. 

- WOUTER - 

jij vindt nergens de weg! Je hebt 
nog net Google Maps niet no-
dig om de weg naar je bureau 
te vinden.” Terwijl Wouter het 
uitproest, protesteert Sofie met 
de glimlach: “Zeg, je moet wel 
een góéde eigenschap van mij 
zeggen, hè” Terwijl er onderling 
gegniffeld wordt, komt Wouter 
met zijn antwoord: “Awel ja, 
dat je de weg niet vindt, ik vind 
dat schattig.” De gedachte aan 
Sofie’s onderontwikkelde gevoel 
voor richting doet bij Wouter 
ook een herinnering opborre-
len aan die allereerste trip naar 
Granada. “Je hebt daar zo’n 
heel bekend uitzichtpunt, een 
Mirador. Toen ik haar ging be-
zoeken, was zij al enkele weken 
daar en ik vroeg haar of ze dat 
al was gaan bekijken. Zij zei 
me toen: 'Ja, ik ben er geweest. 

Weet je, dat was wel mooi maar 
ik vond het toch serieus tegen-
vallen, hoor.' Sofie lacht zich 
intussen haast een breuk terwijl 
Wouter verder gaat met zijn ver-
haal. “Bon, ik wilde toch graag 
eens gaan kijken, ook al viel dat 
dus schijnbaar enorm tegen. Zij 
ging voorop en we komen daar 
uit in een smal straatje vol vuilnis-
bakken en dan zei ze: 'Voila, dit 
is het. En als je hier helemaal op 
het uiteinde in de struiken gaat 
staan dan heb je wel een mooi 
zicht op de stad maar is dat nu 
zo speciaal?' Ja, die had dat 
dus gewoon niet gevonden, hè 
(lacht).” “Er stond daar ook een 
groot hek waardoor je zicht be-
perkt werd (lacht). Maar zo héél 
ver zat ik er niet langs, toch?” 
Dankzij een korte routeaanpas-
sing van Wouter kwamen ze 

even later alsnog aan bij het Mi-
rador, dat overigens helemaal 
niet tegenviel.

“Nee maar serieus,” vult Wou-
ter nog aan, “ik kan er niet één 
enkele eigenschap op plakken 
die ik de beste vindt aan haar. 
Het is gewoon hoe zij als geheel 
bij mij past. Natuurlijk geeft dat 
soms ook conflicten als je zo ver-

schillend bent, maar algemeen 
gezien geeft dat een heel mooie 
balans.” 

LOVE WORKS
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"Geheime deuren 
van UHasselt"

Voor u bezocht

“Wat zou je ervan vinden om de lezers van Nu weet je het! 

de gekste en meest verborgen plaatsen van onze universiteit 

te laten zien?” Met die vraag trokken we naar de directeur 

Materiële Voorzieningen, Jan Vanhove. En die opende 

prompt zijn impressionante sleutelkast en gaf ons een blik 

achter de meest mysterieuze deuren van ons hoofdgebouw 

op campus Diepenbeek.

VOOR U BEZOCHT
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Eerste stopplaats, de grijze deur 
tussen posters van TD’s en ander 
studentenvertier in onze witte 
gang. "Wat zou hier achter 
zitten?" lacht Jan mysterieus. 
Want dat hebben velen hem 
al gevraagd zo blijkt. “Dit was 
vroeger de projectieruimte van 
aula H3. Grote beeldbanden 
– en jawel, die staan er dus 
nog altijd – werden van hieruit 
geprojecteerd op het scherm 
vooraan in de aula.” Nu wordt 
de ruimte niet meer gebruikt. “Zou 
anders wel handig zijn om van 
hieruit tijdens examens in het oog 
te houden of studenten spieken”, 
lacht Jan.

VOOR U BEZOCHT

►
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Volgende halte: een 
onopvallende rode deur – LUC 
staat zelfs nog op het deurbordje 
- in de C-blok, naast de lift. “Dit 
leidt naar een heel koninkrijk”, 
zegt Jan, “volg maar”. En dat 
is niet gelogen. We dalen de 
trappen af – opletten voor ons 
hoofd – en komen terecht in een 
heus Stranger Things-decor. “Dit 
is de kelder vlak onder de witte 
gang, en net als de witte gang 
is deze kelder 250 meter lang”, 
zegt Jan terwijl de wind hard om 
ons heen blaast. “Die wind wordt 
aangezogen op het dak van de 
universiteit en naar hier geblazen 
om van hieruit de labo’s van frisse 
lucht te voorzien.”

VOOR U BEZOCHT

►
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Een kleine ruimte in deze kelder 
deed vele jaren geleden ook 
dienst als telefoonruimte. “Hier 
moest je de telefoon-switches 
handmatig komen instellen”, zegt 
Jan, terwijl hij ze uittest. Nee, ze 
werken blijkbaar niet meer, ook 
niet die met ‘Belgacom’ op.

Wanneer we even doorwandelen 
langs kruipkelders en technische 
leidingen komen er ook minder 
leuke herinneringen naar boven 
bij Jan. “Tot hier stond het water 
tijdens de overstroming in 2010”, 
zucht Jan. “Een hallucinant zicht, 
overal waar je keek zag je water. 
In alle kelderruimtes van onze 
universiteit, en al het materiaal dat 
hier stond was vernield.”

VOOR U BEZOCHT

►

►
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“Welkom in het zenuwcentrum 
van UHasselt”, zegt Jan wan-
neer hij ons binnenlaat in een 
- eerlijk gezegd - nogal onop-
vallende ruimte in het hoofdge-
bouw. “Vanuit deze kamer kun-
nen we alles monitoren wat er 
gebeurt in onze gebouwen. Zo 
hebben we hier bijvoorbeeld 
een overzicht van alle brandde-
tectoren in de gebouwen van 
UHasselt. Wanneer er iets mis 

VOOR U BEZOCHT

►
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“Aahja, dan is er nog deze deur”, 
zegt Jan tenslotte. Terwijl hij ons 
terug meeneemt naar de witte 
gang aan de hoofdtoiletten. “Tot 
mijn allergrootste spijt…. is dit de 
enige deur in de hele universiteit 
waar ik niet binnen kan. Hier 
achterin, streng beveiligd, ligt de 
bankautomaat. Dus nee, collega’s 
van wie de bankkaart per ongeluk 
is ingeslikt kan ik helaas ook niet 
verder helpen”, lacht hij. 

is krijgen we meteen een mel-
ding binnen op onze telefoon.” 
In de hoek van het lokaal hangt 
nog een mooi toestel. “Onze in-
tercom”, zegt Jan terwijl hij de 
microfoon in zijn handen neemt. 
“Mocht er een noodgeval zijn, 
dan kunnen we van hieruit een 
boodschap omroepen in ge-
bouw D. Nee, dat doen we dus 
niet bij iedere foutgeparkeerde 
wagen (lacht).” 

VOOR U BEZOCHT

►
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"UHasselt heeft 
als congreslocatie 
heel veel troeven"

Good to know: Hoe organiseer je een congres aan UHasselt?”

GOOD TO KNOW

erst enkele recente cijfers: 
tijdens de tweede week 

van juli dit jaar zakten 260 stu-
dentenondersteuners uit de hele 
wereld af naar UHasselt voor het 
Nacada-congres. Enkele weken 
voordien was onze universi-
teit nog de host voor het 15de 
ICOE-congres, goed voor 180 
internationale wetenschappers 
gespecialiseerd in organische 
electronica. Electroceramics trok 
in de zomer van 2018 dan weer 
bijna 200 wetenschappers naar 
onze universiteit, net als de Parti-
cipatory Design Conference iets 
later die zomer. “UHasselt zet 
zich alsmaar meer op de kaart 
als congreslocatie”, zegt event 
manager Marc Croes. “En dat is 
een heel mooie evolutie”.

Jouw boodschap is duidelijk: 
collega’s moeten niet bang zijn 
om aan UHasselt een congres te 
organiseren?

E

Bijna iedere week trekken UHasselt-collega’s naar 

binnen- en buitenland om er een congres bij te wonen. 

Maar de laatste jaren komt steeds vaker de vraag om 

ook aan UHasselt een congres te organiseren. “En dat 

is perfect mogelijk”, zegt eventmanager van UHasselt, 

Marc Croes. “Zowel UHasselt als de stad Hasselt 

hebben heel wat te bieden om van een congres een 

succes te maken.”

Marc: Absoluut. De voorbije 
congressen tonen dat duidelijk 
aan. Door jarenlange ervaring 
is er ondertussen voldoende 
knowhow aan UHasselt om 
een conferentie op te starten en 
in goede banen te leiden. Er is 
een goede infrastructuur be-
schikbaar, en men kan rekenen 
op ondersteunende diensten die 
kunnen helpen bij het organise-
ren. We moeten natuurlijk rea-
listisch blijven, Hasselt zal nooit 
zoals Brussel dé conferentiestad 
van België worden. Maar we 
zijn lange tijd te bescheiden ge-
weest, we hebben echt wel wat 
te bieden als congreslocatie.

Wat zijn dan precies die 
troeven?
Marc: Om te beginnen is er de 
kleinschaligheid. En dat is twee-
ledig, binnen onze instelling 
is de afstand tot de betrokken 
diensten klein. Collega’s zijn vlot 

bereikbaar en kunnen snel hulp 
bieden. Tegelijkertijd is ook de 
stad Hasselt kleinschalig. Eens je 
in de stad bent, is alles op letter-
lijk 800 meter van elkaar te vin-
den. Vanuit het station van Has-
selt, ben je op 5 tot 10 minuten 
wandelen van onze universiteit 
en de vele hotels of horecaza-
ken. Dat maakt dat je zowel als 
congresganger, maar ook als 
organisator weinig tijd verliest 
met nutteloze verplaatsingen. 
Op dat vlak is die kleinschalig-
heid een groot voordeel. En ver-
geet niet, Hasselt ligt op amper 
een uur van de luchthavens in de 
buurt. Dat is ook een voordeel 
voor internationale congressen. 

Nog een troef is de infrastructuur 
aan onze universiteit. In Diepen-
beek kan je dankzij de grote au-
la’s terecht voor een congres van 
300 tot 350 mensen. Natuurlijk 
geldt daar het argument van de 

kleinschaligheid iets minder, om-
dat men zich wel nog enkele ki-
lometers moet verplaatsen voor 
bijvoorbeeld een hotel. Maar 
als je spreekt over een typisch 
Belgisch congres waarbij tachtig 
procent van de deelnemers zich 
verplaatst met de wagen, dan 
heeft Diepenbeek natuurlijk meer 
mogelijkheden dan Hasselt. Op 
onze stadscampus kan je dan 
weer terecht voor een congres 
van 200 tot 250 personen. De 
twee zalen kunnen die capaci-
teit goed aan, de lokalen van de 
faculteit Rechten kunnen dienen 
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als extra ruimtes voor workshops 
en het restaurant en de foyer zijn 
geschikt voor bijvoorbeeld de 
postersessies. En dan is er nog 
de geschiedenis van de Oude 
Gevangenis die vele congres-
gangers aanspreekt.

Waar moet je rekening mee 
houden wanneer je een congres 
organiseert?
Marc: Vanuit de dienst Commu-
nicatie en Marketing hebben we 
een checklist ter beschikking met 
de belangrijkste zaken waar je 
rekening mee moet houden, zo 

kan je beginnen afvinken. Eén 
van die belangrijke zaken is de 
beschikbaarheid. Wanneer wil je 
het congres organiseren en zijn 
de ruimtes in onze gebouwen 
dan beschikbaar? Onze aula’s 
zijn druk bezet, en de lessen heb-
ben voorrang. Daar moet je dus 
rekening mee houden. Het meest 
ideale moment voor een congres 
is daarom vrijdag, zaterdag, zon-
dag of in de vakantieperiodes en 
de zomermaanden. Wanneer 
het congres een link heeft met 
UHasselt zijn de lokalen en alle 
infrastructuur van de universiteit 

bovendien gratis beschikbaar. 
Moeten er nog materialen ge-
huurd worden, bijvoorbeeld ex-
tra geluidsinstallaties of licht, dan 
moet je dat wel zelf betalen.
Dat brengt ons trouwens ook bij 
het financiële kader van het con-
gres, het is belangrijk dat je dat 
ook op tijd in kaart brengt. Er is 
natuurlijk een verschil wanneer 
de opleiding financiert, of wan-
neer een overkoepelende asso-
ciatie de kosten draagt. Maar je 
moet eigenlijk altijd kijken naar 
wat je precies nodig hebt. Denk 
daarbij aan catering, infrastruc-

tuur, extra aankleding zoals be-
achflags of posters en eventueel 
een goodiebag. Wanneer je 
het financiële plaatje rond hebt, 
dan kan je beginnen aan de 
promotie van het evenement, de 
inschrijvingen openen, het uitno-
digen van gastsprekers, …

Klinkt druk?
Marc: Een congres organiseren 
neemt natuurlijk tijd in beslag. En 
je begint er best al een jaar op 
voorhand, of liever nog eerder 
aan. Maar je staat er niet alleen 
voor. Binnen UHasselt zijn er ►



16 GOOD TO KNOW

Koen Vandewal ontving 180 deelnemers in de 
Oude Gevangenis voor 15de ICOE-congres 

"We zijn ongeveer een jaar bezig geweest met de voorbereiding 
van deze conferentie”, zegt Koen Vandewal. “In het begin ben je er 
twee tot drie dagen per maand mee bezig. Tot de conferentie eraan 
komt, de laatste twee weken is het alle hens aan dek. Maar dat heb 
je er wel voor over.”

Raad van collega’s
“Op voorhand heb ik veel gesproken met collega’s met ervaring in 
het organiseren van een congres. Marlies Van Bael organiseerde  
vorig jaar bijvoorbeeld de conferentie Electroceramics, maar ook Dirk  
Vanderzande, Wouter Maes en Jean Manca hebben me veel raad 
gegeven. En gelukkig was er ook Viviane Mebis, zij heeft ervaring 
en denkt aan kleine zaken die het verschil kunnen maken. Zo hadden 
we op haar aanraden bijvoorbeeld grote bussen drinkwater staan, 
en iedereen kreeg een UHasselt-drinkfles, dat werd erg geappreci-
eerd. Dus dat is al een eerste tip: ga luisteren bij collega’s en leer uit 
hun ervaringen.”

“Een congres organiseren? Hoe begin je daar in 

godsnaam aan?” Dat was de eerste gedachte bij 

Koen Vandewal toen het adviserend comité van het 

ICOE, de internationale conferentie rond organische 

elektronica, hem vroeg om de volgende conferentie in 

handen te nemen. 

Plakken in ‘t Hemelrijk
“De Oude Gevangenis bleek ideaal voor ons congres, we 
rekenden eerst op 150 deelnemers maar dat werden er uit-
eindelijk 180. En dat ging prima. De zalen zijn groot ge-
noeg en met de huiscateraar umami hebben we goe-
de afspraken kunnen maken voor de lunch en koffiepauzes.  
Trouwens, als locatie heeft de stad Hasselt niet alleen de vele inter-
nationale deelnemers, maar ook mij kunnen verrassen. Alles is aan-
wezig om er een geslaagd evenement op poten te zetten. Onze 
conference dinner hielden we bijvoorbeeld in de Sky Lounge van het 
Radisson Hotel, goed voor 120 verblufte deelnemers. De voorbije ja-
ren vond deze conferentie plaats in onder andere Sint-Petersburg en 
Bordeaux. Hasselt is veel kleiner, en dat contrast was fijn. Alles kan 
je te voet doen. Niemand moest zich nog ver verplaatsen voor een 
hotel. Dat laatste was zeker handig voor de deelnemers die bleven 
plakken in café ‘t Hemelrijk.” (lacht)

heel wat diensten die je kunnen 
ondersteunen. Denk daarbij aan 
MAT/LOA, zij hebben ervaring 
en bieden technische ondersteu-
ning aan. Bij de gebouwenbe-
heerders moet je trouwens ook 
regelen wanneer de lokalen 
geopend en gesloten moeten 
worden. De financiële cel helpt 

onder andere bij het aanmaken 
van een kostenplaats en het be-
heren daarvan. En bij huiscate-
raar UMAMI kan je terecht voor 
alle afspraken rond de catering 
tijdens het congres.

Bij onze dienst Communicatie kan 
je dan weer terecht voor zaken 

zoals lay-out, fotografie, sociale 
media en de ondersteuning voor 
de algemene communicatie rond 
jouw evenement. Vaak moet je om 
een congres binnen te halen ook 
een bidbook indienen, een soort 
plan van aanpak voor het congres. 
Wij beschikken over bidbooks van 
vorige evenementen waar je heel 
wat informatie uit kan halen. Bij 
wijze van spreken is het dan nog 
enkel de details wijzigen en alles 
is klaar. En natuurlijk probeer ik als 
eventmanager iedereen naar de 
juiste personen te verwijzen en te 
zorgen dat de organisatie van het 
congres vlot kan verlopen.

Tot slot zijn er sinds kort ook ex-
terne partners die kunnen helpen. 
Zo is er het Belgisch Limburgs 
congresbureau, onderdeel van 
Toerisme Limburg. Zij ondersteu-
nen wanneer er een congres 
wordt georganiseerd in Limburg. 
En ook toerisme Hasselt heeft 
een eigen dienst, MICE Hasselt 
(meet in Hasselt), waar je terecht 
kan. Zij helpen bijvoorbeeld 
zoeken naar leuke activiteiten en 
locaties. Handig wanneer je een 
extra activiteit wil organiseren 
voor de congresleden. Dat kan 
bijvoorbeeld met een gegidste 
wandeling doorheen Hasselt of 
een bezoek aan de Ecotron.  

ZIJ ORGANISEERDEN 
AL MET SUCCES!



17GOOD TO KNOW

250 studentenondersteuners uit de hele wereld 
zakten af naar UHasselt voor NACADA. 

"Eerlijk, in het begin vreesde ik dat onze congresgangers zich  
zouden vervelen. Dat ze liever naar Antwerpen of Brussel zouden willen 
gaan in plaats van rond te lopen in Hasselt. Maar ik was helemaal fout”, 
lacht Heleen. “En weet je wat ze nog het leukste vonden? Het contact 
met de gewone Hasselaar. Op straat, op een terras, je komt hier veel 
sneller in contact met locals dan in Brussel, vertelden de deelnemers.”

City-tours door Hasselt
De sfeer tijdens het congres? “Relaxed”, zegt Kathleen. 
“Doordat alles in Hasselt kort bij elkaar ligt, was ieder-
een veel vrijer. Je had geen stress om nog op tijd een 
bus te moeten nemen naar je verafgelegen hotel. Hier 
kon je een conferentiedag zelfs nog afsluiten met een  
terrasje als je dat zou willen.” 

“We hebben er ook voor gekozen om city-tours aan te bieden”, 
zegt Veerle Smeers. “In samenwerking met de stad Hasselt en de 
toeristische dienst boden we geleide wandelingen aan doorheen het 
jenevermuseum, het modemuseum en onze eigen Oude Gevange-
nis.” En dat sprak aan, zo blijkt. “Wij zijn vorig jaar op een conferen-
tie van Nacada geweest in Dublin. Maar achteraf hadden we het 

“Sad #BelgiumNacada is over. Best conference I’ve 

attended so far.” tweette één van de deelnemers 

aan het Nacada-congres aan UHasselt. “Heel leuk 

om te horen”, glimlachen Veerle Smeers, Heleen 

Vliex en Kathleen Bovin van studiebegeleiding en 

studieloopbaanbegeleiding.

gevoel dat we helemaal niets van de stad gezien hadden, alleen het 
congresgebouw”, vertelt Kathleen.“ De kennis en ideeën die je op 
informele momenten uitwisselt, zijn ook heel leerrijk.”
 
Eigen accenten leggen
"Ook belangrijk is dat je best overal zorgt voor aanspreek-
punten", zegt Heleen. "Zo logeerden ook wij in de congres- 
hotels. Want je kan je niet voorstellen welke vragen deelnemers alle-
maal hebben. Waar is de apotheek? Waar kan je een poster laten 
drukken? Voor de congresgangers is het heel leuk om die vragen te 
kunnen stellen aan een vertrouwd gezicht.” 

En kriebelt het nu om opnieuw een congres te organiseren? “Goh, eerst 
even bekomen van deze ervaring, maar daarna zie ik dat zeker zitten”, 
lacht Veerle. “Het was heel leuk om dit te doen en achteraf waren we 
natuurlijk heel erg trots. Maar het is ook inspannend. Wanneer we nu 
op een andere conferentie aankomen, weten we wat voor werk er alle-
maal in kruipt. Zo kijk je toch met een heel andere blik naar een congres.”

Hoeveel congressen wil UHas-
selt in de toekomst organise-
ren?
Marc: We willen onze infra-
structuur niet commercieel uitba-
ten, dus het is nooit onze bedoe-
ling om zoveel mogelijk externe 
congressen binnen te halen. Nu 
organiseren we een vijftal con-
gressen per jaar, de ambitie kan 
zijn om dat op te trekken naar 
een tiental. Zeker wanneer er 
nieuwe accommodatie bij komt 
de volgende jaren. Maar we 
willen vooral inzetten op het zo 
goed mogelijk ondersteunen bij 
de organisatie, en ervoor zor-
gen dat het congres een succes 

wordt. Niemand moet bang zijn 
om een congres naar UHasselt 
te halen, het is een unieke kans 
om onze universiteit en de regio 
te tonen in het buitenland. Het 
helpt om UHasselt op de kaart 
te zetten, en dat willen wij altijd 
zo goed mogelijk ondersteunen.

Heb je zelf nog grote plannen 
op congresvlak?
Marc: Binnen onze dienst willen 
we heel graag het Euprio-con-
gres naar Hasselt halen, een 
congres met communicatiespe-
cialisten van universiteiten over 
heel Europa. We richten ons op 
2023, wanneer UHasselt 50 

Nu is het afwachten, volgend 
jaar valt de beslissing.    

jaar bestaat. We hebben ons 
bidbook dit jaar al voorgesteld, 
de eerste reacties waren positief. 
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get great views and a clear sky 
to see the stars.  

What did you want to be 
growing up? 
As a kid I played a lot with my 
garbagetruck and I wanted to 
be a garbageman.

What are your dreams, 
professionally?
I would like to study a lot more 
of what I am doing now and 
I would like to try to unlock 
the possibility for quantum 
computers to operate at room 
temperature so we won’t need 
to cool them down as much as is 
needed now. We know how to 
do it, but the technique needs to 
be developed. 

Which book/movie/concert 
would you recommend to 
colleagues?
Definitely 1984 by George 
Orwell. This is one of my favourite 
books. It is about the question 
how a system can develop if 
you let the government control 
everything. This book is written 
as a warning. But if you look at 
China or the USA now it’s like 
these countries try to implement 
some of the techniques George 
Orwell described. What’s in 
the book seems to becoming 
true. Everybody should read this 
mindblowing novel. 

Who do you nominate for the 
next Show & Tell?
Ann Bosserez from the faculty of 
Architecture and Arts. 

hy did you choose this 
location?

If the weather is good, I like to 
come here in the garden (outside 
the restaurant, ed.) because it is 
not too crowded and it’s outside. 
I like the shadow and the wind. 
Sometimes I come here to have 
a coffee with my colleagues. 
And on top of that it’s also nice 
to get out of the office. I am a 
theoretical physicist, so my work 
is mainly on the computer, then 
you sometimes just like to be out 
of your working space. 

How would you explain your 
research to a five-year-old?
Quantum physics is one of the 
hardest parts of physics. There 
are not too many people who 
understand this properly. Richard 
Feynman (famous American 
physicist, ed.) said that there is 
no one who can understand 
the quantum theory. There is 
a funny meme on the internet 
which describes this very well. 
Someone reads about quantum 
mechanics for the first time and 
the guy says ‘uuhh??’ The next 
picture shows the guy after he has 
read about quantum mechanics 
ten thousand times and het still 
goes 'uuhh??' So when I have 
to explain my research to a five 
year old, I would say the same 
as I tell everybody who is not 
working in science: I just tell them 
I do magic.  
Imagine a tiny, tiny, tiny part 
of the matter, and we observe 
how this particle reacts on the 
environment, that’s basically 
what we do. So that’s the magic. 

And there is still so much more to 
discover. This research can really 
push humanity to the next level. 
If we know how the tiny particle 
works, we can make progress in 
every scientific field. Everything is 
linked to the quantum theory. 

What is the status of your 
research?
I’m working on a bilateral 
doctorate which means I do 
two PhD’s at the same time, here 
at Hasselt University and in the 
Czech Republic. Currently my 

its low temperatures. I love to be 
in the empty, snowy mountains. 
When there is low humidity, you 
get great views and a clear sky 
to see the stars. 

Why this research?
I came in touch with 
nanotechnology and quantum 
physics when I studied 
biomedical engineering in my 
bachelor years. I discovered 
that a lot of interesting things 
can be done with small material. 
In my master I focused on thin 

W

SHOW AND TELL

"I do magic" 
Show and tell with Josef Souček (IMO) who’s conducting research in theoretical quantum physics. 

'This research can push 

humanity to the next level'

Josef Souček (Materials Physics) shows us his favourite spot on campus and tells us all about his research and 

his dreams/ambitions/passions… 

work is being revised. Once I've  
obtained my PhD, I really would 
like to continue my research 
in a post-doc because I like to 
discover new things. It feels very 
fulfilling.  
 
If you wouldn’t be working at 
UHasselt, where would you be 
now?
Probably travelling around 
the world, being a nomad. I 
especially love the winter with 

layers. I became more and more 
interested in this research field 
and now I’m here.  

If you wouldn’t be working at 
UHasselt, where would you be 
now?
Probably travelling around 
the world, being a nomad. I 
especially love the winter with 
its’ low temperatures. I love to be 
in the empty, snowy mountains. 
When there is low humidity, you 
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Nu weet je het! grasduint in het grote fotoarchief van 
UHasselt. Deze editie: 
Voor een pot Nutella, melk, sixpack Cristal, toiletpapier of douchegel 
kon je in 1999 terecht bij deze automaat op de Agora. Een 
futuristische robot zorgde voor een - hopelijk vlekkeloze - bediening. 
Na de renovatie enkele jaren geleden verdween deze IQ-shop, 
omdat herstellingen aan de robot niet meer mogelijk bleken. Een 
robot die dus ver voor was op zijn tijd.

1 9 9 9

WEET JE DIT NOG
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DE CLERCK Sara, DPB, met JACOBS Bjorn
KUPPENS Tom, BEW, met GEYSKENS Stijn 
COSEMANS Charlotte, CMK, met GERIMONT Gilles
LAGHMOUCH Manal, BEW, met NAAINIA Anasse
DECAT Suzanne, BEW, met GYBELS Tom
VANROMPAY Yves, SVM, met BATOOL Tooba

  
Elisa, dochtertje van COMHAIR Joris, faculteit GLW
Hester, dochtertje van VERRAEDT Peter, faculteit WET 
Michael, zoontje van DESTA Derese Gugsa, faculteit WET 
Abel, zoontje van BOLLEN Eva, SES
Elise, dochtertje van Celis Liesbeth, faculteit BEW
Jannah, dochtertje van VANDORMAEL Karel-Jan, faculteit REC
Sander, zoontje van BORREMANS Sylvia, faculteit WET
Marie, dochtertje van VANDAMME Dries, faculteit WET
Paulien, dochtertje van JOZEFCZAK Marijke, faculteit WET
Wout, zoontje van ULENAERS Kim, faculteit GLW 

 JANSSEN Johannes, Gespecialiseerd Laborant Fysiologie
AMELOOT Marcel, Gewoon Hoogleraar
CONINCKX Daniel, Assistent

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!

15/06/2019
06/07/2019
13/07/2019
13/07/2019
24/08/2019
30/08/2019

02/05/2019
10/06/2019
11/06/2019
03/07/2019
09/07/2019
19/07/2019
23/07/2019
30/07/2019

        31/07/2019
31/08/2019

uit dienst sinds 
31/08/2019
30/09/2019
30/09/2019

HUWELIJKEN

GEBOORTES

MET PENSIOEN

PERSONEELSWEETJES
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Over het hart van de marketeer en het  belang van een berekend risico
Blind date met Marcel Ameloot en Sara Leroi-Werelds 
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Over het hart van de marketeer en het  belang van een berekend risico

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.  

et is begin juli. Twee, misschien 
drie studenten zitten alweer ijverig 
achter de boeken maar verder is 
onze universiteitsbibliotheek na-
genoeg uitgestorven. De ideale 
setting dus voor deze Blind Date.  
Professoren Marcel Ameloot 
(GLW) en Sara Leroi-Werelds 
(BEW) komen beiden uit heel 
verschillende werelden, zowel op 
vlak van onderzoek als onderwijs, 
maar hebben toch heel wat om 
over te praten. Van neuromarke-
ting tot –jawel- het fijne gezel-
schap van een hond.

Stel jezelf even voor
Marcel: (lacht) Dat was te ver-
wachten als eerste vraag.
Sara: Zal ik de spits afbijten? 
Ik ben Sara Leroi-Werelds, do-
cent bij de vakgroep marketing 
en strategie binnen de faculteit 
BEW. Ik ben nu al tien jaar ge-
trouwd, heb een dochter van 
bijna 4 jaar en ik woon in Rutten. 
Dat is een boerengat bij Tonge-
ren (lacht). 
Marcel: Mijn naam is Marcel 
Ameloot, ik ben fysicus van op-
leiding maar ik noem mezelf nu 
eerder biofysicus omdat ik, on-
der andere door mijn onderzoek 
bij fysiologie, meer biologisch 
georiënteerd ben geworden. Ik 
ben ook getrouwd en ik heb ook 
kinderen maar die zijn wel iets 
ouder! Ik loop hier al wat langer 
rond, sinds 1975 om precies te 
zijn. Ter illustratie: mijn lucp-num-
mer is 0132. 

Sara: Dat zegt veel, ja (lacht). 

Hebben jullie elkaar al eerder 
ontmoet? 
Marcel: Nee, dat niet. Ons 
kantoor is blijkbaar in dezelfde 
gang  maar, mijn excuses, dat is 
mij nog niet opgevallen. 
Sara: Als je volgende keer naar 
de koffiekamer gaat, kan je eens 
langskomen, he!
Marcel: Dat is juist! Maar nee, 
wij zijn elkaar totaal vreemd. 

Leg je onderzoek en werk even 
uit
Sara: Mijn werk bestaat natuur-
lijk uit onderzoek én onderwijs. 
Wat onderwijs betreft geef ik 
vooral marketinggerelateerde 
vakken en ik begeleid ook heel 
wat bachelor- en masterproe-
ven, wat ik erg leuk vind. De kern 
van mijn onderzoek gaat over 
klantgerichtheid. Ik ben ervan 
overtuigd dat een bedrijf waar-
de moet leveren aan klanten, 
in de zin van waardevolle pro-
ducten, diensten of technologie-
en. De waarde voor het bedrijf 
volgt daar automatisch uit. Ik ben 
dus geen fan van marketing die 
draait rond misleiding of leugens 
in reclame. 
Marcel: Als ik aan marketing 
denk, komen daar volgens mij 
toch wel wat ethische vragen bij 
kijken. 
Sara: Klopt, en dat is ook wat 
ik in mijn onderzoek bestudeer 
en in mijn eigen vakken vaak ►

H
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Ik vind de balans tussen onderzoek 

en onderwijs het leukste. Bij 

onderzoek is er de vrijheid om te 

kunnen kiezen wat je wil bestuderen. 

En qua onderwijs vind ik het fijn om 

de studenten te zien groeien. 

- SARA - 

aanhaal. Ik leg altijd de nadruk 
op klantgerichtheid. Als een 
gastspreker het bijvoorbeeld 
heeft over misleiden of onbe-
wust mensen manipuleren om 
iets te kopen wat ze niet nodig 
hebben, dan bloedt mijn marke-
teershart. Dat is niet hoe ik marke-
ting zie en dat is voor mij ook een 
beetje het probleem met de term 
marketing. Daar vallen ook din-
gen onder waar ik niet achter sta. 
Marcel: Ik ben blij te horen dat 
je dat van die kant bekijkt! Ik 
moet zeggen dat mijn vertrou-
wen in de marketeers nu toch 
wat omhoog gegaan is (lacht). 
Sara: Ik ben eerder voor po-
sitieve marketing. We hebben 
trouwens ook een project over 
patiëntgerichtheid, dus we pas-
sen het ook toe in de zorg. ‘Hoe 
bied je patiëntgerichte zorg 
aan?’, er zijn heel wat zaken die 
je kan doen om zorg meer pa-
tiëntgericht dan ziektegericht te 
maken. 

Marcel: Interessant! Nu is het 
aan mij zeker? Na mijn doc-
toraat en een verblijf in de VS 
heb ik hier de onderzoeksgroep 
fysiologie vervoegd. Zo is mijn 
onderzoek snel richting biofysi-
ca gegaan en dat van mij heeft 
altijd te maken gehad met fluo-
rescentie. Dankzij de hoge ge-
voeligheid kan je hiermee single 
molecule-werk doen. Zo heb-
ben wij bijvoorbeeld de diffusie 
van eiwitten in een membraan 
van een cel bestudeerd aan de 
hand van deze techniek, maar 
we gebruiken het voor allerlei 
toepassingen. We slaagden er 
bijvoorbeeld in om roetdeeltjes 
in bloed en urine te detecteren, 
dat heeft heel wat belangstelling 
gekregen. 
Sara: Daar heb ik inderdaad al 
over gelezen. 
Marcel: Ik ben erg blij dat ik dat 
heb mogen meemaken in mijn 
carrière, dat een fundamenteel 
onderzoek geleid heeft naar iets 
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Als ik aan marketing denk, komen 

daar volgens mij toch wel wat 

ethische vragen bij kijken. 

- MARCEL - 

derzoek te kunnen uitvoeren bij-
voorbeeld. Doctoraatsstudenten 
begeleiden heb ik ook altijd erg 
fijn gevonden. In het algemeen 
met jonge mensen omgaan, 
zowel in onderzoek als in on-
derwijs, dat ga ik misschien wel 
missen als ik in september op 
emeritaat ga. Als ik dan toffe 
dingen lees kan ik dat thuis wel 
vertellen, maar dat is toch nét iets 
anders (lacht). 
Sara: Oh, je gaat op emeritaat? 
Ga je geen vak meer blijven ge-
ven? 
Marcel: Jawel, ik ga nog voor 
tien procent blijven (lacht). 
Sara: Gewoon om die verha-

len te kunnen vertellen (lacht)! 
Ik vind de balans tussen onder-
zoek en onderwijs het leukste. 
Bij onderzoek is er de vrijheid 
om te kunnen kiezen wat je wil 
bestuderen. En qua onderwijs 
vind ik het fijn om de studenten 
te zien groeien. Het verschil zien 
tussen bijvoorbeeld de eerste en 
de laatste versie van een thesis, 
dat is heel leuk. En het is ook fijn 
om de twee te combineren na-
tuurlijk. Omdat de vakken die ik 
geef zodanig aansluiten bij mijn 
eigen interesses, kan ik makkelijk 
met voorbeelden komen uit mijn 
eigen onderzoek. 

Zie je linken tussen jouw onder-
zoek en dat van je gespreks-
partner?
Marcel: Oei! Jij mag beginnen 
(lacht). 
Sara: Daar moet ik toch ook 
even over nadenken, hoor. Ei-
genlijk zie ik er weinig of geen. 
Jij wel? 
Marcel: Nee, dat is geen evi-
dente vraag (denkt na). Tja, 
neuromarketing zou een link 
kunnen zijn, de manier waarop 
je hersenen reageren op be-
paalde marketingprincipes. Ik 
neem aan dat jij ook kwantitatie-
ve analyses doet? 
Sara: Ja, wij doen zowel kwan-
titatief als kwalitatief onderzoek, 
voornamelijk kwantitatief. Dus 
misschien dat daar de link zit? 
Het zal sowieso een verre link 
zijn, vrees ik (lacht).  
Marcel: Maar het was toch een 
goede poging van mij, he (lacht)!

Wat wilde je vroeger worden?
Marcel: Ik wilde sowieso iets 
met wetenschappen gaan doen, 
maar wát precies, dat is en cours 
de route gekomen. Fysica heeft 
me altijd geboeid, ook als jon-
gere al. Ik had thuis dan ook 

de typische traditionele dozen 
waarmee je zelf proefjes kon 
doen. Zo is van het één het an-
der gekomen, denk ik. 
Sara: Dat zat er dus al vroeg in! 
Als kind wilde ik dierenarts wor-
den want ik zorgde graag voor 
onze honden thuis. Toen één van 
die honden een spuitje moest 
krijgen, was mijn zin helaas snel 
over. Ik heb er ook aan gedacht 
om bioloog te worden, maar 
eens ik van economie geproefd 
had in het middelbaar was ik 
daarvan overtuigd. 
Marcel: Dat komt al in het mid-
delbaar aan bod? Dat is mooi. 
Sara: Ja, wij kregen marketing 
als project in het vijfde of zesde 
middelbaar. Van daaruit ben ik 
dan naar UHasselt gekomen 
voor mijn studies als handels- 
ingenieur en intussen ben ik do-
cent. Ik loop hier ondertussen 
al zestien jaar rond. Ik heb de 
dieren en biologie dus wat ach-
terwege gelaten. Hoewel ik wel 
heel erg van tuinieren hou én 
graag met de hond ga wande-
len, als dat telt (lacht)!
Marcel: Ah, je hebt een hond? 
Welk ras is het?
Sara: Twee zelfs, twee broertjes. 
Engelse Springer Spaniëls van 3 
maanden oud. Echt enorm leuk!
Marcel: Ik heb er zelf ook over 
nagedacht om een hond aan te 
schaffen eens ik met pensioen 
ben, maar je moet daar vol-
doende tijd voor maken, anders 
is het niet eerlijk ten opzichte van 
dat dier, vind ik. 
Sara: Dat klopt, maar ik vind 
het toch een aanrader. Je wordt 
daar erg gelukkig van. Daarom 
hebben wij er ook twee, dan 
kunnen ze elkaar bezighouden 
als wij er niet zijn. 
Marcel: Bon, ik ga er dan nog 
eens over nadenken (lacht). ►

wat effectief gebruikt kan wor-
den en zo relevant is. Daarnaast 
heb ik uiteraard ook lesgegeven. 
Ik ben eigenlijk van bij de start 
met de opleiding biomedische 
wetenschappen betrokken ge-
weest. Ik ben erg tevreden dat 
we zo’n degelijke, mooie oplei-
ding hebben kunnen realiseren. 

Wat vind je het leukst aan je 
werk?
Marcel: Je hebt natuurlijk veel 
vrijheid om te doen wat jou in-
teresseert qua onderzoek. Maar 
met die vrijheid komt enorm veel 
verantwoordelijkheid. Je moet 
de centen vinden om dat on-
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Zou je een dag van werk wil-
len wisselen met je gespreks-
partner? 
Sara: Eigenlijk wel, ja. Vooral 
je ervaring zou ik wel een dag 
willen lenen (lacht). En mijn inte-
resse in biologie sluit ergens ook 
wel bij jouw veld aan. 
Marcel: Prima, we zullen eens 
iets opzetten dan (lacht)! Mij 
boeit het ethische aspect van 
marketing heel erg. Bekijken hoe 
ver je erin gaat om toch dat pro-
duct te verkopen, hoe je dat res-
pectvol doet. Ja, op die manier 
zou ik wel eens willen wisselen. 
Sara: Dan ga je met een dag 
niet toekomen vrees ik (lacht)!

Wat zou je nog willen weten 
over de ander?
Marcel: Wat vind je van de plan-
nen van de Vlaamse rectoren om 
meer vrouwen aan te werven in 
de academische wereld?
Sara: Zoals aan de TU Eind-
hoven, bedoel je? Daar ben ik 
resoluut tegen. Zo word je als 
vrouwelijke onderzoeker toch 
nooit nog serieus genomen? Je 
moet gewoon de beste persoon 

voor de job hebben, ongeacht 
of het een man of een vrouw is.
Marcel: Dat idee heb ik ook al-
tijd verdedigd, maar sinds kort 
vraag ik me af of ik de impact van 
een rolmodel niet onderschat in 
dat opzicht. Er is nu eenmaal een 
onevenwicht tussen mannelijke 

Sara: Terechte vraag. Als vrouw 
wil ik alvast niet positief gediscri-
mineerd worden. Misschien kan 
je dat ook op een andere ma-
nier aanpakken, bijvoorbeeld 
zoals hier met de strijkdienst en 
de kinderopvang die aangebo-
den worden. Dat soort dingen 

in je onderzoek absoluut iets 
gewaagds moet doen. Je moet 
op twee sporen werken: iets wat 
relatief zeker is, maar daarnaast 
ook een berekend risico durven 
nemen. Uiteraard moet je niet 
zomaar de afgrond in springen, 
maar je moet iets proberen te 
zoeken dat interessant is, maar 
risky. En dat risico moet je durven 
nemen. Mijn onderzoek over de 
detectie van roetdeeltjes is er 
eigenlijk ook maar gekomen 
omdat ik die gok heb durven 
wagen. Dat interesseerde mij en 
toen Tim Nawrot me zei dat dat 
erg relevant kon zijn om dat op 
die manier te gaan toepassen, 
hebben we het geprobeerd en 
dat lukte. Uiteraard niet van de 
eerste keer, maar uiteindelijk zijn 
we er geraakt. Met mooie resul-
taten! Durf een berekend risico 
nemen, zou ik dus zeggen. Of 
dat goede raad is, weet ik na-
tuurlijk niet (lacht).
Sara: Goed, ik houd het in ge-
dachten en laat je iets weten als 
het gelukt is...of gefaald (lacht). 

Ik zou zeggen dat je in je onderzoek 

absoluut iets gewaagds moet doen. 

- MARCEL - 

en vrouwelijke proffen. Dat zal 
op termijn wel veranderen maar 
recent las ik dat er steeds meer 
meisjes naar de STEM-richtingen 
gaan. Hoe komt dat? Misschien 
omdat meer vrouwen prof zijn? 
Dat die rolmodellen een impact 
hebben? Ik ben er nog altijd niet 
goed uit.

helpt om een vrouw te ontlasten 
vanuit een huishoudelijk stand-
punt. En ik doe liever onderzoek 
dan de strijk, dus in dat opzicht… 
(lacht). Ik zou van jou misschien 
nog wel een tip willen voor de 
toekomst. Vanuit jouw ervaring 
voor mij als jonge docent.
Marcel: Ik zou zeggen dat je 
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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: Stress! Hoe ga je ermee om? 

OP UW GEZONDHEID

Hoe ga je gezond om met stress? 

Op uw gezondheid  
Prof. dr. Katleen Bogaerts (RWS) geeft gezondheidstips 

Wist je dat?
… minstens één op de drie mensen die zich aanmelden bij 

de huisarts last heeft van stressgerelateerde klachten?

... een burn-out geen teken van falen is? Het is een duidelijk 
en krachtig signaal van een lichaam dat te lang overbelast 
is zonder recuperatie.

... er nog heel wat stigma en misinformatie bestaat omtrent 
stressgerelateerde aandoeningen, zowel in de medische 
wereld als in de bredere maatschappij?



Hoe ga je gezond om met stress? 

Tip 1 
STEL JE GRENZEN

Er is natuurlijk niets mis met hard werken, maar durf op de juiste 
momenten een grens te stellen voor jezelf. Vraag tijdig hulp en leer 
op de juiste momenten ‘nee’ te zeggen. Het lijkt simpel, maar dat is 
het voor velen onder ons allerminst. Duidelijk je grenzen aangeven is 
nochtans een groot hulpmiddel om chronische stress te vermijden. Plan 
daarnaast ook bewust korte rustmomenten in binnen je dagstructuur. 
Zo beperk je de belasting en geef je op z’n minst je lichaam de kans 
om te recupereren. 

Tip 2 
DOORBREEK ONGEWENSTE 

GEDRAGSPATRONEN

Het is een menselijke reactie om bij stress te grijpen naar een 
troostmiddeltje. Een frietje van de frituur, een glas wijn of een 
lekker stukje vlaai na een slechte dag kan enorm smaken, maar 
lost je stressproblemen helaas niet op. Ze kunnen bovendien een 
bijkomend gezondheidsprobleem creëren. Door inzicht te krijgen 
in je gedragspatronen kan je van snoepen of drinken uiteindelijk 
terug een bewuste keuze maken in plaats van een automatische 
stressreactie. De principes van stimuluscontrole en responspreventie, 
gekend vanuit de cognitieve gedragstherapie, kunnen hierbij 
helpen: Probeer de ongewenste gewoonte te verbreken door 
- wanneer de goesting opkomt- eerst 10 minuten iets anders te 
doen. Misschien heb je na een korte wandeling al veel minder 
zin in die reep chocolade! Snoep je toch, leg jezelf dan restricties 
op, zoals ‘ik mag eten aan tafel, maar niet voor de televisie’. En 
verlang een tegenprestatie van jezelf, zoals bv. stofzuigen, de 
kelder opruimen, of één van die andere uitgestelde ‘to do’s’... Door 
je troostmiddeltjes op die manier minder aantrekkelijk te maken, 
zul je zien dat je er minder snel naar grijpt. En doe je het toch, dan 
hoef je geen schuldgevoelens te hebben. Je maakt een bewuste 
keuze en respecteert de afspraken met jezelf. 
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Tip 3 
HELP JEZELF NAAR EEN  

GOEDE NACHTRUST

Helaas, hoe hard je ook probeert, in slaap vallen kan je niet 
controleren. Dit automatisch proces gebeurt namelijk zonder dat we 
ons ervan bewust zijn. Wat je wél kan doen, is proberen om de juiste 
omstandigheden te creëren om in slaap te vallen. Slaap in een donkere, 
stille kamer en vermijd voor je naar bed gaat cafeïne, nicotine of 
alcohol. Ook snel even door Facebook scrollen doe je best niet. Luister 
naar je lichaam: ga pas slapen wanneer je je slaperig voelt (en ook niet 
later dan dat). Kan je de slaap écht niet vatten? Blijf dan niet rusteloos 
in bed liggen, maar sta op en keer pas terug naar bed als je je slaperig 
voelt. Op die manier kan je de geconditioneerde link tussen je bed en 
slapeloosheid doorbreken. Hoeveel slaap iemand nodig heeft, verschilt 
van persoon tot persoon en kan gaan van zes tot negen uur per nacht. 
Let wel op: zowel te veel als te weinig slaap hebben een negatieve 
impact op ons welzijn!
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Een nieuw jaar betekent voor onze marketingafdeling en fotograaf steevast: een nieuwe campagneshoot! En daarvoor gebruiken we 
aan UHasselt gewoon onze eigen studenten.  Talent genoeg op onze campussen, toch? In deze editie van ‘In beeld’ helderen we het 
mysterie achter zo’n shoot op. Wat komt eraan te pas om de perfecte foto te krijgen? Een licht laagje make-up, de juiste belichting en 
-zo kunnen we afleiden uit onderstaande behind the scenes - in veel gevallen, een fotograaf op een verhoogje.

Lights, camera, action!
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"Hoogbegaafdheid 
is een talent dat je 
moet ontwikkelen"

De collega: 
Kathleen Venderickx (SES) prof (&) basketbalspeelster

Op haar veertiende uitgeroepen tot beste jeugd basketbalspeelster 
van ons land. Jarenlang succesvol speelster in de Belgische eerste 
klasse én de nationale basketbalploeg. Ingenieur van opleiding, la-
ter professor energietechnieken én bedrijfsleidster. En nu expert bin-
nen de leerstoel voor hoogbegaafdheid aan UHasselt en Exentra, 
het expertisecentrum voor hoogbegaafdheid. Ziehier het indrukwek-
kende carrièrepad van Kathleen Venderickx. Aan onderwerpen dus 
geen gebrek voor dit interview…

DE COLLEGA

aten we beginnen met een 
cijfer: 331.000 keer. Zo vaak 
is het college van Kathleen 

Venderickx  voor Universiteit 
van Vlaanderen al bekeken op 
YouTube. Haar college over de 
vraag “waarom behalen zoveel 
hoogbegaafden geen diplo-
ma?” is daarmee met een wel 
heel grote voorsprong de best 
bekeken uitzending. “Nog we-
kelijks word ik over dat college 
aangesproken”, zegt Kathleen. 
“Ik geef veel lezingen over 
hoogbegaafdheid in België en 
Nederland, en achteraf komen 
mensen mij vaak bedanken voor 
die video, omdat hun ogen zijn 
opengegaan. Plots herkenden 
ze zichzelf in mijn verhaal en 
vielen voor hen de puzzelstukjes  
op hun plaats.”

L Over welke puzzelstuk-
jes heb je het dan? 
Kathleen: Veel volwassenen 
weten niet van zichzelf dat ze 
hoogbegaafd zijn. Bij kinderen 
wordt het tegenwoordig sneller 
ontdekt, omdat scholen er meer 
en meer kennis van hebben en 
ouders sneller adviseren om hun 
kind te laten testen. Maar dat 
was vroeger vaak niet zo. Het 
gebeurt nu vaak dat ouders, 
nadat hun kind hoogbegaafd 
blijkt, zich in de materie verdie-
pen en veel aspecten bij zichzelf 
herkennen. En dan kan het twee 
kanten op. Ofwel floreren ze 
dankzij die hoogbegaafdheid 
en ervaren ze dit niet als ingrij-
pend, maar anderzijds is hoog-
begaafdheid ook lang niet altijd 
een garantie op succes. 

Dat vertel je ook in jouw 
college voor Universiteit 
van Vlaanderen. Veel 
hoogbegaafden halen 
helemaal geen diploma? 
Kathleen: Nee, helaas is dat 
maar al te vaak het geval. Door 
hoogbegaafdheid kunnen men-
sen zich hun hele leven niet be-
grepen voelen. Hoogbegaafd-
heid is een talent, net als sommige 
kinderen goed kunnen lopen of 
tekenen, kunnen hoogbegaafde 
kinderen beter denken. Maar 
talenten moet je ontwikkelen. 
Een kind met hoogbegaafdheid 
is vaak met zo ontzettend veel 
zaken bezig in zijn hoofd en dui-
zenden vragen komen  bij hen 
op. Wanneer ze dan niet gesti-
muleerd en uitgedaagd worden, 
zorgt dat voor frustraties. Bijvoor-

beeld wanneer ze als vervelend 
beschouwd worden door hun 
ouders of leerkrachten omdat de 
vragen niet ophouden. 
Vaak is het ook zo dat deze kin-
deren in het lager onderwijs niet 
moeten studeren, en zich daar 
al die jaren over frustreren. Dan 
komt plots het middelbaar en 
moeten ze bijvoorbeeld honderd 
woorden Latijn leren, wat dan niet 
lukt omdat ze nooit hebben leren 
studeren, nooit uitgedaagd zijn 
op hun niveau. Heel veel nega-
tieve gevoelens kunnen dan naar 
boven komen, ook het gevoel dat 
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ze net heel dom zijn. Sommigen 
verglijden en belanden in het 
watervalsysteem. Of krijgen een 
heel andere diagnose gesteld, 
bijvoorbeeld  autisme, narcisme 
of bipolair. Vaak worden hoog-
begaafden door hun ouders niet 
begrepen, want die vinden dat 
ze gewoon vervelend doen. Zo 
worden ze hun hele leven met ne-
gatieve emoties geconfronteerd. 
En dat kan fout lopen. 

Het gebeurt ook dat ze net wel 
heel goede cijfers halen, de he-
mel worden ingeprezen en later 

beginnen kampen met grote faal-
angst. Dat kan zo erg zijn dat ze 
uiteindelijk psychische problemen 
ontwikkelen. De valkuilen zijn 
immens. We hebben bij Exentra 
1200 nieuwe aanmeldingen van 
hoogbegaafden op jaarbasis. 
67 procent van hen heeft een 
vorm van psychische problemen.

Hoe kan je er dan als ou-
der, leraar of prof beter 
mee omgaan?
Kathleen: Door heel ondersteu-
nend te zijn en klaar te staan. Je 
moet hoogbegaafde kinderen 

en jongeren helpen hun talent 
te ontwikkelen en hen uitdagen 
op hun niveau. Ouders raad ik 
altijd aan om veel te lezen over 
hoogbegaafdheid, zo leer je val-
kuilen te ontdekken. Ze moeten 
leren begrijpen hoe ermee om 
te gaan. En ook als prof kan je 
een rol spelen bij dat stimuleren. 
Bijvoorbeeld aanraden om eens 
een vak uit een andere studierich-
ting bij te nemen. Je moet jonge-
ren triggeren, ze moeten dingen 
ervaren, eruit leren en af toe ook 
tegen een muur botsen. Dat is net 
goed voor die ontwikkeling. 

Van waar komt bij jou 
die passie voor hoogbe-
gaafdheid? 
Kathleen: Ik heb mij altijd willen 
inzetten voor een goed doel, 
anderen helpen en iets structu-
reel willen veranderen. Ik geloof 
ook erg in kruisbestuiving. Ik ben 
ingenieur van opleiding en ben 
jarenlang topsporter geweest. Ik 
heb alle trainersdiploma's en die 
ervaringen neem ik nu allemaal 
mee. Want ook bij hoogbe-
gaafdheid draait het om talent- 
ontwikkeling. ►
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energie en energiebesparing. 
Nu ben ik nog altijd actief in de 
ingenieurswereld, bij Deltha een 
ingenieursbureau dat werkt vol-
gens het concept design en build 
waardoor installaties goedkoper 
worden voor de klant, maar dat 
is meer achter de schermen. Aan 
UHasselt hebben we de leerstoel 
voor hoogbegaafdheid, waarbij 
we de data die we halen uit ons 

Voor je aanstelling 
binnen Exentra was je 
prof energietechnieken 
aan UHasselt. Iets heel 
anders.
Kathleen: Ja, vijftien jaar lang 
ben ik dat geweest. In die tijd 
ben ik ook in het bedrijfsleven ge-
start, en heb ik Encon opgestart, 
een bedrijf dat zich bezighoudt 
met alles op vlak van groene 

expertisecentrum Exentra weten-
schappelijk onderbouwen.

En je hebt dus ook een 
hele carrière achter de 
rug als topsporter?
Kathleen: Als basketbalspeelster. 
Vanaf mijn 13de speelde ik in de 
eerste ploeg bij Runkst. We speel-
den toen derde nationale, en ik 
ben mee gepromoveerd naar 

tweede en dan eerste klasse in 
België. Op mijn 14de werd ik uit-
geroepen tot beste jeugdspeel-
ster van het land. Dat blijft één 
van mijn mooiste herinneringen, 
naast het winnen van de Beker 
van België, ook met Runkst. Ik heb 
tien jaar op het hoogste niveau 
gespeeld, ook bij de nationale 
ploeg, maar jammer genoeg ben 
ik nooit landskampioen gewor-
den. Uiteindelijk ben ik moeten 
stoppen met spelen door proble-
men aan mijn rug. Dat was een 
moeilijke periode voor mij, waar-
na ik vele jaren niets meer met 
basketbal te maken wilde heb-
ben. Tot mijn zonen plots wilden 
gaan basketballen. Toen heb ik 
de draad terug opgepikt en heb 
ik alle trainersdiploma’s gehaald.

Die talentontwikkeling 
dus...
Kathleen: Ik ben een echte jeugd-
coach. Winst of verlies, dat inte-
resseert mij niet. Ik wil evolutie zien 
bij mijn spelers, hen zien groeien 
en ook klaar staan met raad wan-
neer iets niet lukt. Dat is het mooiste 
eraan. Als trainer krijg je de kans 
om jongeren helemaal te zien 
openbloeien. En de ervaring die 
ik opdoe rond hoogbegaafdheid, 
gebruik ik voor mijn trainingen 
en omgekeerd. Je ziet ook veel 
gelijkenissen, ik ben er trouwens 
ook heilig van overtuigd dat er in 
een sport als basketbal heel veel 
hoogbegaafden zitten. Het is een 
heel complexe sport, je moet het 
spel kunnen lezen en heel snel 
beslissingen kunnen nemen. Maar 
dat geldt natuurlijk niet alleen voor 
basketbal, ik ben ervan overtuigd 
dat veel topsporters een hoog in-
telligentieniveau hebben. En het 
mentale aspect is super belangrijk 
in topsport. Daar zouden sportop-
leidingen, zoals bijvoorbeeld 
topsportscholen, veel meer op 
moeten inspelen. Dan zou je nog 
meer talent naar boven kunnen 
halen in Vlaanderen. Met basket-
ploeg Hubo Limburg United heb 
ik ook gesprekken lopen om een 
project te leiden rond de mentale 
begeleiding van hun jeugdspelers. 
Hopelijk kan ik mij daar binnenkort 
op storten. 
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"Toen heb ik beslist om te stappen"
Kilometervreter: Tom Artois (CMK)

“Ik heb vroeger veel gesport, veel met de koersfiets gereden,” vertelt professor Biologie Tom Artois “maar door tijdgebrek kon ik door de week 
niet meer met de wielertoeristen trainen en op den duur kon ik in het weekend niet meer volgen. Het sporten begon steeds minder te worden tot 
het bijna gedaan was en dan komen de kilo’s er bij, hè”. En toen besliste Tom om voortaan naar het werk te stappen. Hij woont in Diepenbeek 
op 3,3 kilometer van de campus en houdt er met bijna 7 km per uur flink de pas in. “In een klein halfuur ben ik hier, zo heb ik heen-terug toch 
een uurtje sport per dag. Als het écht hard regent of als ik aansluitend boodschappen ga doen neem ik wel de auto, anders kom ik te voet.” Tom 
stapt vooral door bebouwde straten maar zoekt nog een alternatieve route. “Een collega van anatomie wist me onlangs te vertellen dat er ook 
een pad door de velden loopt, langs de Stiemer.  Dat zou ik in een weekend eens moeten uitproberen.” Tom weet al dat die route langer zal 
zijn maar voor een bioloog valt er ongetwijfeld ook meer te ontdekken onderweg.

“In de bebouwde straten waar ik door wandel is er niet echt een mooi plekje, maar als ik ‘s avonds 
op de hoek van de straat afdraai zie ik mijn buurman, die zelfstandige is, achter zijn groot raam zitten 
werken. Ik vind het altijd heel plezant om hem daar te zien.”

Favoriete plek onderweg

Piannesbergstraat, 
Diepenbeek

Buurman

Stiemerstraat

Heidestraat

Ginderoverstraat

Campus Diepenbeek

Laat ook jij, net als Tom, 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: 
Tom Artois 
Leeftijd: 
47 jaar
Traject: 
Piannesbergstraat, Diepenbeek 
naar Campus Diepenbeek
Totale afstand: 
3,3 kilometer
Gemiddelde snelheid: 
bijna 7 km per uur (dit varieert 
een beetje van dag tot dag)

ID-Kit

DE KILOMETERVRETER
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Voor u gevolgd 
Leen Lambrechts

9u00

17u00

En dan onmiddellijk aan het werk. Tijdens het INT3-project bouwen 
onze studenten in Bloemfontein mee aan een community center, het 
Meraka Cultural Village. Bouwen doen ze met lokale technieken, op 
een duurzame manier. Wat ik hier vast heb, is een baksteen gemaakt 
uit leem, stro en - jawel - koeienvlaai…. Gelukkig waren er ook 
dettoldoekjes. 

Ontspanning! De studenten nemen ons mee naar de campus waar 
zij verblijven. Daar is - tot hun grote plezier - ook een tennisveld. Hier 
verzamelen onze studenten vaak om te tennissen met locals, een 
ideale manier om de buurt en de gemeenschap te leren kennen…. 
Helaas heb ik dit tennisspel wel verloren.

7u30
Ontbijt in Zuid-Afrika… dat betekent een Bobotie omelet. Een 
gerecht met gekruid gehakt, rozijnen en vooral veel kurkuma. In één 
woord: heerlijk! Een fantastisch begin van de dag. 

13u30
Terug aan het werk! En zwaar werk deze keer. Voor de fundering 
van één van de bijgebouwen van het Community Center gebruiken 
we een mengeling van stenen en autobanden gevuld met zand. 
Speciaal, maar zeer stevige fundering zo blijkt.

(DIOS) 

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 trekken we naar Zuid-Afrika, want daar begeleidde Leen Lambrechts, 

coördinator binnen de Dienst Internationalisering, deze zomer onze studenten tijdens het INT3-project. 

11u00

18u30

Tijd voor een meeting met de studenten. Hoe ervaren zij dit project? 
Iedere student werkt mee vanuit zijn of haar eigen opleiding, want 
dit interdisciplinaire project gaat over veel meer dan enkel bouwen. 
Vanuit hun achtergrond in Rechten, Geneeskunde, Ingenieurs-
wetenschappen of Economie kijken zij naar wat dit community 
center nodig heeft.

Met projectleider Anita Venter bespreek ik ons gezamenlijke 
project. Hoe gaat het tot nu toe? En zijn er nog verbeterpunten 
voor de volgende jaren? En ja, het helpt als je dat soort zaken kan 
bespreken terwijl je een uitzicht hebt over heel Bloemfontein. 

12u00

19u30

De lunch deze middag is gemaakt door de projectbeheerder Mary 
Mofana. Een heerlijke bonensoep, één van haar klassiekers zegt ze 
zelf. 

Einde van deze drukke dag. Snel nog wat mails beantwoorden, 
want ook in België staat de universiteit natuurlijk niet stil.  

VOOR U GEVOLGD
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"VOOR HET EERST 
ZO'N RAAMPJE 

VASTHOUDEN, WAS 
ERG BIJZONDER"

Het is nu zo’n zeven jaar geleden dat Marc Jans (GLW) begon met 

imkeren. Intussen heeft hij maar liefst dertien kasten met bijen en maakt 

hij, samen met zijn partner, naast honing nog heel wat andere producten 

(een glaasje mede iemand?), allemaal dankzij deze kleine insecten. 

“Het zijn zó boeiende wezentjes, ik kan er soms uren naar kijken.”

DE HOBBY VAN

periode van drie jaar gebeurd, 
moet je denken. Dat verwondert 
mij nu zelfs een beetje!”, lacht 
Marc. En inderdaad, de lan-
dingsplek vlak voor de kast is hét 
bewijs dat het hier echt om har-
de werkers gaat. “Dat zijn trou-
wens allemaal vrouwtjes die je 
nu ziet. De werksters maken het 
merendeel van het volk uit en zij 
beslissen ook alles. Met het soort 
voedsel dat ze aan de larven 
geven, bepalen zij of er een dar, 
een werkster of een koningin 
zal uitkomen.” Vrouwen aan de 
macht dus in de bijenkorf. Maar 
daarnaast is het ook een plek 
waar erg democratisch te werk 
wordt gegaan. “Als de bijen bij-
voorbeeld merken dat de kast te 
vol zit, dan geven de werksters 
koninginnenbrij aan enkele lar-
ven. Na enige tijd komen daar 
dan nieuwe koninginnen uit, 
iets wat ze normaal enkel doen 
als er geen koningin meer zou 

De hobby van: Marc Jans (GLW) is imker

zijn.” Bij het zien van die nieuwe  
koninginnen heeft de oude 
queen bee het vervolgens he-
lemaal gehad. “Zij vertrekt dan 
gewoon en neemt de helft van 
het volk met haar mee. Dat noe-
men ze zwermen.” Kom je dus in 
de zomer een hele zwerm bijen 
tegen, dan weet je dat de de-
mocratie zonet zegevierde in de 
naburige bijenkast. 

“Die kast helemaal rechts heb 
ik vorige week nog naar hier  
verhuisd. Ik zeg nu wel dat bijen 
normaal gesproken geen mens 
kwaad doen, maar dát waren nu 
eens echte smeerlapkes (lacht). Ik 
heb misschien wel honderd steken 
gehad van die kast alleen,” vertelt 
Marc met één oog op de bewus-
te kast. “Een bij zal niet snel steken, 
tenzij je ze echt lastigvalt.  

►

Het was zijn liefde voor de na-
tuur die Marc aan het imkeren 
kreeg, dus het lijkt niet meer dan 
gepast dat we hem daar ont-
moeten waar hij zich op z’n best 
voelt. We treffen Marc in een 
weide tussen de fruitbomen en 
in het gezelschap van boeren-
paard en lokale beroemdheid, 
Lobke. Én -niet te vergeten- een 
honderdduizendtal bijen. 
Achteraan de weide staan vijf 
houten kasten met, zo leren we 
later, ruwweg twintig- tot der-
tigduizend bijen per kast. “Kom 
gerust dichterbij hoor, ze doen 
écht niks”, verzekert Marc ons. 
“Als je goed kijkt zie je er zelfs 
nog enkelen toekomen met stuif-
meel aan de pootjes.” Tientallen, 
misschien wel honderden bijen 
vliegen in een haast constante 
stroom af en aan naar de kas-
ten. “Zie je hoe de plek waar 
ze altijd landen is afgesleten bij 
deze kast? Dat is maar over een 
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Of als je aan hun kast komt, maar 
ja, hoe zou je zelf zijn? En áls je 
ze kwaad krijgt, dan weten ze 
ook precies waar ze je te pakken 
kunnen krijgen, ook al heb je be-
schermende kleding aan. Hoe ze 
het doen, weet ik niet. Maar ze 
slagen er keer op keer in! (lacht)” 

Wanneer we vervolgens een 
kast moeten kiezen om te ope-
nen, gaan we veiligheidshalve 
toch maar níet voor de nieuwe 
smeerlapjes. Zo dapper zijn we 
nu ook weer niet. 

Geknutsel
Terwijl fotograaf Liesbeth zich 
vakkundig in een kapruin hijst 
(want zo heet het welgekende 
imkerpak dus officieel) blijven 
wij op veilige afstand tot Marc 
aangeeft dat we dichterbij kun-
nen komen. Hij heeft één van de 
vierentwintig raampjes waar de 
bijen onder andere hun voed-
sel bewaren uit de kast gehaald 
zodat we het in detail kunnen 
bestuderen. “Kijk, hier zie je nog 
een larve zitten. En dit bruine ge-
deelte is allemaal broed”, legt 
Marc rustig uit terwijl honderden 
bijen druk aan het werk blijven op 
het raampje. “Rond het broed zit 
het eten. Nu is dat voornamelijk 
suiker maar ook honing. Heel wat 
imkers nemen in de zomer alle 
honing weg uit de kasten. Wij 
kiezen ervoor om dat niet te doen 
en nog een deel voor hen over te 
laten. Het gedeelte dat we heb-
ben weggenomen vervangen we 
met suikerpasta,” vertelt Marc. 
“Met die voorraad overleven ze 
de winter. Tijdens die periode la-
ten we ze ook gewoon met rust.”

Maar, beste lezer, als je dacht dat 
een imker enkel in het voorjaar en 
de zomer met de bijen bezig is, 
dan heb je het helemaal mis. “In 
de lente- en zomermaanden ben 
je meer bezig met het typische 
imkeren, zoals honing oogsten. 
De bijen hebben op dat moment 
de honing opgeslagen in de ty-
pische zeshoekige honingraatjes. 

Wanneer alle celletjes dichtge-
maakt zijn door de bijen, kan de 
imker oogsten. De kapjes wor-
den met een speciale kam eraf 
gehaald en dan wordt het raam 
in een centrifuge gezet die de 
honing eruit zwiert.” In de winter-
maanden neemt het werk van de 
imker een heel andere vorm aan: 
“Dan ben ik meestal bezig met 
knutselen. Gelukkig doe ik dat 
graag,” lacht Marc. “De raam-
pjes die ze gebruiken moeten af 
en toe schoongemaakt worden. 
De was moet er af gesmolten en 
gezuiverd worden, en die herge-
bruiken we dan om nieuwe wa-
fels van te maken.” Zowat alles 
wat er in dit proces aan te pas 
komt, van de wassmelter over de 
houten raampjes tot de kast zelf, 
Marc maakt het allemaal zelf. “Er 

kruipt wel wat werk in, ja. Ik kan 
er mij rustig een heel jaar door 
mee bezighouden”. 

Superlijm
Met dertien kasten heeft Marc 
op het einde van de zomer heel 
wat honing ter beschikking. En 
liefhebbers van het goudkleuri-
ge, zoete spul kunnen dan ook 
prima bij hem terecht. “We ma-
ken zowel de klassieke honing 
die je in potjes kan kopen, als 
een variant die meer van zijn 
oorspronkelijke vorm behouden 
heeft.” In een vierkant doosje 
zien we iets wat nog het meest 
lijkt op een deeltje van het bij-
enraam dat we eerder zagen. 
“Dat is raathoning. Dit hangen 
we in de kast en de bijen bou-
wen alles eigenlijk zelf op met 

was en dat steken ze ver-
volgens vol met honing. Ei-
genlijk is dit hetzelfde als de 
‘gewone’ honing, vóór we 
die in de centrifuge steken.” 
Raathoning wordt vooral 
gegeten als hulpmiddel te-
gen pollenallergie. “Men-
sen met hooikoorts eten dit 
in de lente en bouwen zo 
een soort immuniteit op te-
gen die pollen waardoor ze 
minder last hebben van hun 
allergie,” legt Marc uit. “En 
daar zijn wetenschappelijke 
publicaties over verschenen, 
he. Dat is geen gezever van 
imkers dat ik hier nu verkoop 
(lacht)! Dat maakt het extra 
fijn, als je met je producten 
echt mensen kan helpen. 
Wanneer ik hoor dat er 
sommigen zijn die dankzij 
onze raathoning met hun al-
lergiemedicatie zijn kunnen 
stoppen, dat is geweldig!”

Naast imker blijft Marc na-
tuurlijk ook een rasechte la-
borant. En die kennis van ver-
schillende chemische stoffen 
en samenstellingen komt erg 

Raathoning helpt tegen hooikoorts. 
Sommigen zijn zelfs kunnen stoppen 

met hun allergiemedicatie!

DE HOBBY VAN
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goed van pas tijdens de produc-
tie van een iets minder gekend  
bijenproduct, propolis. Een goed-
je dat schijnbaar plakt als super-
lijm. “De bijen maken propolis 
aan en gebruiken het om alle kie-
ren te dichten in de winterperio-
de. Als ik nu een kast wil openma-
ken, moet ik dat echt met een mes 
opensnijden, zó goed werkt dat!” 
Daarnaast gebruiken de bijen het 
stofje ook als ontsmettingsmiddel, 
want de diertjes zijn niet alleen 
democratisch, maar ook netjes 
én slim. “Als je met tienduizenden 
in zo’n kast leeft, kan één virus 
iedereen besmetten en zou het 
hele volk kunnen uitsterven. Daar-
om wordt alles door hen zo goed 
ontsmet. Wij oogsten die propolis 
en gebruiken het vervolgens om 
een tinctuur van te maken.” En die 
tinctuur, een soort alcoholoplos-

sing, heeft dan weer voordelen 
voor de menselijke gezondheid. 
“Er is pas een studie verschenen 
waarin stond dat propolis dezelf-
de uitwerking heeft als antibiotica 
bij een salmonellabesmetting. 
Straf, hè! Ik neem zelf ‘s ochtends 
ook een paar druppeltjes bij mijn 
ontbijt en als ik écht voel dat ik 
verkouden word, dan neem ik 
het puur. Ik moet zeggen dat ik 
de laatste jaren niet meer ver-
kouden ben geweest. Goed, je 
kan natuurlijk niet zeggen of dat 
daaraan ligt. En het is ook geen 
wondermiddel, he. Bij een zware 
longontsteking zal zoiets niet hel-
pen maar het kan wel voor veel 
zaken gebruikt worden.”

Marc heeft met dank aan zijn 
hobby dus een heel handeltje 
opgebouwd over de jaren heen. 

Maar zijn grootste plezier haalt 
hij toch uit de natuur. “Ik vind 
het geweldig om in zo’n rustige, 
mooie omgeving met die beest-
jes bezig te zijn. Het zijn écht 
interessante dieren. Het moment 
waarop ik voor het eerst zo’n 
raampje alleen vasthield, ver-

geet ik nooit meer. Dat was best 
bijzonder. Bij-zonder, heb je’m 
(lacht)?”

Of had je gedacht dat er geen 
énkele flauwe woordspeling de 
revue ging passeren? 

DE HOBBY VAN
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WOORDZOEKER

AFRIKA
ALCOHOL
AULA
AUTOBAND
BARBECUE
BASKETBAL
BETUTTELING
BIJ
BIJENRAAM
BLOEM
BLOEMFONTEIN
BRANDING
CAMPUS
CIVIC
COMMUNICATIE
COMPATIBEL
COMPUTER
CONGRES
DAGSTRUCTUUR
DEEG
DEUR
DIERENARTS
ELASTISCH
ELECTRONICA
EMERITAAT
EMOTIE
ENERGIETECHNIEKEN
EVENT
FOYER
FRUITBOMEN
FYSIOLOGIE
GARDEN
GEBOUW
GEHEIM
GEZOND
GRENADA
GULDENSPORENSLAG
HOOGBEGAAFDHEID
INTERCOM
INTERVIEW
JOB
KINDEREN
KLAUTEREN
LIEFDE
LOOPGRAVEN
MAGIC
MARGHERITA
MOLECULE
NACADA
NACHTRUST
NEE
NEUROMARKETING

NUWEETJEHET
OREGANO
ORGANISATOR
PARCOURS
PERSONEELSLEDEN
PIZZA
PLANTJES
PROPOLIS
RENOVATIE

REVUE
RISICO
ROBOT
ROUTE
SCHOENEN
SHOOT
SHOW
SMEERLAPKES
SPEEDDATE

SPORT
STRESS
TOPSPORTER
TWEET
UHEXIT
UNIVERSITEIT
WATER
WELZIJN
WIND

WOORDZOEKER
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VLUP-album
VLUP in het bladerdek/VLUP op avontuur

Bobbejaanland: 't plezantste land!

Deelnemers waren gewaarschuwd op 2 juni: deze VLUP-activiteit 
was niet voor watjes! Personeelsleden en hun kids trokken namelijk 
naar avonturenpark ‘Het Warredal’ in Neeroeteren voor een vleugje 
adrenaline. Via een aangepast klimparcours klauterden de dappere 
VLUP’ers tot tussen het gebladerte en -zoef- sjeesden vervolgens aan 
het einde van het parcours terug naar beneden via een zipline van 
maar liefst 200 meter. Wat een dag!

De gelukkigste plek op aarde is 
Disneyland, maar het plezantste 
land? Dat vind je gewoon in 
Lichtaart! Bobbejaanland mocht 
een hele hoop enthousiaste 
personeelsleden verwelkomen 
voor een dagje fun én avontuur. 
Van de razende achtbanen tot 
de gezellige bootjes, er was 
gegarandeerd voor ieder wat 
wils. Bobbejaanland ‘t plezantste 
land? Reken maar van yes!

Wordt
verwacht

Theedegustatie
(15/10/2019)

VLUP personeelsquiz 
(25/10/2019)

Sintpaleis Alden-Biesen 
(17/11/2019 - 23/11/2019)

Avant-première Frozen 2 
(24/11/2019)

VLUP

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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"Het geheim van een 
goede pizza is tijd."

Nu eet je het!  
Patrick Carmans bakt pizza 

Er is pizza en er is…pizza. In het eer-
ste geval hebben we het over een lap 
deeg met een kwak tomatensaus en 
iets wat voor kaas moet doorgaan. 
Een studentenpizza, zeg maar. In het 
tweede geval hebben we het over de 
verse creaties van pizzaiolo Patrick 
Carmans (coördinator drukkerij). 

We overdrijven niet als we 
zeggen dat Patrick een echte 
Italofiel is. De ingrediënten 
voor zijn pizza’s haalt hij op 
de Vespa bij de Italiaanse 
kruidenier in Genk. En op 
vakantie in Italië knoopt hij 
in pizzeria’s gesprekken aan 
over de bereidingswijze. We 
hebben dus een kenner in 
huis!
“Een mooi rond bolletje 
elastisch deeg dat je met je 
vingers (een deegrol is uit 
den boze!) zodanig bewerkt 
dat de lucht naar de randen 
toe geduwd wordt en je 
een mooie cornicione (korst) 
krijgt,” zo omschrijft Patrick 
de basis van een perfecte 
pizzabodem. Het deeg in de 

lucht gooien is trouwens géén 
must! Patrick doet dat ook niet 
want dat kan een knoeiboel 
worden in de keuken. Het 
ware geheim van pizza, 
onthult Patrick, is de tijd die 
het deeg krijgt om te rijzen, 
een hele nacht is ideaal. En 
het beleg? “Een echte pizza is 
heel basic van samenstelling. 
De klassieke pizza margherita 
vertegenwoordigt met de 
kaas, de tomatensaus en 
basilicum het groen-wit-rood 
in de Italiaanse vlag en daar 
zijn Italianen heel trots op. En 
drink er eens een Italiaans 
streekbier bij in de plaats van 
wijn, in Italië doen ze dat ook 
zo.” Delizioso!
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BEREIDING
Het deeg: (Je mag een keukenrobot gebruiken!) 
Giet het water in een kom, los het zout er goed in op en voeg dan een beetje bloem toe tot je 
een minimale consistentie bereikt. Voeg daarna de gist en ¾ van de bloem toe. Nu begint het 
echte kneedwerk. De rest van de bloem mag er nu ook bij en dan kneed je 15 à 20 minuten 
tot je een homogeen en glad deeg krijgt.  Laat dit mengsel 4 uur op kamertemperatuur rusten 
in een kom die je afdekt met een vochtige handdoek. Verdeel daarna met een mes het deeg 
in bolletjes van ongeveer 250 gram die je in een luchtdichte doos plaatst waarvan de bodem 
met bloem bestoven is. Zorg er voor dat ze ver genoeg uit elkaar liggen en bedek met een 
uitgewrongen natte doek (check om de paar uur of hij nog nat is). Na 8 uur gisten begin je 
het deeg te bewerken. Je ‘verbreedt’ het door met de vingers vanuit het midden naar buiten te 
drukken. Let vooral op dat je de randen niet verplettert. Het deeg moet meerdere keren worden 
omgedraaid. Heeft je bodem een doorsnede van 28 à 32 cm dan kan je hem gaan beleggen. 

Het beleg:
Breng de tomatenpuree in een spiraalvormige beweging op het deeg vanuit het midden naar 
buiten, maar zeker niet op de randen. Voeg dan de mozarella of fior di latte toe en bestrooi 
met een beetje oregano. Plaats nu de pizza in de oven. 
Heb je –zoals Patrick- een elektrische pizzaoven die 350° haalt, dan is je pizza na 5 à 6 
minuten klaar. In een conventionele oven moet hij wat langer bakken. Afwerken kan naar 
smaak met prosciutto, verse basilicum, eventueel wat geraspte Parmigiano en een scheutje 
goede olijfolie. 

PIZZA

NU EET JE HET!

INGREDIËNTEN (let op de kwaliteit!) 

Het deeg (l’impasto):
•500 gram bloem ‘00’
•300 ml water (op kamertemperatuur) 
•15 gram zout (= 1 afgestreken eetlepel)
•1,5 gram verse biergist of 0,5 gram gedroogde gist
•Bak je met een conventionele oven dan voeg je best 
    15 gram olijfolie toe en eventueel 8 gram kristalsuiker

Het beleg (condimento):
•100 ml tomatenpulp (gekruid met basilicum, look en oregano)
•100 gram mozarella of fior di latte in blokjes
•1 tl gedroogde oregano
•een handvol kerstomaatjes en rucola
•enkele blaadjes verse basilicum
•een handvol geraspte Parmigiano
•een geutje olijfolie
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COLUMN

Beste Lezers,

Dit academiejaar moet het gedaan zijn, met de handenvol geld kostende betutteling van UHasselt 
door de andere Vlaamse universiteiten, door de gemeente, door de provincie, door de regering, 
en door om het even wie. De Rector kiest radicaal voor een UHexit! Dat de andere rectoren dat 
niet over hun kant gingen laten gaan, was te voorzien, en het was dan ook voorzien. Op hetzelfde 
moment worden de vier rectoren van hun rectorale stoel gelicht en onder zware bewaking 
geïsoleerd van hun instelling. De Rector van Antwerpen, Herman Quadebroek, wordt naar het 
Steen overgebracht, die van Gent, Hendrik Ter Kaai, naar het Gravensteen; de Rector van Leuven, 
Lucas Poivres, wordt naar het Kasteel van Arenberg gevoerd, en Rector Corona Pavonia van 
Brussel wordt geëvacueerd naar Vlaams grondgebied, meerbepaald de Dossinkazerne. Om alle 
eventualiteiten te vermijden wordt ook de campusrector van Kortrijk geneutraliseerd – die mag in 
eigen stad in een oneindige lus de Guldensporenslag herdenken, en constant ‘Schuld en Vijanden’ 
roepen. Als uitstap mogen ze af en toe de Kazerne Dossin bezoeken, samen met hun Brusselse 
collega en onder leiding van Tertius Van Kortentuinen. Het enige overblijvende academische 
probleem is de samenwerking met Maastricht. Enkele rectorale adviseurs adviseren (daar dienen 
ze voor) van een backstop in te voeren voor studenten die van de ene naar de andere kant willen, 
maar de Rector wil van geen wijken weten en voert een harde grens in tussen beide Limburgen, 
“Lucas’ Wall” of “Mosa Luca,” midden in de rivier. Maastricht voor ons, Wijck voor Nederland. De 
sneltram mag nog door, via Checkpoint Scheppy.   
 
Vervolgens stelt de Rector de Stoet der Togati en zijn openingsspeech van het academiejaar uit 
tot in november! Daardoor kan de provincieraad, de gemeenteraad, en het college der decanen 
niet samenkomen tot dan. De Hasseltse burgemeester, Etienne Van den Heuvel, staat uit protest fel 
met een speciaal ontworpen vlag te zwaaien: donkerzwarte leeuw op lichtzwarte achtergrond, 
ondersteund door jeugdgroepen die van Puistpop komen. Gouverneur Germanus Properder neemt 
de nodige voorzorgen en  legt gigantische loopgraven aan op het kruispunt van de Grote Ring 
en de Universiteitslaan. Maar vanuit immateriële voorzieningen heeft  Johannes Van der Tuin een 
tegenzet klaar: hij legt een fietsroute dwars door de loopgraafzone getrokken en alle personeel 
van UHasselt geïnformeerd,  doorbreekt hij zo de vijandelijke linies – later wordt dat de Twaalfde 
Liniestraat. Zelfs de barrière in de Bosstraat houdt de UHasselt fietskolonne niet tegen. Sommige 
personeelsleden gaan nog een stapje verder, letterlijk zelfs, zoals Thomas Stella die de barricades… 
te voet omzeilt! De hogergenoemde Johannes van der Tuin heeft burgemeester, gouverneur, en 
Vlaams Minister van Onderwijs ‘ondergebracht’ in de geheime krochten en spelonken van de 
Campus Diepenbeek. Wie protesteert wordt overgebracht naar Toutgevang. Dreiging met 
Tniefgevang smoort alle verdere protest in de kiem.

Kortom, de UHexit wordt een succes! Er worden onmiddellijk 200 nieuwe opleidingen opgestart – 
het Limburgse provinciehuis en het stadhuis van Hasselt worden verbouwd tot nieuwe lesinfrastructuur. 
Het wordt een kwaliteitsvolle renovatie, zonder dat daarbij het plafond naar beneden komt. De 
toegang tot de universiteit zal goed bewaakt worden, gedaan met vrije in- en uitloop! De security 
wordt verzorgd door de emeriti, die massaal en met groot enthousiasme ingaan op de oproep van 
de Rector. De leiding wordt opgenomen door kersvers emeritus Marc Hamelent.

 

Harry Potter
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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 13 november naar nieuws@uhasselt.be. Een onschuldige hand beslist over de uiteindelijke  
winnaar! Die krijgt een thermobeker van UHasselt. Want winter is coming...

Crostata wordt traditioneel gemaakt met zelfgemaakte confituur - op voorwaarde dat je zelf confituur kan maken natuurlijk (of je vraagt 
hulp aan een Italiaanse nonna... of aan Patrick Carmans).
In ieder geval, Hanne Westhovens (BEW) wist het juiste antwoord. Haar kan je de volgende maanden vinden in één van die zachte 
theaterzetels van cc Hasselt. Want zij is de winnaar van deze theaterbon. Proficiat, Hanne!

"In welk jaar begon Marcel 
Ameloot te werken aan UHasselt"

DE PRIJSVRAAG



Grillmaster op verplaatsing! Personeelsleden werden 

extra in de watten gelegd op de zomerbarbecue 

afgelopen zomer. De kippenbilletjes en worstjes 

werden er namelijk vakkundig op de rooster gelegd 

door Grillmaster-deelnemer én collega, Ines 

Boonen. Zelfs de tropische temperaturen konden 

haar niet weghouden van de bloedhete grill! 

Het heeft gesmaakt, Ines!
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