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Hier zijn we weer! De schrik van alle dieven, met ons kattenkwaad ...

We zitten helaas nog zeker twee weken langer in ons kot, maar niet 
getreurd, want ook wij gaan door! 
De paaseitjeszoektocht vorige week verliep blijkbaar moeizaam, maar 
Lucas Develter heeft alleszins vol overgave zijn zoektocht afgemaakt en 
daarmee een cinematicket gewonnen. Proficiat!

Deze week geven we een andere leuke prijs weg, op pagina 11 ontdek je 
wat je daarvoor hoeft te doen. 
De verschillende bestuursleden vertellen jullie wat meer over wat hun 
postje precies inhoudt en we hebben ook een assisteninterview voorzien. 
Tot slot kan je je uitleven met onze Bingo! 

INTRO
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Ben je nog altijd paaseitjes aan het tellen? Wel, wij ook. 

Lucas had alvast één manier om het aantal paaseitjes om een originele 
manier te berekenen, en wel als volgt:

Getekende paaseitjes = 20
Echte paaseitjes = 20 + (zak van 1000g)/(8g per paaseitje) = 145
Totaal aantal paaseitjes = 165

De resultaten van de raadsels delen we ook nog even mee voor de 
liefhebbers:

1. 10625
2. Tandartsassistent 
3. Een doodskist
4. 50 kg
5. Assassin
6. Ouderen
7. Windstil

OPLOSSING

Momentenlijn
Jullie hebben er een tijdje op moeten wachten, maar hier is ze, de eerste 
momentenlijn met veer! Pret verzekerd. 

Deze week: doorgaande ligger met veer. 
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Assistenteninterview
Hoe lang bent u al assistent en 
hoe lang zal je nog assistent zijn?
Ik ben nu reeds anderhalf jaar 
bezig met mijn doctoraat en 
bijgevolg met het begeleiden van 
oefeningenlessen. Ik heb nu nog 
budget voor anderhalf jaar.

Voor welke vakken bent u 
assistent?
Ik geef in het eerste semester de 
oefeningen van ‘Berekening van 
bouwkundige constructies II’ aan 
de studenten burgerlijk ingenieur bouwkunde in Gent. Daarnaast geef ik 
ook de oefenzittingen van ‘Sterkteleer 1’ in Leuven aan een aantal groepen 
uit de algemene richting. In het tweede semester geef ik ‘Draagsystemen 
in het architecturaal ontwerp’ aan de architectuurstudenten.

Waarom hebt u gekozen om te doctoreren en wat is het onderwerp van 
uw doctoraat?
Ik heb altijd al onderzoek willen doen na mijn studies, proberen iets 
nieuws te doen. Mijn doctoraat gaat over het bepalen van de waarde van 
monitoring en inspecties van betonnen bruggen, voor dat deze werkelijk 
uitgevoerd worden. Daarnaast bekijk ik hoe we op basis van verschillende 
meetresultaten een betere schatting kunnen maken van de resterende 
levensduur van de brug.

Grootste verwezenlijking (onderzoek)?
Als eerste luik heb ik gekeken hoe we de pre-posterior analyse (die 
sommigen onder jullie wel zullen kennen van het vak risicoanalyse), 
kunnen uitbreiden om rekening te houden met het tijdsafhankelijke en 
ruimtelijke karakter van degradatie.

Wat vindt u het meest uitdagend aan lesgeven/ doctoreren?
Het meest uitdagende aan lesgeven is voor mij toch het correct proberen 
inschatten welke kennis de studenten reeds hebben en hoe veel uitleg ze 
bij bepaalde topics al dan niet nog nodig hebben. Het meest uitdagende 
aan doctoreren vind ik het omgaan met de momenten waarop je geen 
vooruitgang boekt. Je hoofd dan even proberen leegmaken en een andere 
denkpiste proberen zoeken.
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Assistenteninterview Eline Vereecken
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Wat was je favoriete bouwkundige vak en/of minst favoriete?
Mijn favoriete bouwkundige vak was risicoanalyse en de berekeningsvakken 
zoals de verschillende berecons. Vakken zoals wegenbouw en mobiliteit, 
waarbij je echt vanbuiten moest leren. Telkens als ik dat probeerde te 
studeren had ik het gevoel alles meteen weer te zijn vergeten.

Je bent vroeger zelf lid geweest van Poutrix, hoe was deze ervaring?
Ik heb dit zeer positief ervaren. Het was zeer leuk om me hier voor te 
kunnen engageren. Het maakt je meer betrokken bij de activiteiten, 
waardoor je veel ervaringen meepikt. Door lid te zijn van Poutrix heb ik 
veel meer werfbezoeken gedaan dan dat ik anders zou doen en dit heeft 
me toch wel wat inzichten bijgebracht. Zo heb ik na een bezoek aan een 
van de boten van Jan De Nul beseft dat ik helemaal geen zeebenen heb.

Favoriete Poutrix-activiteit?
Ik heb in mijn afstudeerjaar de reis naar China meegemaakt en dat was 
zeker een aanrader. Daarnaast kies ik voor de bouwkundebeurs. Dit is 
echt een zeer mooie gelegenheid dit Poutrix biedt aan de studenten om 
te ontdekken wat de mogelijkheden allemaal zijn na het afstuderen, want 
dat is vaak nog zeer onduidelijk.

Welke drie voorwerpen zou je meenemen naar een onbewoond eiland? 
Mijn bril zodat ik toch een beetje van de schoonheid van dat eiland kan 
zien, zonnecrème dat ik niet meteen helemaal verbrand ben en een goed 
boek ander ga ik me snel vervelen vrees ik.

Wat is jouw favoriete plekje in Gent? Het beste restaurant of cafeetje?
Ik ben nogal een zoetebek, dus ik ben wel fan van de lekkere taartjes in 
Julie’s House, maar ook van het beetje Sint-Niklaas, vanwaar ik afkomstig 
ben, dat nu ook te vinden is in Gent: de ijsjes en coupes van cremerie 
Gérard (probeer zeker eens het vanille ijs!)

Wat doe je graag in je vrije tijd?
Ik doe aan rope skipping en sinds kort volg ik ook basislessen stijldansen.

Wie is je favoriete mede-assistent?
Dat zijn Jolien en Evelien.

Wat is je favoriete broodje in Zwijnaarde?
Ik eet niet vaak broodjes in Zwijnaarde, maar was vroeger wel fan van het 
broodje Toscane.
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Voorzitter - Mathias De Smedt
De belangrijkste taak van de voorzitter is samen 
met de vice maken dat de dagelijkse werking kan 
worden gegarandeerd. Het is een voornamelijk 
coördinerende rol waarbij het belangrijk is om 
een goed overzicht te behouden en verant-
woordelijkheid durven nemen en green schrik 
te hebben om af en toe eens te telefoneren. ;) 
Het is zeer leuk om je in te zetten met zo een 
dynamisch en gemotiveerd bestuur en je leert er 
enorm veel uit! Ik kan het iedereen aanraden.

Vice - Lukas Cools
De vice maakt het leven van de voorzitter 
makkelijker. Dit wil zeggen dat je samen 
met de voorzitter aan de basis staat van alle 
activiteiten en deze organiseert of opvolgt. 
Een van de grote taken van de vice-voorzit-
ter is de organisatie van de Bouwkundebeurs. 
Lijkt een hele boterham maar val erg goed 
mee! Dit postje is perfect voor mensen die niet 
bang zijn van een uitdaging, maar laat je zeker niet 
afschrikken! Het succesvol organiseren van Poutrix geeft veel voldoening 
en staat prachtig op je CV!

Secretaris - Joachim Peerlinck
Ben je graag iemand die dingen mee op poten 
zet, die graag actief meedenkt bij de uitwerking 
van activiteiten en vergaderingen, maar toch 
net weer niet alle verantwoordelijkheid op wil 
nemen, dan is secretaris zijn perfect voor jou! 
Een doorlopend werk doorheen het jaar houdt 
in om mails te sturen naar proffen en studenten 
met uitnodigingen, advertenties… Klinkt best leuk, 
en dat is het ook!   

Voorstelling bestuurspostjes



7

Penning - Anastasia Van Wetter
Facturen betalen, medewerkers betalen, 
financiële verslagen opstellen en af en toe eens 
een vergadering bijwonen georganiseerd door 
WVK omvat hoofdzakelijk de taken van het 
postje penning. Op zich vrij eenvoudig maar 
met de nodige portie verantwoordelijkheid. 
Daarnaast ben je ook nog eens in het bezit 
van de enige echte Poutrix bankkaart. Wil jij dus 
graag eens het financiële kantje achter een vereniging 
leren kennen dan is dit zeker iets voor jou. Ten slotte staat het nog eens 
mooi op je CV ook.

Web - Lukas Messelis
Als web ben je verantwoordelijk voor de website van Poutrix, dit gaat 
van posten van evenementen, foto’s en vacatures tot zorgen 
dat alle sponsoren voldoende visibiliteit krijgen. 
De website is opgemaakt door een externe 
firma, waardoor je niet echt voorkennis dient 
te hebben voor website ontwikkeling, als het 
nodig is kan google je zeker op weg helpen! 
Als webmaster sta je in contact met alle 
bestuursleden van Poutrix om indien nodig 
aanpassingen aan de site te doen. Daardoor 
ben je wel op de hoogte van de meeste zaken die 
binnen Poutrix spelen. Daarnaast is deze functie ook een m a n i e r 
om iets nieuws te ontdekken, het website onderhoud zal toch voor vele 
een nieuwe ervaring zijn.  

Wil je graag meewerken in het bestuur van een toffe studentenvereniging 
en een nieuwe skill aanleren dan is webmaster zeker iets voor jou! 
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PR - Melissa De Volder, Robin Burggraeve & 
Philippe Vanovenberghe
Wil je graag een professioneel netwerk 
uitbouwen? Hou je graag contact met mensen 
uit het bedrijfsleven? Heb je zin en tijd 
om in de zomer en bij de start van het 
academiejaar de sponsorcontracten 
met de bedrijven af te sluiten? Heb je zin 
om werfbezoeken te organiseren en 
studenten in contact te brengen met 
de bedrijven?  
Heb je nu vier keer ja gezegd? Zo ja, dan 
ben jij de geknipte persoon om de Public 
Relations van Poutrix te verzorgen samen met 
twee andere collega’s!  

Groetjes,  

PR-team 2019-2020 
Robin, Philippe & Melissa 

Interne - Sofie Lievrouw & Gilles Rogge
Interne zorgt ervoor dat alle bouwkundes-
tudenten op de hoogte zijn van de toffe 
activiteiten en evenementen die eraan zitten 
te komen. Dit houdt in dat je samen met 
je interne-maatje langsgaat in de lessen om 
iedereen warm te maken om deel te nemen, maar 
ook het verzorgen van de online communicatie: 
facebookevenementjes aanmaken, spammen 
in de facebookgroepen, verslag uitbrengen 
op instagram … Verder kan je je creativiteit 
de vrije loop laten door posters en flyers te 
maken. Je bent ook het aanspreekpunt voor 
studenten die vragen hebben over Poutrixgere-



lateerde zaken.
Reis - Lucas Raes & Nathan Snauwaert
Ben je klaar voor een uitdaging in het bestuur 
van een internationale studentenbeweging 
en heb je altijd al gedroomd om andermans 
geld door ramen en deuren naar buiten te 
gooien? Appliceer dan nu voor de positie reis en 
ga volgend jaar op de ervaring van je leven naar 
Dubai en Abu-Dhabi! 
Voor meer informatie kan je terecht op de 
Dropbox van Poutrix! 

Pers - Melissa Spitaels & Merel Stroo
Het persteam verzorgt elk semester het ledenblad 
en ook de bedrijvencatalogus in aanloop naar 
de bouwkundebeurs. In beide gevallen vertrek 
je van oude edities die je bewerkt met Adobe 
Indesign. Het programma is even wennen, 
maar op het einde van het schooljaar kan je 
toch mooi een nieuwe ‘skill’ aan je CV toevoegen. 
Het ledenblad bestaat uit verslagen van de voorbije 
evenementen, spelletjes, maar ook testimonials. 
Wees gerust, de artikels hoef je echt niet 
allemaal zelf te schrijven!
In de bedrijvencatalogus krijgen alle sponsors 
een plaatsje en daarvoor werk je nauw samen 
met het PR-team. 
Perfectionistisch ingesteld zijn en een vlotte 
schrijfstijl hebben zijn kwaliteiten die in je 
voordeel spelen voor deze taak. 
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Medewerker
Medewerker zijn bij Poutrix is vreselijk. Omdat het niet uit te leggen is 
in een kort tekstje verwijs ik jullie dan ook graag door naar de langere 
versie, die binnenkort in je mailbox verschijnt. Ik zal daar proberen om 
jullie te overtuigen van het zware leven dat de medewerkers hier hebben. 
Hopelijk bezet binnenkort iemand het gravensteen voor onze rechten.

Spoiler Alert: We <3 medewerker zijn!

Zin om na het lezen van deze ervaringen ook een postje te bekleden 
en deel uit te maken van een geweldig bestuur? Houd dan komende 
tijd je mailbox in de gaten, een mail met concrete info volgt volgende 
week!

Indien je nog vragen hebt over een bepaald postje, houd je dan zeker 
niet in om de huidige bestuursleden een berichtje te sturen. Ze geven 
je met veel plezier extra info. 
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  VUL IN & WIN!
Ook deze week hebben we weer een nieuwe wedstrijd! Vul onderstaande 
sudoku in en wie weet ga jij aan de haal met een Corona sixpack! Om 
kans te maken hoef je enkel je ingevulde sudoku voor 23 april naar 
info@poutrix.be te sturen. 

De nummers 1 tot en met 9 horen in elke rij en kolom éénmaal voor te 
komen. Ook in elk rooster mag elk cijfer slechts één keer verschijnen.
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Testimonial
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Dag beste lezers, 

Het is ondertussen een 5-tal jaar geleden toen ik, net als jullie nu, doorheen 
het Poutrix ledenblad bladerde nadenkend over welke weg ik zou inslaan 
na de studies. 

 Ik stelde me daarbij de vraag wat ik nu precies het meest boeiend vond 
aan het alzijdige takenpakket dat je als ingenieur kunt uitoefenen.  
Oplossingen vinden voor problemen waar anderen geen raad meer mee 
weten en het meedenken aan de conceptuele vormgeving van structuren 
kwamen daarin naar boven als mijn grootste interesse. 

Enkel bij een studiebureau ben je vanaf het begin betrokken en kun je 
in de ontwerpfase van een project meedenken om zo in te spelen op de 
wensen van de bouwheer en architect.  
 
Ik begon bij Establis als stabiliteitsingenieur en kwam terecht in wat 
voor mij aanvoelde als een warm nest, waar veel belang gehecht werd 
aan je technische en persoonlijke ontwikkeling.  

Sam Vantyghem 
Projectleider

Afstudeerjaar: 2014



Testimonial
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Na een korte inleidingsperiode waarbij je je inwerkt in het bedrijf en 
de praktische kant van het studiewerk eigen wordt, krijg je al snel een 
eigen verantwoordelijkheid in diverse projecten. Als stabiliteitsontwerper 
ondersteun je de projectleider door de detailberekening van allerhande 
structuren uit te voeren. Dat kan zowel een beton-, staal- of houtstructuur 
zijn en in alle fasen van het project van voorstudie tot uitvoering. Je 
stuurt de BIM tekenaars aan en samen ontwikkel je gaandeweg een hele 
resem uitvoeringsplannen. In de projecten die in uitvoering gaan krijg 
je naargelang je groei en capaciteiten vrij snel verantwoordelijkheid. 
Je gaat mee naar de wekelijkse werfvergaderingen en wordt het eerste 
aanspreekpunt voor alle technische vragen die rijzen.

Eenmaal de tijd rijp is en er interesse is om verder door te groeien kun 
je de stap maken naar het projectleiderschap. Voor mij was dit na een 
4-tal jaar. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het tot een goed 
einde brengen van de projecten. Je staat in voor de budgetten, stuurt de 
stabiliteitsontwerpers en BIM tekenaars aan, dient ervoor te zorgen dat de 
vooropgestelde timing gehaald wordt, zet de grote lijnen van het project 
uit, etc. Je wordt ook nauw betrokken bij het architecturaal ontwerp en 
helpt mee projecten te ontwikkelen van enkele schetsen tot daadwerkelijk 
gerealiseerde structuren. Het geeft een enorm gevoel van voldoening 
en fierheid als je finaal kan rondlopen in gebouwen die je zo hebt zien 
evolueren. 

De eerste vijf jaren op de arbeidsmarkt zijn voorbij gevlogen, mede 
doordat Establis geïnvesteerd heeft in mijn verdere groei en alle 
opportuniteiten aangeboden heeft om dit te verwezenlijken. Ik kan 
studenten met eenzelfde interessegebied enkel maar aanraden om 
dezelfde carrièrestart te maken en zie ernaar uit om misschien enkelen 
van jullie te verwelkomen bij Establis.



QUIZRONDJE
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Welke twee personen herken je in de volgende foto’s? 

Hoe heet een inwoner van de volgende landen? 

5. Burkina Faso   7. Ivoorkust
6. Malta    8. Wales



NEXT UP- Bouwkunde workout
- Alle verkiezingsinfo
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Ook gedacht dat je het afgelegen Zwijnaarde nooit zou missen, terwijl je 
nu zo graag nog eens op de fiets zou kruipen om 8u ‘s morgens? 
Om het gemis iets dragelijker te maken hebben we een echte bouwkunde 
bingo voorzien. Afvinken maar!

Bouwkunde-burgie-bingo


