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Intro

Beste Student(e) en sympathisant

Een nieuw semester betekent ook een nieuw ledenblad. Ondanks het feit 
dat mevrouw Rona het land nog steeds niet verlaten heeft, heeft Poutrix 
zeker niet stilgezeten. Dus bij deze een overzicht.

Poutrix organiseerde bijna iedere week een leuke online activiteit 
om ieders gedachten te verzetten. Zo zijn we in de eerste week van dit 
semester begonnen met een spannend manillentoernooi. De week 
nadien kon iedereen genieten van een spelletje weervolven. Ook voor 
de bachelorstudenten werd een speciaal evenement georganiseerd om 
kennis te maken met Poutrix, en dat viel zeker in de smaak. Daarna was 
het tijd voor de langverwachte Bouwkundebeurs, die dit jaar ook online 
georganiseerd was. Er was ook een tweede editie van de online escape 
room georganiseerd, maar uiteraard met een ander thema. Ten slotte was 
er ook een nieuwe Civil Night doorgegaan, waar studenten met enkele 
cocktails meer info konden verwerven over een eventuele stageplaats. 

De activiteiten hoefden ook niet allemaal achter de computer door te 
gaan. Zo werd de Zwijnaardecup in het leven geroepen, die iedereen 
aanspoorde in het mooie lenteweer buiten te sporten. En (spoiler alert), 
jullie hebben bewezen dat bouwkundestudenten ook op sportvlak de 
bovenhand nemen!

Ten slotte kan je in dit gloednieuw ledenblad ook interessante testimonials 
lezen, spelletjes oplossen en meer te weten komen over hoe je misschien 
wel binnenkort een trofee in de bus kan verwachten. 

Hou het veilig deze paasvakantie en vergeet niet na te genieten van alle 
leuke Poutrix-activiteiten!

Niko en Stef 
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Bouwkundefoutjes
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Wanneer je onderweg geen 
enkel korreltje zand mag 
verliezen...

Op het examen CAG: 
“Geef de correcte naam voor 
het op de foto weergegeven 
metselverband.”

De foto:

Wanneer je naar de werf moet 
maar toch optimaal van het 
lentezonnetje wil genieten...
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Bouwkundefoutjes

Mijn muur staat 100% 
waterpas, kijk maar!

Veiligheid voor alles!

Een ringbalk is totaal niet 
meer van deze tijd...



Civil Night
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Op dinsdag 23 maart kwam de postbode langs om een pakketje af te lev-
eren. Daarin zaten alle ingrediënten om 3 lekkere cocktails te maken, 
maar ook om er op 24 maart een fantastische avond van te maken. 

Om 19.30 uur zaten we dan ook klaar achter de computer met de 
verschillende flesjes, een hele hoop 
ijs en een mooi glas. Na een korte 
introductie vloog de cocktailmaster 
er direct in en begonnen we met 
het maken van een eerste cocktail. 
Hoewel de barman alles mooi 
presenteerde, zorgde de eerste 
cocktail al meteen voor enige 
verwarring. Sommigen konden de 
tequila en wodka maar moeilijk onderscheiden...

 Wanneer iedereen uiteindelijk zijn    
 cocktail min of meer klaar had was 
 er een kleine presentatie over de 
 voordelen van een stage. Ook de  
 praktische en administratieve kant 
 werd duidelijk uitgelegd door onze 
 voorzitter. 



Civil Night
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De grote vraag bleef echter onbeantwoord: ‘Waar vind ik een stage?’ 
Gelukkig kon die vraag door 8 verschillende bedrijven ogenblikkelijk 
beantwoord worden. In groepjes van 4 tot 5 personen kregen we de mo-
gelijkheid om 5 van de 8 bedrijven te ontdekken. Tijdens deze informele 
babbels leerden we de bedrijven beter kennen en kregen we de 
stagemogelijkheden te horen. Tussendoor kwamen nog twee andere 
cocktails aan bod zodat tegen het einde van de avond de babbeltjes al eens 
wat langer uitliepen. 

Nadien kon nog wat nagepraat worden over de eventuele stages of hoe 
lekker de cocktails al dan niet waren. Het was zowel een plezante als 
leerrijke avond!



Testimonials
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JANA CHRISTIAENS
JUNIOR PROJECTLEIDER

Master industrieel ingenieur bouwkunde
Master bedrijfseconomie 
Afgestudeerd in 2019  - UGent

“Bij Van Tornhaut ben je zeker van een  
veelzijdige job met voldoende ondersteun-
ing en veel doorgroeimogelijkheden“

Wat houdt jouw job concreet in?
De jobinhoud verschilt per fase van het project. Momenteel ben ik bezig met de 
afwerking van een project met klantencoördinatie en met de voorbereiding van 
een nieuw project. In de afwerkingsfase maak ik planningen op voor de onder-
aannemers en stuur ik deze aan op de werf. Bij problemen ben ik het aanspreek-
punt tussen de verschillende partijen. Dit kan dan een onderaannemer, de bouw-
heer of een koper zijn. 

Voor het project in opstartfase bestudeer ik in eerste instantie alle plannen en uit-
voeringsdetails. Tegelijk maak ik de prijsvergelijkingen op om contracten te kunnen 
onderhandelen en zo aankopen te finaliseren. Bij de definitieve opstart van de werf 
zullen de taken er ook weer anders uit zien en zo heb je steeds afwisseling in je job.

Waarom koos je voor Van Tornhaut?
Van Tornhaut sprak me aan omdat ik graag wil meewerken aan de realisatie van 
de projecten die we uitvoeren. Na het eerste gesprek had ik er vertrouwen in een 
veelzijdig opleidingstraject te kunnen volgen in een aangename werksfeer. Zo ben 
ik gestart bij de calculatie waarbij ik een interessante basis bijgeleerd heb, iets wat 
ik nu kan gebruiken in de opstartfase van de nieuwe werf. 

Welke ondersteuning kreeg je bij Van Tornhaut?
Ik leerde bij de calculatie veel bij over de prijszetting 
en opmaak van de budgetten. Hierbij kon ik steeds 
rekenen op een woordje uitleg. Ook in de uitvoering 
heb je altijd een ervaren projectleider waarmee je 
kan overleggen en die je zal bijstaan waar nodig. 

‘t Zand - Heusden



Testimonials
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JAN DHERTOGE
JUNIOR PROJECTLEIDER

Master industrieel ingenieur bouwkunde 
Afgestudeerd in 2020  - UGent

“Van Tornhaut kon mij de meest 
veelzijdige job aanbieden.”

Wat houdt jouw job concreet in?
Als junior projectleider staan volgende zaken op mijn takenpakket: Onderaanne-
mers en eigen mensen aansturen, planningen opmaken, uitgevoerde werken con-
troleren, werken voorbereiden, vorderingsstaten opmaken/goedkeuren, facturen 
goedkeuren, contracten opmaken, onderhandelen over prijzen.

Waarom koos je voor Van Tornhaut?
Ik wou in de uitvoering terechtkomen omdat ik in real life wou zien waaraan ik elke 
dag zou werken. Van Tornhaut kon mij de meest veelzijdige job aanbieden waar-
bij ik naast de dagdagelijkse taken op een werf ook verantwoordelijkheden krijg 
omtrent het onderhandelen van werken. In andere bedrijven is dit laatste er niet 
direct bij als starter.

Van Tornhaut bouwt meestal ook uitdagende woonprojecten. Hiermee bedoel ik 
dat de projecten vaak iets ingewikkelder, specialer of prestigieuzer zijn. Dat zorgt 
voor extra voldoening achteraf.

Welke ondersteuning kreeg je bij Van Tornhaut?
Ik kan nog steeds altijd terecht bij de projectleiders van de projecten waar ik aan 
werk met vragen of problemen die ik ondervind.

Wat maakt jouw job bij Van Tornhaut zo aantrekkelijk voor een 
ingenieur?
Je ingenieursvermogen wordt bijna elke dag aangesproken.  
Je moet elke dag probleemoplossend denken om de werf zo 
vlot als mogelijk te laten verlopen. Bovendien moet je goed op 
voorhand nadenken om alles tijdig te onderhandelen en in te  
plannen. De werf waar ik nu voltijds zit is erg strak qua planning.  
Dit vormt een mooie uitdaging om alles zo kort mogelijk op  
elkaar in te plannen. The One - Blankenberge



Spelletje
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De nieuwe inzending van Hooverphonic voor het Eurovisiesongfestival 
is bekend gemaakt. Maar de band heeft jouw hulp nodig om de trofee in 
handen te krijgen. Let wel op voor verkeerde uitgangen. Hun lot ligt in 
jouw handen!

0BELGIUM

“De finale net
niet gehaald.”



Escape room
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Door het grote succes van de online escaperoom vorig semester, is er 
besloten geweest om in het 2e semester er nog eentje te organiseren. Ook 
bij deze editie werd een prachtige prijs uitgereikt aan het team dat de tal-
rijke uitdagende opdrachten en raadsels het snelst kon oplossen, namelijk 
een wijnbox ter waarde van €75! Daar kan geen enkele student nee tegen 
zeggen! 

Op woensdag 17 maart om 20u was het dan zover. Negen groepen van 4 
tot 6 personen gingen de uitdaging aan om de felbegeerde prijs en 
eeuwige roem in de wacht te slepen. De groepen bevonden zich virtueel 
in een onderzoekslab in het ijskoude Noordpoolgebied onder leiding van 
Sander Klaus. Klaus had het contact verloren met een van zijn 
professoren en de verschillende groepen moesten opdrachten en 
raadsels oplossen om de locatie van de vermiste professor te vinden. Het 
was een race tegen de klok om te zien wie de vermiste professor het snelst 
kon redden en met de hoofdprijs kon weglopen. 

Na wat serieuze intellectuele inspanningen geleverd te hebben (en enkele 
hints gevraagd te hebben) mocht de groep van de voorzitter en vicevoor-
zitter de overwinning uitroepen nadat ze de professor hadden gelokali-
seerd en gered in een tijd van 1 uur, 1 minuut en 24 seconden. Proficiat 
aan Thomas, Melissa, Ciel, Merel en Marie met jullie over-   verdiende 
wijnflessen! Laat het jullie smaken!



Bouwkundebeurs
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Op woensdag 3 maart was het zover, dé professionele Poutrix 
activiteit van het jaar: de Bouwkundebeurs. Gericht aan Bachelor en 
Master studenten burgerlijk ingenieur bouwkunde en dit jaar ook 
burgerlijk ingenieur-architect.

Het was de eerste online editie, maar ook dit concept bleek zijn voordelen 
te hebben. De bedrijven kregen op voorhand toegang tot de 
profielen van de studenten en konden zo al een kijkje nemen in hun CV. 
Deze     manier van werken zorgde voor een efficiënt gesprek tussen werk-
gever en potentiële toekomstige werknemer. Tussen de meetings door 
werden er presentaties gegeven door Poutrix, BM engineering, Artes en 
DEME. Naast persoonlijke (1 op 1) meetings was er ook de mogelijkheid 
om met collega’s een Q&A sessie bij te wonen en zo het gevoel van de 
‘echte’ bouwkundebeurs te simuleren. Vele studenten maakten ook ge-
bruik van de CV-screening sessie van HAYS om hun CV op punt te zetten 
in hun zoektocht naar een job of stage.

In totaal waren meer dan 100 studenten actief aanwezig op de beurs en 
waren er 29 bedrijven vertegenwoordigd om hun werkzaamheden en 
vacatures uit te leggen en allerhande vragen te beantwoorden. Alle bedri-
jven doneerden ook een persoonlijk item dat door Poutrix werd verwerkt 
tot een goed gevulde goodiebag. Deze konden de studenten (uiteraard 
corona-proof) nadien komen ophalen en zo ook even napraten over hoe 
zij de bouwkundebeurs hadden ervaren.

Als kers op de taart kreeg dit digitaal evenement een vermelding in Het 
Laatste Nieuws: 

https://www.hln.be/gent/ingenieursstudenten-organiser-
en-online-speeddate-met-bedrijven-op-digitale-bouwkunde-
beurs-een-goed-alternatief-in-coronatijden~aabe0a5e/

Digitaal ging goed, maar real-life is leuker, op naar de volgende editie!



Bouwkundebeurs
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Wedstrijd Complimentjesdag
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Een tijdje geleden deed Poutrix een oproep op Instagram om elkaar 
complimentjes te geven, en dat kan natuurlijk niet onopgemerkt blijven. 
Het leukste en meest originele complimentje kon een leuke prijs winnen. 
En de winnaar is.......

Proficiat Chloë Verstraete! 

Jij wint het enige echte bucketlist 
boek voor vrienden! Vrienden die 
je voor projecten een duwtje in de 
rug geven met oud-verslagen zijn 
immers vrienden waarop je kan 
bouwen! Stuur maar een berichtje 
naar ons via Instagram met jouw 
gegevens, dan sturen wij jouw prijs 
op!
Hieronder vind je nog enkele com-
plimentjes die nét niet wonnen, 
maar toch te leuk zijn om niet met 
onze lezers te delen!



Voorstelling bestuurOrigami paashaas

Met het volgende stappenplan een een vierkant stuk papier maak je in een 
mum van tijd een schattige paashaas! Ideaal om de tafel te versieren voor 
een paasontbijt/ -lunch/ -brunch of om je gezelschap te houden tijdens 
het project- en studeerwerk! 
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Een stabiliteitsbureau waar je op kan bouwen

Een stabiliteitsbureau is een belangrijke partner in ieder bouwproject. Want een mooi 
of uniek project moet uiteraard ook realiseerbaar zijn. Bert Hertleer, zaakvoerder van 
BeHeCON, kreeg de liefde voor bouw en constructie met de paplepel ingegoten. Die 
passie zet hij samen met zijn expertise als ingenieur in voor ieder bouwproject.
Tekst: Anastasia Verleysen

BeHeCON kan heel wat fraaie referenties voorleggen, zoals woonproject Dans in Eeklo.

Waar heel wat mensen opzien tegen complexe rekensommen, plannen en formules, gaat het hart 
bij het team van BeHeCON een beetje sneller slaan. Het studiebureau voor stabiliteit staat garant 
voor kwaliteit en een duurzame samenwerking. Van  berekeningen voor constructies in beton, 
staal, hout of metselwerk tot de opmaak en optimalisatie van plannen, bestekken, studies en 
meetstaten. 

Ingenieur Bert Hertleer richtte het bedrijf in 2013 op en heeft drie projectingenieurs en vier 
technisch tekenaars voor AutoCAD en BIM in dienst. “In ons portfolio zitten kantoorgebouwen, 
zorginstellingen, publieke gebouwen en industriële projecten, maar ook privé- en meergezins-
woningen, zowel nieuwbouw als renovatie”, vertelt de zaakvoerder. “Als kind was ik al gebeten 
door de bouwmicrobe. Ik heb veel getimmerd en aannemertje gespeeld. Later ging ik dan helpen 
op werven en mocht ik af en toe mijn eigen berekeningen uitvoeren. Daar heb ik heel veel van 
geleerd.”

Een stevig team
En dus kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Bert Hertleer werd stabiliteitsingenieur, deed 
een heleboel ervaring op en startte zijn eigen studiebureau. “Bij BeHeCON volg ik elk project 
zelf van nabij op”, vertelt hij. “We duiden ook een projectingenieur en een tekenaar aan, die 
het project van a tot z uitvoeren. Naast het rekenwerk, de voorbereiding en de controle van het 
tekenwerk doet de projectingenieur ook de werfopvolging.
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Hij kent het dossier door en door en kan bij vragen of problemen snel tussenkomen. Op kantoor 
vormen we een hechte groep en kunnen we bij elkaar terecht voor overleg. Door onze knowhow, 
vakkennis en inzichten met elkaar te delen, maakt ons dat sterker als bedrijf.” 

Een vast aanspreekpunt tijdens het bouwproces, ook tijdens de uitvoeringsfase. Dat schept niet 
alleen een vertrouwensband, maar zorgt ook voor goede communicatie. En dus zet BeHeCON 
hier sterk op in. “Onze grote sterkte is dat we weten hoe het er op een werf aan toegaat. Dat ne-
men we mee in ons denk- en tekenwerk. We focussen op langetermijnrelaties met onze klanten. 
Dat doen we met een divers aanbod. We combineren onze theoretische kennis met de opvolging 
van werven en praktisch haalbare stabiliteitstekeningen. Daarnaast hebben we ook aandacht 
voor het budget van de bouwheer en de praktische uitvoering voor de aannemer. Win-win dus. 
Want we gaan volop voor iedere samenwerking, nu en in de toekomst. Daarom engageren we 
ons voor iedere klant om met een positief resultaat aan hun huidige projecten te werken. Dat 
doen we met een sterke combinatie van technische en economische oplossingen en adviezen, 
met de nodige snelheid en flexibiliteit die de bouwsector vraagt”, besluit Bert Hertleer.

BeHeCON verzorgde de stabiliteitsstudie voor appartementencomplex Villa Deprez in Kortemark.
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2 of 3 bachen met bier
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Op donderdag 25 februari vond de eerste editie van ons bachelorevent ‘2 
of 3 bachen met bier’ plaats. Om bachelorstudenten te laten 
kennismaken met wie we zijn en wat we doen, organiseerde Poutrix een 
gezellige spelletjesavond, natuurlijk voorzien van wat gerstenat! 
Doorheen de dag bracht het bakfietsduo Kevin & Robbe 
bierpakketjes tot bij de studenten. Naast drie overheerlijke biertjes van 
de Gentse brouwerij Gruut bevatten deze ook nog enkele versnaperin-
gen én het enige echt Gruutglas!

De avond zelf voorzag de voorzitter ons van alle details over de geuren 
en smaken van de biertjes. Deze deskundige uitleg werd afgewisseld met 
spelletjes voorbereid door interne; o.a. het gekende ‘never have I ever’, 
een Wikipediastrijd en scribble.io passeerden de revue. Er werd ook aan 
den lijve ondervonden dat Zoom niet de ideale plek is om een spelletje 
weerwolven te spelen. Tussendoor lichtte de vice-voorzitter onze werking 
en de komende evenementen kort toe, waarna de avond werd afgesloten 
met een korte quiz. 



2 of 3 bachen met bier
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Alle spelletjes waren ook gekoppeld aan een wedstrijd waarbij er een 
fitbit te winnen viel. Per opdracht vielen er punten te verdienen, waarna 
alles werd opgeteld. Het werd een spannende strijd, maar uiteindelijk 
ging Margot met de fitbit lopen! (letterlijk en figuurlijk)

Om de masterstudenten ook van een leuke avond te voorzien konden 
zij voor de luttele prijs van 5 euro een bierpakketje aanschaffen. Samen 
opdrinken op de Poutrix discord was optioneel, maar werd sterk 
aangeraden.
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De impact van corona op de bouwsector
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Het dragen van een bouwhelm 
in combinatie met een 
coronakapsel vergt soms de 
nodige creativiteit!

Poutrix  kan geen werfbezoeken 
meer organiseren. Wanneer je 
na corona de eerste keer op 
een werf komt verloopt het 
dan ook iets stroever...

Volgende generaties 
ingenieurs worden dus 
aangeraden zo snel mogelijk 
praktijkervaring op te doen, 
om zo onvoorziene virussen 
in te calculeren.
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Ben jij een echte calcudokukoning of -koningin? Test het uit! In elke rij 
en kolom mag maar eenmaal hetzelfde cijfer komen. Bovendien moet 
de rekensom ook kloppen. De getallen die ingevuld mogen worden gaan 
van 1 tot en met het aantal rijen/kolommen dat de calcudoku heeft.

23-3-2021 3X3 Calcudoku - Easiest - 03/23/2021

https://newdoku.com/include/print.php?n=3&op=4&nd=1 1/2

3X3 Calcudoku - Easiest
03/23/2021

3 +  6 ×

2 -   

3 3 +  

  

2 ÷ 2 -  

 2 × 5 +

3   

  

3 × 5 +  

 2 ÷ 3 ×

2   

  

2 ÷  3 ×

6 × 3  

 1 -  

  

©2021 Newdoku.com
Sudoku Today ( https://sudoku.today )  
Samurai Sudoku ( https://samuraisudoku.com ) 
Cool Sudoku ( https://sudoku.cool )  
Sudoku Puzzle ( https://www.sudokupuzzle.org )

23-3-2021 5X5 Calcudoku - Easiest - 03/23/2021

https://newdoku.com/include/print.php?n=5&op=4&nd=1 1/2

5X5 Calcudoku - Easiest
03/23/2021

8 ×  4 ÷ 2 - 5

7 +    12 +

3 ÷ 6 ×    

 5 ÷  6 + 2 ×

5 1 -    

  

1 - 10 × 9 +  3 ×

  2 ÷   

15 ×  4 + 2 -  

4 ×   2 - 10 ×

3 +  4   

  

2 ÷  15 ×   

2 - 1 -  2 4 ÷

 5 1 -   

15 ×  7 + 4 ÷ 10 ×

1 -     

  

3 ÷ 7 + 2 15 × 3 -

  1 -   

12 ×   3 +  

2 ×  3 ÷ 1 -  

9 +   5 +  

  

©2021 Newdoku.com
Sudoku Today ( https://sudoku.today )  
Samurai Sudoku ( https://samuraisudoku.com ) 
Cool Sudoku ( https://sudoku.cool )  
Sudoku Puzzle ( https://www.sudokupuzzle.org )

23-3-2021 7X7 Calcudoku - Easiest - 03/23/2021

https://newdoku.com/include/print.php?n=7&op=4&nd=1 1/2

7X7 Calcudoku - Easiest
03/23/2021

3 15 +  12 +   1 -

6 ÷   7 +  7  

8 ×  2 ÷  35 ×   

11 + 5 -  3 ÷ 30 ×  9 +

  8 +  2 -   

24 ×   10 +  2 ×  

35 ×   6 +  3 -  

  

30 ×  1 2 ÷ 2 - 7 ÷ 3 -

5 +  42 ×     

1 3  3 ÷  1 -  

8 ×   12 +  60 × 2 -

24 × 5 -  1 -    

 9 + 21 ×    8 +

7  5 ÷  18 ×   

  

6 × 4 ×  280×  17 + 5 -

 1 -      

15 ×  5 +  18 ×   

6 ÷  35 ×   4 2 -

21 +    2 ÷   

11 + 1 - 5 6 ÷  42 × 8 +

  2 7 +    

  

252×  1 -  4 ÷  5 ×

  10 + 11 +  5  

3 + 3  10 ×  13 +  

 2 -  6  12 ×  

5 11 +  3 ÷  12 ×  

24 × 5 ÷ 10 × 21 ×  17 + 5 +

       

  

©2021 Newdoku.com
Sudoku Today ( https://sudoku.today )  
Samurai Sudoku ( https://samuraisudoku.com ) 
Cool Sudoku ( https://sudoku.cool )  
Sudoku Puzzle ( https://www.sudokupuzzle.org )

23-3-2021 9X9 Calcudoku - Easiest - 03/23/2021

https://newdoku.com/include/print.php?n=9&op=4&nd=1 1/2

9X9 Calcudoku - Easiest
03/23/2021

56 ×  7 -  5 ÷ 2 ÷  13 +  

1 - 4 - 12 ×   13 +   3 -

  6 ÷  324×  15 +   

14 + 6 ×    20 ×  42 ×  

 17 + 17 +  4 -  45 ×  1

5 ÷   10 +  32 × 2 ÷ 3 ÷  

  14 + 18 +    24 ×  

4 ÷   17 +   12 + 7 - 24 ×

12 +    5 -     

  

288×   8 +  1 -  16 × 14 +

4 2 -  84 ×  12 + 1 -   

12 + 126×  16 +      

 4 ÷   14 +   150×  

  4   48 ×    

10 + 2 ÷  7 +  4 7 ÷  15 +

 3 -  24 ×  11 + 21 × 9  

5 ×  24 ×  40 ×   14 +  

6 16 +    24 ×    

  

8 +  3 -  9 ÷ 24 ×  56 × 11 +

23 + 24 × 10 × 2   20 ×   

   2 - 112×    6

 15 + 7 +    2 - 13 +  

   22 +    4 -  

7 -  14 + 3 - 1 - 27 +  9 +  

5 14 +      3 20 ×

6 +  6 - 5 - 2 - 3 - 56 × 45 ×  

        1

  

8 +  2 - 10 + 5 - 24 ×  240× 14 +

3 ×     64 ×    

20 ×  2 6 -     5 -

54 ×  12 +  32 ×  3 27 ×  

15 ×  13 + 8 × 14 × 15 + 4 ×  6 ÷

56 ×         

17 + 432× 3 ÷ 13 +  5 20 +   

   8 ÷  21 × 7 +  5 -

2    5  28 ×   

  

©2021 Newdoku.com
Sudoku Today ( https://sudoku.today )  
Samurai Sudoku ( https://samuraisudoku.com ) 
Cool Sudoku ( https://sudoku.cool )  
Sudoku Puzzle ( https://www.sudokupuzzle.org )

3x3 5x5

7x7 9x9
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Jeroen Boodts
Design Engineer

Bij JDN nemen we enkel berekende risico’s

Een passie voor berekeningen, schaken en wiskunde. En daarnaast een grote 
interesse voor bouwkundige structuren in of naast het water. Het hoeft niet te 
verbazen dat ik Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde ging studeren aan de UGent. 
Maar niet alleen civiele bouwwerken zoals bruggen, kaaimuren en sluizen 
fascineerden mij. Ook de offshore structuren grepen meer mijn aandacht. 
Daarom koos ik in mijn Master voor de major Dredging and Offshore.

Mijn keuze voor Jan De Nul Group was snel gemaakt. Het bedrijf is een 
wereldspeler en zo veel meer dan enkel een aannemer. Heel vaak is het ook 
verantwoordelijk voor een ontwerp. Een ingenieur zoals ik die graag 
rekent, kon dus meteen terecht in het interne studiebureau als Design Engi-
neer. Dagelijks ben ik bezig met het ontwerp van verschillende structuren voor 
civiel, maar vooral offshore. Mijn honger naar die laatste sector dreef mij naar 
een bedrijf als Jan De Nul Group. Het geeft dan ook enorm veel voldoening als 
je een structuur kan ontwerpen die extreme weersomstandigheden kan 
weerstaan. Maar daarnaast moeten ze ook economisch en praktisch haalbaar 
zijn. Uitdagingen genoeg dus!

Dagelijks zie, hoor en leer ik nieuwe zaken. Bovendien sta ik vaak nauw in con-
tact met de klant. Zo voel je je pas echt betrokken bij een project. Ik zit op een 
eilandje met vijf andere jonge ingenieurs, die niet noodzakelijk aan hetzelfde 
project werken. Met vragen of problemen kan ik altijd bij hen terecht. Samen 
nemen we een berekend risico!
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Andreas Van Hulle
Works Manager Dredging

Elke dag is anders. Nét die variatie maakt het zo interessant.

Mijn carrière bij Jan De Nul Group startte in Dubai, bij de opspuitwerken voor 
een containerterminal in de haven van Jebel Ali, bekend van het gigantische 
palmeiland. De omvang van de projecten en de grote verscheidenheid aan 
activiteiten maken mijn job enorm interessant. Elke dag is anders, elke dag 
leer ik bij. Het grootste deel van de dag ben ik op de site. Daar bespreek ik met 
de stortbaas de planning en eventuele problemen. Nadien zijn er altijd een 
heleboel andere zaken die ter plaatse geregeld of opgevolgd moeten worden. 
’s Avonds bespreek ik de werken met collega’s en verzorg ik op kantoor mijn 
administratieve taken. Dat gaat van logistiek, leveringen en aankopen tot 
planning van personeel en rapportage van de vooruitgang van de werken. 

Als uitvoerder moet ik sowieso flexibel zijn en snel kunnen inspelen op steeds 
veranderende omstandigheden. Assertiviteit en gezond verstand komen dus 
goed van pas! Het contact met de lokale werknemers en bevolking is geweldig, 
of het nu in Dubai, Nigeria of Bangladesh is. Ze hebben een volledig andere 
kijk op veel zaken. Soms leidt de communicatie ook tot grappige situaties. Zo 
spreken de meeste Nigerianen Engels, maar met hun eigen tongval en 
specifieke uitspraak.



Manillentoernooi

Een avondje manillen met goed gezelschap en een lekker drankje, dat 
was voor velen lang geleden. Daarom was het op woensdag 10 februari 
tijd voor de grote online manillen avond. Veel teams van 2 schreven 
zich in om hun beste kaartkunsten eens te komen tonen in de Poutrix 
Discord, mikkend op de hoofdprijs. De effectieve prijs was het kaartspel 
‘Wizard’, maar dat is niets in vergelijking met de grote prestige die de 
winnaars toegekend krijgen.

Iedereen dacht goed te kunnen manillen: de troeven tellen, de 
kaarten van het andere team proberen voorspellen, ... Tot je tegen de 
‘WK-Kwartfinalisten’ moest spelen. Dit duo toonde zich maar 1 keer 
verslagen (in de poulefase) en kroonde zich zo zonder veel moeite tot 
absolute winnaar! Proficiat! 

Tot slot nog een bedanking voor de organisatie en goede regeling, het 
avondje manillen was erg leuk! Maar laat ons hopen dat we toch snel 
eens in levende lijve een kaartje kunnen leggen!
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Op donderdag 18 februari stond er weer een (ont)spannende avond op 
het programma. Om 20 u zat iedereen vol verwachting klaar om van 
start te gaan. Tijdens deze online activiteit op de Discord van Poutrix 
bonden vreedzame burgers de strijd aan met de weerwolven in hun 
midden. Wie denkt dat weerwolven online niet mogelijk is, is grandioos 
verkeerd! Deze game was met alles erop en eraan. Zo was er een verteller 
(mooi gespeeld door Jarl), spiekend meisje, heks, ziener, cupido, etc. 
Meerdere keren werden de burgers meedogenloos vermoord door de 
weerwolven. Maar de burgers lieten zich tijdens andere spellen zeker 
niet doen. Met wat teamwerk was het mogelijk om de weerwolven 
meermaals te ontmaskeren. Het was een leuke uitdaging, maar vooral 
ook gewoon een zeer toffe avond! 

Conclusie van de avond? Liegen gaat beter met een wijntje hier en daar 
en voor Thomas is de rol van weerwolf duidelijk niet weggelegd, want 
die verraadt gewoonweg zowel zijn medeweervolven als zichzelf.



Testimonials

Kjell Robbrecht 

Graduated in June 2018 from the Uni-
versity of Ghent
Site Superintendent DEME

Kjell Robbrecht was already familiar with DEME before joining, and had actu-
ally completed his internship at the company, where he was involved in a main-
tenance dredging project along the River Elbe in Germany. He was responsible 
for taking care of the logistics for the fleet of hopper dredgers.

Graduating in Civil Engineering, with a major in dredging and offshore 
technology, Kjell had always been interested in DEME’s activities. “I knew the 
company because it is near my childhood home. I was attracted to the inter-
national character and the working environment, as well as the possibility of 
being assigned abroad. I think you get to know yourself better when you are in 
a new environment. And that is the adventure.

“Additionally, when I was a youngster I always had a fascination about water 
and how you go about building structures in water and making them stable. At 
DEME there is always a strong connection to water, whether this is construct-
ing an offshore wind farm or civil works - bridges and tunnels. This is very 
specific and also difficult and challenging work.” 

Initially, Kjell started off his DEME career as a Project Engineer and now he 
is a Site Superintendent. “Currently, I am involved in the project preparations 
- basically whatever the project needs.” He is a member of the Blankenburg 
Connection project team in Rotterdam, particularly specialising in soil move-
ment. “My team is also examining the environmental aspects of the project 
and making sure we adhere to the strict regulations in the Netherlands.”  The 
contract scope includes the construction of a highway with 2x3 lanes, a land 
tunnel, immersed tunnel, a deepened connection to the A20 road and a high 
connection to the A15. 

Kjell emphasises: “DEME gives employees a lot of freedom and responsibility. 
It is nice to have the feeling that you are continuously making steps and that 
people are guiding you along the way. I have great colleagues, with a strong 
team connection and there is a good atmosphere.

“There is always the possibility to grow, and take on more responsibility here. 
In the longer-term I believe DEME offers many possibilities to shift between 
departments and activity lines if you want to develop your career. There are 
long days but this is not a problem if you really love the job.”
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Jeroen Casters

Graduated in September 2018 from the 
University of Ghent,with a major in 
dredging and offshore engineering
Site Superintendent DEME

For Jeroen Casters, there was no doubt in his mind that he wanted a career 
connected to water and at the age of 18, he became interested in the dredging 
industry. “My parents enjoyed sailing yachts when I was young so there was 
always a big attraction to water, ports and how they worked, plus I was inter-
ested in hydraulics. Dredging is also a special industry – these are not ordinary 
things we work on! Massive equipment is involved. I think you need a great 
interest in water too and for me, DEME equals water.”

DEME’s mentality also attracted Jeroen to the company. “DEME has more of 
a horizontal structure, it is not so hierarchical when compared to other com-
panies. People give you the time and listen to your ideas, even though you are 
young.” The key is being flexible, he smiles. “As an engineer you may be in-
volved in the execution or the preparation for a project. You don’t necessarily 
know what you will be doing next and where you will be in a few months’ time. 
You have to be prepared for that. 

“I would almost go as far as to say, if you choose DEME, you are choosing the 
DEME life. For example, if you are working on a project site, it is not 9-5. You 
work hard and get very close to your team. You have to have ambition; this is a 
very specific industry so you need to love what you do.”

For the last two years, Jeroen has been working on the New Lock Terneuzen 
project. At 427 m long, 55 m wide and 16.44 m deep, the new lock is designed 
to provide better access to the ports of Ghent and Terneuzen, and to promote 
a faster flow of shipping between the Netherlands, Belgium and France. Jeroen 
is really enjoying the challenges of this project, adding that it involves so many 
different scopes. “First of all we performed capital dredging, then maintenance 
dredging and the deepening of the lock, plus the shore protection.” Addition-
ally, soil protection, soil investigation, dry excavations and quay wall dredging 
are all different techniques he is learning to master.

“The New Lock “Terneuzen project” is ideal in that it enables me to build 
up my experience in the industry. I am lucky to have the opportunity to be 
involved in such a diverse project and I hope as I get more experienced, I will 
also get more responsibility. And ultimately working for DEME means that I 
can stay connected to water!” 
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Als voetballer kan je de Gouden Schoen winnen, als schrijver van kin-
derboeken de Zilveren Griffel, als atleet de Gouden Spike,... Maar welke 
prijs kan je als bouwkundig student eigenlijk in de wacht slepen? Daarom 
is Poutrix er nu met de Poutrix awards! Via de website kan je binnenkort 
voor verschillend categorieën vrienden, bestuursleden, proffen, vakken,... 
nomineren. Hieronder lijsten we alvast enkele van de 
verschillende categorieën even op!

- Meest pijnlijk online lesmoment
- Bouwkundige op wie je kan bouwen
- Beste Poutrix bestuurslid
- Begeerlijkste Bouwkunde Babe
- Heetste Bouwkunde Boy
- Toekomstige Nobelprijswinnaar
- Most awesome assistent(e)/begeleid(st)er
- Prettigste bouwkundeprof
- Interessantste bouwkundevak
- Moeilijkste bouwkundig horrorvak
- Leukste lolbroek
- Sportiefste bouwkundige
- Favoriete Poutrix activiteit

Stel nu dat jij als winnaar uit de bus komt (@Thomas Meyers, een bus 
is iets dat wel handig is op weg van en naar een werfbezoek), wat kan je 
dan winnen? Wel, de winnaar van elke categorie kan met volle trots een 
Gouden Baksteen op zijn kast zetten! En wees nu eerlijk: een baksteen ziet 
er toch veel beter uit dan een voetbalschoen, toch?

Via onze sociale media zullen we 
bekend maken wanneer je jouw 
favorieten kan nomineren, dus 
stay tuned!



Zwijnaardecup

35

Van 29 maart tot 4 april werd de eerste editie van de Zwijnaardecup 
georganiseerd. In deze sportcompetitie namen de verschillende studen-
tenkringen van de faculteit ingenieurswetenschappen het tegen elkaar 
op om uit te maken welke ingenieurstak nu juist het meest sportief is.

Poutrix ging de concurrentie aan met PKarus (werktuigkunde), CenEka 
(computerwetenschappen en elektrotechniek) en BEAM (biomedische). 
Via de populaire sportapp Strava kon iedereen zijn activiteiten registreren, 
en per vereniging werd de totale duur van alle sportactiviteiten bepaald. 
De studentenkring die aan het einde van de week het meeste aantal uren 
had gesport mocht zich de eerste winnaar van de Zwijnaardecup noemen.

Naast eeuwige roem vielen er ook nog heel wat prijzen te winnen voor de 
deelnemers. Zo werden gedurende de week verschillende 
themadagen georganiseerd:

Maandag werd omgedoopt tot een vriendjesdag. Tijdens het sporten kon 
je met je vrienden en vriendinnen (tot maximaal vier personen, 
rekening houdend met de coronamaatregelen) op de foto. De leukste 
foto’s maakten kans op een kubbspel.

Woensdag was een onesie- en pyjamadag. Om kans te maken op een 
shark onesie moest je een foto posten waarbij je je meest cosy outfit had 
aangetrokken.

Met de avondklok en de gesloten cafés had je geen excuus meer om niet 
aan de opdracht op vrijdagochtend deel te nemen. Als je voor 10 uur ging 
sporten maakte je kans op een uitgebreide ontbijtmand.

De week werd afgesloten met de huisdierendag op zondag. Als je er met je 
huisdier op uittrok kon je een dartbord in de wacht slepen.



Zwijnaardecup
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Omdat elke sportende bouwkundige even belangrijk was om minuutjes 
of uurtjes te sprokkelen voor Poutrix kreeg iedereen vanaf 3 uur 
activiteit een leuke T-shirt. 

Soms zeggen beelden meer dan woorden, dus geniet hieronder maar even 
van enkele foto’s van deze burgie-sportweek!



Zwijnaardecup

Doorheen de week werden heel wat verschillende 
sporten beoefend: lopen, fietsen, zwemmen, 

kajakken, padel...
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De foto’s met de huisdieren en onesies 
kunnen uiteraard niet ontbreken!



Zwijnaardecup
We kunnen ook met trots schrijven dat Poutrix de eerste editie van de 
Zwijnaardecup heeft gewonnen! De eindscore was als volgt:

Poutrix  491 uur
PKarus  444.5 uur
BEAM  215.5 uur
CenEka 138 uur

Een welverdiende eerste plaats dus! Bedankt aan alle sporters om jullie 
vrije tijd te spenderen om Poutrix naar te top te brengen, en volgend jaar 
verpletteren we iedereen een tweede keer!
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Denk jij ook al volop na over je eerste job? Met een diploma als ingenieur kan je alle 
richtingen uit. En jij wil je kennis inzetten voor en ontwikkelen dankzij innovatieve 
projecten voor een duurzamere toekomst, toch? De ingenieurs bij Colruyt Group 
ontdekten al dat je dat hier elke dag doet, of je nu projectleider of -manager bouw, 
maintenance & reliability engineer, projectingenieur of studie-ingenieur bent. En jij 
bent vanaf dag 1 part of the team!

Je kan rekenen op een breed jobaanbod, een waaier aan professionele en persoonlijke 
opleidingen en groeikansen aan het begin van en doorheen je carrière. Zo kies jij bij 
ons je eigen(zinnige) weg.

Sleutel jij mee aan een duurzamere toekomst? 
#samendoen

Kies de weg naar je allereerste job of 
een traineeship via jobs.colruytgroup.com

Bijna afgestudeerd en  
klaar om écht iets te veranderen? 



Ronde van Vlaanderen
Voor de wielerliefhebbers stond zondag 4 april met een dikke cirkel aange-
duid in de agenda. Niet omwille van Pasen, maar wel omdat de Ronde van 
Vlaanderen dan werd gereden. 

Publiek was langs het parcours niet toegelaten, tenzij je natuurlijk langs 
het parcours woont. Lotte greep als één van onze trouwe leden haar kans 
om met haar Poutrix zak (internationale!) reclame te maken op de Beren-
dries voor de leukste studentenvereniging van Gent! En dat ging helemaal 
niet onopgemerkt voorbij, dus bedankt Lotte! 

Onze voorzitter ging samen met 
Rian van PR ook nog eens langs in 
de omgeving van de startplaats van 
de Ronde van Vlaanderen. 

Blijkbaar waren ze hun hippe 
Poutrix zakken vergeten, 
dus besloten ze maar met hun 
tweewielers wat show te 
verkopen...
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Stijn Breye studeerde in 2013 af als burgerlijk ingenieur bouwkunde aan 
Universiteit Gent. Als kersverse stabiliteitsingenieur ging hij onmiddellijk 
aan de slag bij Abicon Ingenieursbureau.

Mijn job als stabiliteitsingenieur

De kleinschaligheid van Abicon Ingenieursbureau gaf mij onmiddellijk 
het nodige vertrouwen om aan de slag te gaan als stabiliteitsingenieur op 
verschillende projecten. Doorheen de jaren voerde ik stabiliteitsberek-
eningen uit van heel diverse gebouwen: van traditionele bouwprojecten 
zoals één- en meergezinswoningen, tot scholen,  kantoorgebouwen en 
diverse industriële gebouwen. Die diversiteit genereert steeds de nodige 
uitdaging en zorgt ervoor dat ik voor de berekeningen van  zowel beton- 
als staalstructuren op scherp blijf. Mijn job bestaat niet enkel uit reken-
werk maar ook de contacten met klanten en verschillende bouwpartners 
boeien mij enorm. Ik sta dagelijks in nauw contact met architecten, 
promotoren, bouwheren. Ik woon regelmatig vergaderingen bij en voer 
werfbezoeken uit. Ik sta eveneens steeds paraat voor adviesverlening op 
stabiliteits-technisch gebied bij werken in uitvoering.  Intern werk ik 
steeds nauw samen met de andere projectingenieurs bij Abicon en de 
BIM modelleurs die de stabiliteitsberekeningen steeds vertalen naar de 
nodige detailplannen en visualisaties. 

Stijn Breye
Stabiliteitsingenieur
Afstudeerjaar 2013
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Mijn warme basis bij Abicon

Doorheen de voorbije jaren zag ik Abicon evolueren en groeien als 
studiebureau stabiliteit. Het team van Abicon wordt stelselmatig aange-
vuld met nieuwe, fijne collega’s. Deze leuke werksfeer weet ik enorm te 
appreciëren, alsook de gedegen kennis die er aanwezig is, de up-to-date 
software en de talrijke aangeboden opleidingsmogelijkheden. Zo zijn we 
met alle collega’s samen geleidelijk het 3D-verhaal aan het binnentreden. 
Boeiend! Naast het werkgerelateerde wordt er ook tijd gemaakt voor 
informele contacten, leuke activiteiten met het Abicon team. Ambiance 
verzekerd!

Groeiende verantwoordelijkheden en leiding geven

Abicon Ingenieursbureau legde zich de laatste jaren steeds meer toe op 
het opmaken van detailtekeningen van prefab stukken. Ik ontwikkelde 
een sterke interesse in deze combinatie van het theoretische luik met de 
nauwe betrokkenheid bij de aannemerij. In dit opzicht is Abicon best 
wel een bijzonder ingenieursbureau dat ver meegaat in uitvoering door-
dat er voor deze dossiers rechtstreeks voor de aannemer wordt gewerkt. 
Praktisch meedenken met de aannemerij is hierbij heel belangrijk. In dit 
verhaal kreeg ik een leidinggevende rol om de betrokken projectinge-
nieurs en BIM modelleurs hierin te begeleiden en aan te sturen. Daarbij 
komen voor mij ook commerciële verantwoordelijkheden naar onze 
klanten toe. Op die manier groei ik verder naar een leidinggevende rol 
in het studiebureau. Best leerrijk!

Stabiliteitsingenieur ... voor mij een meer dan gevarieerde job dus!

Zin gekregen om bij Abicon aan de slag te gaan als stabiliteitsingenieur? 
Tof! Graag een mailtje naar eline@abicon.be.
Vragen over mijn job? Tot uw dienst! Graag een mailtje naar 
stijn@abicon.be.



Veel succes aan alle thesisstudenten!
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