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WOORDJE VAN
TEAM PERS

Liefste lezer

Het eerste semester zit er bijna op, vandaar dat ik je het tweede ledenblad 
toestop.

Wij hebben speciaal voor jullie een nieuwjaarsbrief geschreven omdat 
2022 op zijn einde loopt, de periode waarin iedereen op een aangename 
blok en goede examens hoopt.

De meeste deadlines zijn gelukkig al gepasseerd, dus kunnen jullie nu een 
beetje bekomen alvorens je voor de examens studeert.

Vergeet dus vooral niet te genieten van de feestdagen en het bijbehorend 
lekker eten, op die manier zal je de leerstof minder snel vergeten!

Omdat wij burgies zijn en zo graag rekenen, zal het volgende rijmpje voor 
ons veel betekenen:

Ik kan al tellen, doe je mee? Eén plus is één is samen, twee!

Nog twee erbij is samen vier, ik wens je een jaar vol plezier,

Vijf, zes, zeven, acht en negen, ik wil je graag iets geven.

‘t Is deze mooie brief, je zal het zien. Met heel veel kusjes, wel een stuk of 
tien!

We wensen jullie alvast een zalig kerstfeest, een gelukkig nieuwjaar en 
heel veel succes met de examens!

Van jullie kapoenen
Jarne Croene

Karo Vorsselmans
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VERSLAG
TEAMBUILDING

Af en toe mogen we onszelf ook eens belonen voor ons harde werk dat we 
verrichten voor de bouwkundestudenten. Dit deden we in het weekend 
van 14 en 15 oktober op onze jaarlijkse teambuilding, die ook deze keer 
weer zeer geslaagd was (oordeel vooral zelf na het lezen van dit verslagje). 
Het bestuur en de medewerkers bleven met veel plezier twee daagjes 
langer in Gent om hun band te versterken en elkaar nog beter te leren 
kennen.

Op vrijdagavond spraken we aan het Sint-Pietersplein af om samen naar 
O’Learys te fi etsen. Daar hebben we gebowld en ondertussen wat drankjes 
(aangezien bierbowlen niet toegestaan was, werd het dan maar bowlen 
met veel bier) en wat nacho’s genuttigd. Tijdens het bowlen ontdekten we 
al snel de optie om profi elfoto’s in te stellen voor de spelers, dus iedereen 
werd telkens aangekondigd met een prachtplaatje van zichzelf. De een was 
al wat beter in bowlen dan de ander, maar een algemene conclusie kon vrij 
duidelijk getrokken worden: de bowlkwaliteiten waren rechtevenredig 
met het aantal gedronken pintjes. Één baan sprong er echter bovenuit 
door allemaal in dezelfde ronde een strike te gooien (terwijl ze gedurende 
het volledige eerste spel geen enkele strike behaalden!). Een speciale 
vermelding voor onze webmaster, die met zijn 164 punten in 1 spelletje 
de winnaar van de avond werd. Naast 2 maal buizen voor zijn examen 
informatica heeft  hij duidelijk nog andere kwaliteiten. 
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Je kan je al wel voorstellen dat iedereen zeer hongerig was na deze 
intensieve bowlingpartij, dus na het bowlen fi etsten we naar Stefano’s 
om Julientjes te bestellen. Sommigen hadden het competitiebeest in zich 
gevonden tijdens het bowlen en besloten om hier een koers van te maken 
door de straten van Gent. De julientjes namen we mee naar de Delta 
lounge, waar het feest van start kon gaan. De avond startte rustig met 
enkele pintjes, totdat de fl essen rocketshots boven gehaald werden. Een 
enkeling vond het zelfs nodig om een volledige beker hiervan te drinken, 
maar moest hier uiteraard de gevolgen van dragen. Iedereen haalde zijn 
beste dansskills boven en er werd zelfs gedanst met barstoelen. Ook op de 
bar dansen leek een goed idee, totdat een kennismaking met de vloer hier 
een einde aan maakte (RIP Hannah haar speld). Iedereen was nog volop 
aan het genieten, maar helaas moesten we het feestje afronden. Dit was 
achteraf gezien misschien niet slecht, aangezien de volgende dag opnieuw 
goed gevuld zou zijn.

Zaterdag spraken we ’s middags af – de ene al wat frisser en met meer stem 
dan de andere – om met de auto richting Eeklo te rijden. We wisten nog 
niet wat ons te wachten zou staan. De enige informatie die we gekregen 
hadden, was dat we gemakkelijke/sportieve kledij moesten dragen. Toen 
we aankwamen, verdeelden we onszelf in groepjes van 3 personen, het 
ene al wat competitiever dan het andere. We hebben een spelletje prison 
island gespeeld. Dit bestaat uit een gevangenis, die opgedeeld is in 
verschillende cellen. In elke cel kan een opdracht uitgevoerd worden om 
punten te verdienen. Je moet zelf telkens achterhalen wat de spelregels 
van de cel zijn om de opdracht tot een goed einde te brengen. Opnieuw 
was het het team van onze webmaster die met de overwinning naar huis 
ging, wat was hij in vorm dat weekend (en niet enkel tijdens de spelletjes 
hoor)!
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Nadat iedereen zich goed had kunnen uitleven, was het tijd om te gaan 
eten in de Colmar. Voor sommigen was dit ook meteen hun eerste 
maaltijd van de dag (op 2 fanta’s en een zakje chips na). Toen het eten 
aan tafel kwam, hadden sommigen een beetje spijt van hun keuze. Al bij 
al heeft  iedereen lekker gegeten en hadden de meesten onder ons nog wel 
wat plek vrij om aan te schuiven bij het dessertenbuff et.

Daarna konden we moe en voldaan terug naar onze fi etsen vertrekken, 
waar onze wegen spreidden na afscheid genomen te hebben van elkaar 
met een warme knuff el. Bedankt aan onze voorzitter en vice-voorzitter 
om dit fantastische weekend te organiseren!
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AANKONDIGING
REIS

Zoals mening burgies onder ons al weten, heeft  het infomoment van de 
reis ondertussen plaatsgevonden. En ja, we gaan het zelfs verder zoeken 
dan vorig jaar, want we gaan namelijk naar Singapore én Kuala Lumpur. 
De deadline voor het opsturen van de motivatiebrieven zit er ondertussen 
al op en 18 december weten we wie al dan niet het geluk heeft  om wat 
tempels enzo te gaan bezoeken. Dus bij deze willen we alvast iedereen die 
er één ingediend heeft  succes wensen met zijn/haar applicatie! May the 
odds be ever in your favour!

Deze reis zou uiteraard niet mogelijk zijn zonder onze sponsors en ons 
reisteam, dus daarom willen we hen nog eens extra bedanken!
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TESTIMONIAL
ARCADIS

Naam: Niels Martin
Bedrijf: Arcadis
Afstudeerjaar: 2020
Functie: Projectingenieur brandveiligheid      
& elektriciteit

Hallo,

Wil je graag weten wat je te wachten staat als je ervoor kiest je carrière te 
starten bij Arcadis? Lees dan zeker het verhaal van Niels Martin. Niels 
studeerde in 2020 af als industrieel ingenieur (energie) en behaalde in 
2021 een tweede master Management. Hij doet zijn verhaal over zijn 
ervaring in zijn eerste jaar bij Arcadis.  

Ik ben bij Arcadis begonnen meteen nadat ik afstudeerde aan de 
universiteit. Ik zocht een werkgever waar ik nog veel kon bijleren en snel 
veel ervaring kon opdoen. Dat kon allemaal bij Arcadis.

Ik werk zowel samen met collega’s met jarenlange ervaring die altijd open 
staan voor vragen, als met collega’s uit andere disciplines zoals HVAC en 
architectuur. Zo breidde ik op korte tijd mijn kennis als pas afgestudeerde 
uit in mijn eigen vakgebied én ook daarbuiten. 

Elk project is verschillend, wat elke dag even boeiend maakt. Ik word 
ook aangemoedigd om mezelf te ontwikkelen, zowel professioneel als 
persoonlijk en krijg kansen om verschillende opleidingen te volgen. 
Ik ben heel gelukkig met mijn huidige functie, werkomgeving en alle 
mogelijkheden die Arcadis biedt. 
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Ben jij benieuwd hoe je bij Arcadis als burgerlijk of industrieel ingenieur 
kan meewerken aan projecten die de kwaliteit van het leven verbeteren? 
Neem dan zeker contact met ons op via rekrutering@arcadis.com, of volg 
onze social media!

“Als pas afgestudeerde kreeg ik bij Arcadis meteen de kans om veel ervaring 
op te doen. Ik werk met verschillende collega’s samen, waardoor ik veel 

bijleer in mijn eigen vakgebied én daarbuiten.”

Niels Martin – projectingenieur Brandveiligheid & Elektriciteit
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TESTIMONIAL
TRACTEBEL

Naam: Michiel Van Gijzeghem
Bedrijf: Tractebel
Afstudeerjaar: 2022
Functie: Ingenieur Waterbouw

Voor diegene die mij nog niet kennen van de afgelopen jaren, ik ben Michiel, 23 
jaar en in juni 2022 afgestudeerd aan de UGent als bugerlijk ingenieur bouwkunde 
(major construction). Dankzij mijn stages, zowel op een werf als op kantoor, hakte ik 
de knoop door om voor een studiebureau te werken. Ik twijfelde niet lang om voor 
Tractebel te komen werken. Dit dankzij het enthousiasme van het team tijdens onze 
kennismaking op mijn sollicitatiegesprekken. Tractebel levert advies-, ingenieurs- en 
projectmanagementdiensten tijdens de volledige levenscyclus van een project op het 
gebied van energie, water en stedenbouw.

Ik koos voor de afdeling Ports & Waterways omdat de interactie tussen water en land mij 
aansprak en me dwingt om zowel geotechnisch als structureel mijn kennis als ingenieur 
te gebruiken. Er zijn echter nog andere afdeling binnen Tractebel die even boeiend 
kunnen zijn, zoals infra, structuren, ... wat ervoor zorgt dat Tractebel een zeer brede 
expertise heeft .

Wat voor mij persoonlijk belangrijk was bij de keuze van een eerste job, is de kans 
krijgen om veel bij te leren. Ten tweede is een grote verscheidenheid aan uitdagingen ook 
belangrijk voor mij. Ik ben namelijk iemand die variatie in mijn werk kan appreciëren. 
Tractebel was dan ook het juiste antwoord hierop. Tijdens mijn eerste drie maanden 
op de werkvloer kreeg ik de kans om aan vijf verschillende projecten mee te werken. 
Daarnaast leerde ik enorm veel bij over waterbouw, mocht ik deelnemen aan drie 
werfb ezoeken en nog veel meer. 

Ik, als junior project ingenieur, werk mee aan grote projecten waarvan ik telkens een 
klein deel mag behandelen. Dit met de nodige ondersteuning van de (senior) project- 
leider. Deze werkwijze is ideaal om zaken bij te leren zonder ‘verloren te lopen’. Ook de 
stap van de schoolbanken naar de werkvloer is zo minder groot. 

Ik kwam tevens terecht in een aangenaam team, met een goede mix tussen jonge 
collega’s en meer ervaren collega’s. Dit zorgt voor een aangename werkomgeving waar 
ik me volledig kan ontwikkelen als ingenieur. Ondanks dat Tractebel een groot bedrijf 
is met veel verschillende afdelingen, is het een warm bedrijf dat zorgt voor een goede 
samenhang tussen de verschillende afdelingen. Er worden verschillende activiteiten 
georganiseerd zoals de Tractebel challenge, een zomerfeest, aft erwork activiteiten etc. 
Verder is er ook sprake van een fl exibele werkomgeving, wat voor mij een groot pluspunt 
is. Dit zorgt ervoor dat ik nog steeds mijn hobby’s kan beoefenen naast de werkuren.
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Naam: Dieter Clybouw
Bedrijf: Tractebel
Afstudeerjaar: 2019
Functie: Ingenieur transportinfrastructuur

Ik ben bij Tractebel begonnen als Junior Engineer Transport Infrastructure en werd 
van in het begin goed ontvangen en begeleid. De toewijzing van een peter of meter 
zorgt voor een toegankelijk aanspreekpunt. Ondertussen ben ik doorgegroeid naar een 
nieuwe functie en heb ik al aan tientallen projecten kunnen meewerken. Recent ben ik 
ook lid geworden van het sport- en feestcomité binnen Tractebel. Samen met een groep 
collega’s uit verschillende afdelingen organiseert het comité vrijblijvende activiteiten op 
en naast de werkvloer. Ideaal om contacten te leggen en om je collega’s op een andere 
manier te leren kennen.

Tractebel heeft  een grote diversiteit van projecten in haar portfolio, waardoor je op heel 
verscheidene projecten kan meewerken en telkens kunt bijleren. We zijn gespecialiseerd 
in grote multidisciplinaire projecten, waarbij telkens wordt ingezet op meerwaarde 
op het vlak van veiligheid, beleefb aarheid, ecologie... Doordat een project van A tot Z 
doorlopen wordt en je meestal ook op verschillende projecten tegelijkertijd werkt, ziet 
elke dag er anders uit, wat de job extra boeiend maakt. 

Mijn afdeling staat vaak in voor de overkoepelende projectcoördinatie over de disciplines 
heen, waardoor je ook op andere vlakken bijleert. Mijn taak bestaat erin om een project 
te begeleiden van concept en haalbaarheidsstudie, over de technische uitwerking tot 
uitvoering en oplevering. Daarnaast is er de opvolging met de klanten, zowel openbare 
als private opdrachtgevers, verschillende stakeholders en adviesinstanties en met de 
aannemers die instaan van de uitvoering van de projecten. 

Hoewel Tractebel een groot bedrijf is, is er een grote samenhang tussen de collega’s 
en de verschillende afdelingen. De goede groepssfeer, de uitdagende projecten en de 
uitgebreide kennis van alle collega’s maken van Tractebel de ideale werkgever. Door een 
continue kennisuitwisseling met collega’s, een goede begeleiding en vele opleidingen 
blijf je groeien en kunnen je ambities groeien in lijn met de vele carrièremogelijkheden 
binnen het bedrijf. Bovendien is er een grote werkfl exibiliteit, met een goeie balans 
tussen thuiswerk, werken op kantoor en werken op de werf, waarbij je de verschillende 
vestigingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië kan afwisselen.
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TESTIMONIAL
SECO

Naam: Davy Cappelle
Bedrijf: Seco
Afstudeerjaar: 2021
Functie: Project Engineer

Hey, ik ben Davy Cappelle en studeerde in 2021 af als burgerlijk ingenieur bouwkunde 
aan de universiteit van Gent. Daaropvolgend ging ik op 1 september 2021 aan de slag als 
projectingenieur in de burgerlijke bouwkunde bij SECO. Met mijn jaartje werkervaring 
ben ik dus de geknipte persoon om je het reilen en zeilen van dit unieke bedrijf te leren 
kennen en je te laten kennismaken met alles wat SECO als werkgever voor jou te bieden 
heeft .

SECO bekleedt een unieke positie binnen de bouwsector in die zin dat het geen 
doorsnee studiebureau of aannemer betreft  maar een onafh ankelijk controlebureau dat 
op een risico-gestuurde basis steekproefsgewijze controle uitvoert op de opgevolgde 
projecten en dit zowel tijdens de studie als in uitvoering. De identiteit van SECO als 
controleorgaan leidt ertoe dat bij projecten steeds wordt samengewerkt met externe 
partijen waaronder studiebureaus en aannemers. Tijdens de opvolging van de studie 
van een bepaald project dient niet de volledige constructie te worden gedimensioneerd, 
zoals bij een studiebureau, maar wordt vooral de focus gelegd op die zaken die met de 
grootste waarschijnlijkheid aanleiding kunnen geven tot schade. Daarnaast vinden ook 
op regelmatige basis werfb ezoeken plaats om een kwalitatieve uitvoering te waarborgen. 
Als ingenieur bij SECO ervaar je zodanig een zeldzame koppeling tussen de uitvoering 
en de studie van bouwwerken waarbij je zelf kunt aangeven waar je de klemtoon wenst te 
leggen. Daarenboven krijg je te maken met een veelvoud aan projecten gekenmerkt door 
een grotere diversiteit (zowel waterbouw als de klassieke bouwkunde) wat zorgt voor een 
grote afwisseling en een snelle opbouw van een brede kennis.

Al vrij snel nadat ik begon te werken bij SECO werd ik betrokken bij tal van (stevige) 
projecten. Zo werkte ik mee aan de Luchthaventram in Zaventem, dit een complex 
infrastructuurnet bestaande uit fi etssnelwegen en tramlijnen met de bijbehorende 
bruggen en tunnels. Hier zag ik voor het eerst hoe een risicoanalyse op een project kan 
worden toegepast. Daarnaast onderzocht ik de stabiliteit van een industrievloer van een 
warenhuis, leerde ik de funderingszool van windturbines te berekenen, bestudeerde ik 
het ontwerp van een damwand langsheen het Boudewijnkanaal te Zeebrugge (waar ik 
later ook de werfb ezoeken uitvoerde) en zo meer.
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Tijdens mijn eerste werkweek vergezelde ik een meer ervaren collega tijdens een 
bezoek aan de haven van Antwerpen. Bij een net aangelegde kaaimuur had er zich 
een signifi cante scheurvorming voorgedaan t.h.v. de kesp. Er werden scheuren van 
maar liefst 7 mm opgemeten wat door de aanwezigheid van het zoutwater van de zee 
nefast was voor de duurzaamheid van de structuur. We werden dan ook door klant 
ingeschakeld om de herkomst van deze scheuren te onderzoeken om dit fenomeen in 
de toekomst te vermijden. Deze specifi eke opdrachten of expertises bieden je de kans 
om je erg te verdiepen in één bepaald onderwerp waarbij ik hier gebruik maakte van 
normen en richtlijnen voor de berekening van krimpscheuren in beton die afweken 
van de gebruikelijke richtlijnen uit de Eurocode en zich meer toelegden op de 
omgevingsfactoren (temperatuur, seizoen, cementsoort, type bekisting…).

Daarnaast worden voor startende ingenieurs nog tal van uren voorzien voor het volgen 
van opleidingen die zowel extern als intern plaatsvinden. Binnen SECO wordt er 
namelijk hard ingezet op de ontwikkeling van zijn ingenieurs met als doel het verwerven 
en verspreiden van kennis. Deze kennis kan bijgevolg worden toegepast op de projecten 
om de algemene kwaliteit binnen de bouw te verhogen.

Met een mijn jaartje ervaring in de rugzak, begin ik steeds meer zelfstandig te werken en 
leid ik al verschillende projecten. Zo ben ik de hoofdverantwoordelijke voor de opvolging 
van het stationsproject van Gent-Sint-Pieters en dat van Mechelen, van het ontwerp 
van de nieuwe sluisdeuren te Pollare, Schipdonk en Idegem, en van verschillende 
windturbines en fi etssnelwegprojecten (aanbouw van tunnels en bruggen). Ik ben ook 
nauw betrokken bij de aanleg van een nieuwe kaaimuur in de haven van Antwerpen. Dit 
neemt niet weg dat ik met mijn vragen steeds terecht kan bij ervaren collega’s.

SECO zoekt steeds nieuwsgierige en gemotiveerde ingenieurs om zijn team te 
versterken. Ben je geïnteresseerd in de technische aspecten van de bouwkunde? Hoop 
je te kunnen werken aan een grote variatie van projecten? Wens je een positie met een 
zekere verantwoordelijkheid? Houd je van een discussie en ga je graag in dialoog? Denk 
dan zeker eens aan SECO en misschien tot snel!
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TESTIMONIAL
VERHELST GROUP

BURGIE WORDT BEIR 

IK BEN NOG ELKE DAG BLIJ  
MET MIJN KEUZE

Dag Nathan, hoe gaat het op je eerste 
bouwwerf?
Prima. Deze job ligt me véél beter dan het 
puur theoretische denk- en rekenwerk op een 
studiebureau. Plus: het is in Gent, dus dicht 
bij de deur.

Hoe ben je bij Verhelst Group beland?
Via een consultancybureau. Zij zochten 
werfleiders voor bij Verhelst Group. Na me 
wat geïnformeerd te hebben over het bedrijf, 
leek het mij een interessante opportuniteit.

In 2021 studeerde Nathan Dutoit af als Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde 
(Major Constructieontwerp) aan de UGent. Na een jaar studiebureau 
koos hij voor een job als werfleider bij Verhelst Group.  
Een beirebeslissing. En niet alleen omdat hij nu mee de werken rond  
de nieuwe Verapazbrug in zijn thuisstad in goede banen mag leiden…

Wat maakt Verhelst Group voor jou  
een aantrekkelijke werkgever?
Je wordt goed begeleid en kan bij iedereen 
terecht. Werfleiders beginnen immers niet 
altijd met dezelfde bagage. Industrieel 
ingenieurs of bachelors zijn vaak meer 
vertrouwd met de praktijk. Ik kom uit een 
theoretische richting. Ik ben dus blij dat ik 
me hier eerst kan inwerken. De Verapazwerf 
in Gent doe ik bijvoorbeeld samen met een 
ervaren werfleider. Zo leer je hoe het er op het 
terrein aan toegaat. Als ze zien dat het vlot 

Nathan Dutoit (25)
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loopt en jij voelt je er klaar voor dan krijg je 
de kans om meer verantwoordelijkheid op te 
nemen. Ik ben nu, na enkele maanden, bezig 
met de voorbereiding van mijn eigen werf: 
een wegenisproject in de stad waarbij ook 
enkele wadi’s en het nodige groen moeten 
worden aangelegd. Het kan dus snel gaan.

Waaruit bestaat je job eigenlijk?
Als werfleider sta je in voor de volledige 
organisatie en coördinatie van de werf. Je zorgt 
dat alle materiaal er is, de ploegen correct 
ingepland zijn, onderaannemers op het juiste 
tijdstip aanwezig zijn, iedereen alles heeft wat 
ze nodig hebben … Je volgt de hele uitvoering 
op, van de opmetingen tot de oplevering.

En je werkt vanuit Gent?
Ja. Één keer per week is er wel planningsver-
gadering in Oostende, op het hoofdkantoor. 
Dat is ook het moment om bij te praten 
met de andere project- en werfleiders. Er 
hangt bij Verhelst Group trouwens een toffe 
sfeer. Precies een grote familie, en dat is 
plezant werken. Je bent geen nummer. Is dat 
misschien typisch West-Vlaams?

Hoe zie jij je toekomst?
Voorlopig ben ik best tevreden met de 
werven die ik mag doen. Het is een goede 
leerschool en zeker uitdagend genoeg. 
De echt grote werven of meerdere werven 
tegelijk opvolgen… da’s voor later.

Wil je net als Nathan ook een beirejob  
als werfleider bij Verhelst Group?  
Kijk dan op  www.beirejobs.be.
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TESTIMONIAL
SBE

SOLLICITEREN
In mijn laatste masterjaar ging ik op Erasmus 
naar Valencia en het was pas tijdens de 
lockdown dat ik op zoek ging naar een job. 
Ik gebruikte de Poutrix bedrijvencatalogus 
om te weten te komen welke bedrijven jobs 
op een studiedienst met waterbouwkundige 
projecten aanboden, gezien mijn interesses 
daar lagen. Op die manier contacteerde ik 
een viertal bedrijven, waaronder SBE.

Nog geen week later belde ik vanuit Valencia 
via Teams met Jan Thomas (één van de twee 
broers Thomas die het bedrijf leiden). Hierna 
volgde snel een contractvoorstel. Dat gaat 
wel heel snel dacht ik toen, maar men liet 
me wel alle vrijheid om verder te gaan met 
sollicitatieprocedures bij andere bedrijven.

KIEZEN
Mijn voorkeur ging gevoelsmatig uit naar 
SBE, maar vooraleer ik mijn keuze maakte, 
kreeg ik alvast een rondleiding in het SBE 
hoofdkantoor te Sint-Niklaas. Ik zag dat er 
achter de doorsnee gevel, ruime en moderne 
bureaus verstopt zaten waar ik me wel zag 
werken. Ik maakte uiteindelijk in juni de 
beslissing om bij SBE te beginnen. Er werd me 
gevraagd welke voorkeursdiscipline ik had: 
beton, geotechniek of staal. Gedurende de 
opleiding had ik geen specifieke voorliefde 
ontwikkeld, dus gaf ik aan dat ik liefst van al 
met alle disciplines in contact wilde komen. 

KAREL
DE KEYSER

Projectingenieur

Afgestudeerd in 2020

SBE mixt jarenlange expertise met 

jeugdige creativiteit tot innovatieve 

bouwkundige en elektromechanische 

ontwerpen. Als ware ‘experts at play’ 

bouwen we samen met overheden, 

aannemers en andere opdrachtgevers 

op een duurzame manier  aan de 

wereld van morgen. Ons team van meer 

dan 200 enthousiaste ingenieurs, BIM 

designers en ontwerpers en onze +30 

jaar ervaring op de teller, maken van 

SBE een sterke en betrouwbare part-

ner op de (inter)nationale markt. We 

focussen ons op ontwerpen binnen vijf 

kernactiviteiten: waterbouw, burgerlijke 

bouwkunde & infra, urbanisme & ontwerp, 

industriële constructies & gebouwen en 

elektromechanica.

Benieuwd naar meer? Ontdek het hier:

SBE weekend 2022

SBE nv

sbe-engineering.com SBE nv

team.sbe
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AAN DE SLAG
Gedurende mijn eerste anderhalf jaar werd 
ik ingepland op uiteenlopende ‘kleinere’ 
projecten waaronder industriële stalen en 
betonnen constructies, een voorontwerp 
voor een geperste ecotunnel, een houten 
klimtoren, …  Telkens kwam ik in contact met 
iets nieuws en zocht ik (samen met collega’s) 
uit hoe een veilige en ‘slimme’ oplossing kon 
geboden worden aan de klant.

Door deze uiteenlopende kleinere projecten 
heb ik de kans gekregen een ruime 
kennisbasis te leggen en is me duidelijk 
geworden dat staal me het meest van al ligt. 
Nadat ik dit aangaf aan mijn teamcoach, 
kwamen al snel grotere staalprojecten op 
me af, waaronder een vermoeiingsstudie 
voor de nieuwe Meulestedebrug te Gent 
en het w aterbouwkundig project waar ik 
momenteel aan werk: de Royerssluis in de 
haven van Antwerpen, bestaande uit twee 
sluisdeuren en twee beweegbare bruggen.

WERKWEEK
Ik werk grotendeels van thuis uit en ga 1 keer 
per week naar kantoor in Sint-Niklaas. De 
eerste maanden ging ik nog elke dag naar 
kantoor, maar door de tweede COVID-golf 
werd thuiswerk opnieuw verplicht. Dit was 
als starter wel een hele aanpassing, maar 
ik werd goed begeleid en uiteindelijk werd 
het thuiswerk een aangename gewoonte. 
Vooral de tijdswinst is een groot voordeel. 
SBE zet ook sterk in op de ‘work-life balance’ 
en gaat dan ook zeer eigentijds om met 
thuiswerk. Naast het bureauwerk kan ik als 
projectingenieur ook af en toe ter plaatse 
gaan. Zo bezocht ik onlangs de grootste sluis 
ter wereld in Antwerpen (Kieldrechtsluis). 
Dit geeft toch een heel ander zicht op de 
grootteorde van de materie waarmee ik nu 
dagdagelijks bezig ben.

Voor het project Royerssluis hebben we 
wekelijks een (online of fysieke) vergadering 

met de opdrachtgever, de aannemer en 
nog enkele andere experten. Daarbij wordt 
besproken hoe bepaalde aanpassingen, 
optimalisaties of problemen bij het ontwerp 
van de sluis kunnen aangepakt worden. De 
rest van de week verdiepen we ons dan in 
deze materie en staat SBE de opdrachtgever 
technisch bij. Zij nemen dan beslissingen 
gebaseerd op onze berekeningen en 
raadgeving. Het is fijn om telkens kort op de 
bal te kunnen spelen en als jonge ingenieur 
betrokken te worden in die overkoepelende 
vergaderingen.

NAAST HET WERK
SBE beloofde al vanaf de sollicitatiepro-
cedure een familiale sfeer, wat zeker werd 
waargemaakt. Ondanks het frequente 
thuiswerk worden toch tal van activiteiten 
georganiseerd door gedreven collega’s. 
Ikzelf ging al tweemaal mee op het fameuze 
jaarlijkse SBE-weekend, nam deel aan de 
badminton- en kubb-competitie, ging padel-
len met de collega’s, gaf bloed en ruimde 
afval voor de warmste week, … 

Na twee jaar ben ik nog steeds blij om deel te 
mogen uitmaken van het jonge dynamische 
team bij SBE. Vooral het feit dat er echt 
rekening gehouden wordt met wat je eigen 
wensen zijn en het ruime aanbod aan uit-
dagende projecten zorgen ervoor dat ik hier 
met plezier een verdere, boeiende carrière 
tegemoet ga!

BIM-model Royerssluis Antwerpen
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TESTIMONIAL
WILLEMEN INFRA

 

 

Maak kennis met Tudor Tanco, werfleider in de wegenbouw  

 Afgestudeerd aan UGent in 2020  
 Studierichting: Master of Science in Civil Engineering  

(Minor in Operations and Management) 
 Stagewerf: Brug over de E34 (Assenede)/Drongenplein/Nevele  
 Stageperiode: Juni-Augustus 2018  

 

Hoe ben je bij Willemen Infra terechtgekomen? 

Op de Poutrix-jobbeurs heb ik met de collega’s van Willemen Infra kennisgemaakt. Het klikte 
meteen dus samen hebben we onmiddellijk mijn stage besproken en vastgelegd.  
 
 

Wat zijn de belangrijkste dingen die je geleerd hebt tijdens je stage?  

Je motivatie bepaalt mee je succes. En die motivatie haal ik uit de uitdagingen van elke dag die mijn 
job met zich meebrengt. Een goeie werksfeer en de nodige ondersteuning van je collega’s dragen 
daar uiteraard ook aan bij. Op dat vlak is werken bij Willemen Infra een echte aanrader!  
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Waarom wilde je na je stage je carrière verderzetten bij Willemen 
Infra?  

Ik ben in 2020 afgestudeerd, midden in corona, dus niet meteen een goeie periode om een job te 
zoeken of te vinden. Veel bedrijven zetten de zoektocht naar nieuwe collega’s stop, maar bij 
Willemen Infra kreeg ik toch de mogelijkheid om aan de slag te gaan. Ik maak nu deel uit van een 
toffe groep collega’s waarbinnen een topwerksfeer heerst. Ideaal voor een jonge ingenieur om 
verder te groeien!  
 
 

 

Word jij weldra mijn nieuwe collega? 

Vraag je stage aan of solliciteer via www.willemeninfra.be/jobs 

#destrafsteplannen 

 

 

 

Tudor op de werf in Wippelgem, bezig met het voorbereiden van de betonneringswerken van de 
vleugelmuren:  
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VANDENBUSSCHE

Kevin Van Hecke studeerde in 2021 af als Master of Science in Civil Engineering - 
Construction Design aan de Universiteit Gent. Na zijn studies ging hij aan de slag als 

Dankzij de jobbeurs en een werfbezoek van Poutrix leerde ik mijn huidige werkgever kennen. 
Tijdens het academiejaar ondertekende ik nog mijn contract zodat ik onmiddellijk bij het 
verlaten van de schoolbanken kon opstarten. Vandenbussche is een grote speler op de markt 
maar heeft het DNA van een familiebedrijf, wat voor mij het nodige vertrouwen gaf om er aan 
de slag te gaan.

Tijdens de eerste maanden komt er enorm veel op je af, de verantwoordelijkheid als startende 

dankzij de goede begeleiding is het mogelijk om de bomen door het bos te blijven zien. Ik mocht 

eigen ruwbouwploeg instonden voor het realiseren van 54 appartementen met ondergrondse 

De dynamiek van een werf leer je niet op de schoolbanken, vandaar dat Vandenbussche haar 
werf- en projectleiders de kans geeft om ervaringen met elkaar te delen om zo de nodige 

worden er ook 3 à 4 werfbezoeken per jaar georganiseerd voor de collega-bedienden. Na 

bijgepraat worden onder de collega’s.

Tijdens de eerste werkmaanden word je via het opleidingsprogramma Vandenbussche Academy 
intensief begeleid bij de kennismaking van de bedrijfsgebonden software en werkwijzen. In een 
later stadium worden er interne en externe opleidingen aangeboden om je kennis te verruimen 
en up-to-date te houden. Je kan ook steeds zelf opleidingen voorstellen die je wenst te volgen.  

Er is tenslotte een open bedrijfscultuur. Als er zich een probleem voordoet, op technisch of 
administratief vlak, dan kan je onmiddellijk de juiste persoon aanspreken. De collegialiteit onder 

meer ervaring die je maar al te graag raad geven.

Nieuwbouw- en renovatieprojecten
Appartements- en utiliteitsbouw

Klasse 8 bouwonderneming Aalter
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Een aanrader: stage doen! 

Elk jaar komen meerdere studenten proeven van de praktijk bij Vandenbussche. Gedurende 
een aantal weken worden ze ondergedompeld in de boeiende wereld van de aannemerij. 
De meeste studenten kiezen voor het werfgebeuren, maar stage kan ook in de afdelingen 

Ellen Van Hijfte, studente Civil Engineering, was één van de studenten die we deze 

calculatiedienst. 

“Mijn stage begon met 4 weken werken op de Watergroep, een nieuwbouw kantoor vlakbij het 
station Gent-Sint-Pieters. Aangezien mijn opleiding heel theoretisch is, was het heel boeiend 
om de praktijk ook eens van dichtbij te zien. Vervolgens deed ik nog een week stage op de 
Calculatiedienst. Ik kreeg een aanbestedingsdossier waarvan ik de meetstaat en het bestek 
volledig zelf mocht doornemen. Mijn collega’s vertelden ook met veel plezier nog meer over 
hun job en takenpakket. Deze stage was de perfecte manier om het bedrijf beter te leren 

Dankjewel voor deze kans, Vandenbussche!”

0472 78 23 40 - phebe.willem@vandenbusschebouw.be 

Groendreef 21 - 9880 Aalter - 09 325 75 47
www.vandenbusschebouw.be/jobs
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CADEAUTIPS
VOOR BURGIES

De lichtjes hangen in de straten, de kerstbomen worden van zolder 
gehaald en het kerstmenu begint stillaan vorm te krijgen. Je voelt het aan 
alles, Kerstmis staat terug voor de deur! Tijd voor een Secret Santa bij de 
familie, de schoonfamilie, het gezin, de jeugdbeweging, de vrienden van 
kot, ... Allemaal leuk en wel, tot je de naam van een burgie trekt! Want wat 
koop je nu voor een burgie? Op deze pagina vind je enkele tips binnen 
alle budgetten voor een tof en origineel cadeau voor een burgie!

Boksbal - €18,95

42 x 10 zakdoeken - €8,78

Tijdens het studeren kunnen de frustraties 
bij een burgie soms hoog oplopen. Deze 
opblaasbare boksbal is daarom ideaal om de 
frustraties even op uit te werken. Er wordt 
wel aangeraden om de boksbal ver genoeg 
van je laptop te plaatsen, want Poutrix is niet 
verantwoordelijk voor eventuele schade bij het 
loskomen van de boksbal!

Naast frustraties, zijn ook traantjes 
nooit veraf tijdens het studeren. 
Met dit zakdoekenpakket ben je 
voorbereid op maar liefst 420 mental 
breakdowns tijdens de examens! 
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Blokkendoos - €18,19

Koffi  etas - €20

Poutrixhelm - €5

Burgies krijgen een enorme hoeveelheid 
aan theorie om te verwerken, terwijl 
praktijkervaring vaak minder nadrukkelijk 
aan bod komt. Met deze blokkendoos kan 
de burgie bouwkunde alvast oefenen op 
het plaatsen van kolommen en balken, het 
bouwen van bruggen en het ontwerpen van 
een huis. 

Koffi  e is het redmiddel van bijna elke burgie 
tijdens de examens. Niets beter dus dan 
koffi  e drinken uit deze gepersonaliseerde tas, 
die de burgie er telkens aan herinnert hoe 
slim hij wel niet is. Naast een caff eine boost 
krijg je door deze tas ook een boost van het 
zelfvertrouwen!

Vroeg of laat heeft  elke burgie bouwkunde 
een helm nodig om op de werf te komen. 
Zoek niet langer en koop dit prachtexemplaar 
bij Poutrix voor slechts 5 euro! 
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POUTRIX
EXAMENPLANNER

Maandag Dinsdag Woensdag Don
…/… …/… …/…
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nderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
…/… …/… …/… …/…

O U

O T

I S !
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CIVIL NIGHT

Op donderdag 3 november was het opnieuw tijd voor onze jaarlijkse Civil 
Night, die plaatsvond in de Watt Factory. Op dit evenement krijgen 3de

bachelor- en 1ste masterstudenten de kans om te netwerken met enkele 
bedrijven met als een doel een stageplek te vinden. De 2de masterstudenten 
konden van de gelegenheid gebruik maken om een eerste keer dit jaar 
te informeren bij de bedrijven naar job mogelijkheden. De bedrijven 
die deelnamen aan dit event waren Besix, Sweco, Tractebel, Witteveen 
+ Bos, BM Engineering, Artes, Jan De Nul Group, Willemen Infra en 
VK Engineering. We willen jullie via deze weg nogmaals bedanken om 
aanwezig te zijn en de studenten iets meer te vertellen over jullie bedrijf! 

Het was ook dit jaar weer multitasken geblazen. Tijdens het kennismaken 
met de bedrijven, werd er namelijk een cocktailworkshop gegeven waar 
alle aanwezigen van konden genieten, net zoals van de overheerlijke 
hapjes die geserveerd werden. De grote vraag blijft  toch nog steeds of 
onze webmaster (ja, weer hij!) expres de aanwezighedenlijst gehackt 
heeft , zodat er meer cocktails besteld zouden worden, die hij dan met veel 
plezier kon opdrinken. 
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We sloten de avond af met een receptie, waar iedereen de mogelijkheid 
kreeg om nog een babbeltje te doen met bedrijven naar keuze. Rond 23u 
waren de laatste aanwezigen met hun goodies vertrokken en konden we 
beginnen opruimen.

Toen de zaal volledig opgeruimd was, ontdekten we echter nog een fl es 
cava die open was. We konden dus niet anders dan de avond gezellig 
samen afsluiten door samen deze fl es op te drinken. Onder het motto 
eentje is geentje, werd het bij sommigen toch nog iets later dan verwacht 
en een handvol mensen hebben nog een heuse aft erparty gehouden toen 
ze ontdekt hadden hoe de discolichten en danspalen (vraag maar eens 
aan Viktor hoe hij aan de bijnaam Hapkin komt) werkten. Om 3u30 is 
uiteindelijk iedereen vertrokken om lekker te gaan snacken op kot en na 
een geslaagde avond lekker in bed te kruipen. We kunnen alleen maar 
hopen dat de volgende editie weer zo onvergetelijk wordt!



30

Le
de

nb
la

d 
17

.2
VERSLAG
SOIRÉE D’INSTABILITÉ II

Op vrijdag 25 november was het zo ver, het paradepaardje van Poutrix 
vond plaats: de Soirée d’instabilité. Deze tweede editie bevatte opnieuw 
veel eten, plezante aanwezigen en vette dansplaatjes. Nadat iedereen zich 
volledig uitgedost had met zijn/haar mooiste outfi t, kon de avond van 
start gaan met een receptie. Door de beperkte capaciteit van de zaal, steeg 
de temperatuur al snel, waardoor de cava overvloedig vloeide. Omdat 
zoveel cava op een nuchtere maag geen goed idee is, werden er uiteraard 
ook enkele hapjes voorzien.

Vervolgens mochten we plaats nemen aan tafel, het overenthousiaste 
personeel had precies niet goed begrepen wat het concept van een walking 
diner inhoudt. Dit maakte echter niet zoveel uit, aangezien de meesten 
onder ons er wel van genoten om even te kunnen zitten. Zo konden onze 
beentjes opladen om daarna los te gaan op de dansvloer. Ondertussen 
konden we genieten van tal van buff etten, zoals vis, quiche, couscous, 
wok, stoofvlees met frietjes en last but not least een dessertenbuff et.
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Bij deze avond hoorde natuurlijk ook een speech van onze voorzitter en 
vice-voorzitter. De nodige groepsfoto’s werden gemaakt en daarna was 
het tijd om die dansbenen los te gooien. Het kostte een beetje moeite om 
iedereen recht te krijgen, waarschijnlijk omwille van de volle maagjes, 
maar uiteindelijk kregen we iedereen op de dansvloer en werd er ook 
volop gebruik gemaakt van de photobooth.

We kunnen dus concluderen dat ook de tweede editie weer een geslaagde 
was en daarom willen we graag alle aanwezigen bedanken! Geniet nog van 
deze mooie plaatjes die de selectie gehaald hebben om in ons ledenblad te 
komen. Zo kan ook iedereen die niet aanwezig was, kijken wat een feest 
hij/zij gemist heeft .
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VERSLAG
FILMAVOND

Op 1 december besloten we eens wat anders te doen, daarom trokken we 
samen met PKarus en cenEka naar de Studio Skoop om de fi lm ‘Th e menu’ 
te gaan kijken. Deze komische, horrorfi lm gaat over een koppel, Margot 
en Tyler, die naar een eiland reizen waar ze in een exclusief restaurant 
uitgebreid mogen dineren onder begeleiding van de chef Slowik. Tijdens 
het evenement heeft  de chef echter schokkende verrassingen voor zijn 
gasten in petto.

Bij deze fi lm hoorde uiteraard ook een snack en een drankje, die 
inbegrepen waren in de prijs. Het was dus een ideale avond om eens 
volledig te ontspannen tussen alle deadlines door. 
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POUTRIX
EXAMENTIPS

1. Maak een planning: gebruik onze super gestructureerde planning die je 
kan terugvinden in dit boekje (kopieer de pagina zodat je ze meermaals 
kan gebruiken).

2. Neem voldoende pauzes  en ontspan: ga bijvoorbeeld een wandelingetje 
maken en haal een frisse neus.

3. Eet gezond en voldoende, dit zal wel lukken met de feestdagen en 
bijhorende feestjes die eraan komen: eet een stuk fruit als tussendoortje.

4. Zorg dat je voldoende herhaalt: hoe vaker je hetzelfde herhaalt, hoe 
beter deze leerstof zal blijven hangen.

5. Slaap voldoende: hoe beter je uitgerust bent, hoe vlotter het studeren 
zal gaan.

6. Tel uit hoeveel punten je al op de projecten gehaald hebt om jezelf 
gerust te stellen.

MONDELING 
EXAMEN 

AFGELEGD

TE KOUD IN HET 
EXAMENLOKAAL

TE WEINIG TIJD 
OM OEFENINGEN 

AF TE KRIJGEN

DERDE TAS KOFFIE 
VAN DE DAG 
GEDRONKEN

BALPEN 
LEEGGESCHREVEN

TOEZICHTER 
STAAT OP JE BLAD 

TE GAPEN

IEMAND ZIT HEEL 
ZIJN/HAAR TIPPEX 

OP TE MAKEN

ALS EERSTE 
AFGEGEVEN

TWEE DAGEN NA 
ELKAAR EXAMEN 

GEHAD

EXAMENBINGO
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VERSLAG
KARAOKE NIGHT

Op dinsdag 25 oktober vond de eerste editie van de karaoke avond plaats 
in de Delta lounge. Om de avond goed op gang te krijgen, kreeg iedereen 
aan de inkom enkele bonnetjes, wat sommigen onder ons hielp om wat 
uit hun schulp te komen en luidkeels zijn/haar favoriete plaatjes mee te 
zingen. Anderen hadden hier minder moeite mee en maakten er een 
challenge van om met zoveel mogelijk aanwezigen een duetje te zingen.

De sfeer kwam snel op gang en het duurde niet lang voor iedereen een 
verzoekje had gezongen. De wachtlijst werd dan ook langer en langer, en 
al snel waren alle burgies tot diep in de nacht aan het zingen totdat het 
feest losbarstte. Na wat dansen op vette schijven, kwam hier helaas ook 
een einde aan. Iedereen tapte nog snel een pintje om beneden in de Delta 
op te drinken en zo kwam er een einde aan de eerste, maar zeer geslaagde 
editie van de karaoke avond.

Helaas eindigde de avond niet voor iedereen op een even leuke manier, 
enkele aanwezigen hebben de nacht in het ziekenhuis moeten doorbrengen 
...

Me: I’m not doing karaoke tonight!
Also me 3 beers later:
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VERSLAG
ARTES ACADEMY

Op woensdag 16 november werden 7 enthousiaste burgies opgepikt door 
een taxi en naar Kruibeke, waar het hoofk antoor van Artes ligt, gebracht. 
Daar kregen ze een korte voorstelling over het bedrijf en vooral over hun 
Artes Academy, waar nieuwe werfl eiders, projectleiders, bouwvakkers, ... 
een opleiding krijgen in het plaatsen van prefab kolommen en balken, het 
bekisten en storten van betonnen wanden en het metselen van muren. 

Wij kregen de kans om samen met een kraanman en onder begeleiding 
van een van de begeleiders bij Artes Academy eens zelf prefab balken en 
kolommen te plaatsen. We leerden de balken en kolommen op de juiste 
hoogte te plaatsen met een waterpastoestel en leerden de tekens die aan 
de kraanman gegeven moeten worden om de balken en kolommen op te 
pikken en op de juiste plaats en over de wachtwapening heen te plaatsen.

Nadien konden we nog genieten van lekkere pizza’s en een fris pintje! 
Bedankt Artes, Jan Meir en kraanman Kevin!
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VERSLAG
TERRA ARCADIA

Op vrijdag 18 november ging Terra Arcadia door op het kantoor van 
Arcadis te Berchem. De dag begon al vroeg aangezien we om kwart 
na acht op kantoor verwacht werden, wat betekende dat we de trein 
van kwart na zeven in Gent moesten nemen. Geen probleem voor ons 
ingenieursstudenten aangezien koffi  e ons steeds doorheen de dag helpt. 
Eenmaal aangekomen op het kantoor stond er een mooi ontbijtje op ons 
te wachten met koffi  ekoeken, fruit en of course ook koffi  e.

Met voldoende energie konden we dan de dag starten die begon met een 
presentatie door de CEO Kristof Peperstraete over Arcadis zelf. Vervolgens 
deden we onze veiligheidsschoenen aan en sprongen we de bus op die ons 
naar Linkeroever bracht op de Oosterweelwerken. Daar kregen we in de 
werfk eten een korte uitleg over de werken die reeds uitgevoerd werden en 
momenteel nog aan de gang zijn. Dan terug de bus op voor de werfsafari 
die ons rondbracht naar alle delen van Linkeroever waar we af en toe ook 
eens konden uitstappen voor extra uitleg bij bepaalde kunstwerken. 

Na deze werfsafari was het tijd voor de uitgebreide lunch waarbij iedereen 
een box kreeg met verschillende broodjes, donuts, fruit en drinken. Na 
onze buikjes volgegeten te hebben, keerden we terug naar kantoor waar 
het tweede deel van de dag zou doorgebracht worden. 
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De namiddag begon met de projectenmarkt waarbij de verschillende 
afdelingen binnen Arcadis in detail uitgelegd werden door professionals 
binnen hun werkveld. Zo was er ook een VR-stand waar je zelf kon 
ontdekken hoe VR in de toekomst interactief gebruikt zal worden binnen 
Arcadis. Je kon dan bijvoorbeeld fi etsen doorheen de stad waarbij je op 
nieuw aangelegde fi etspaden reed om een eerste idee te krijgen hoe dit in 
realiteit ervaren zou worden.

Als laatste activiteit werd afgesloten met een drone-workshop en een 
voorstelling over AI waarbij duidelijk werd dat het gebruik hiervan 
tijdseffi  ciënt is en dus ook zeer winstgevend voor de klanten. De dag werd 
afgesloten met een buff et waarbij iedereen voor de derde keer die dag 
zijn/haar buikje goed kon vullen. Daarna kon iedereen terug huiswaarts 
vertrekken om ’s nachts te kunnen dromen van een toekomstige job bij 
Arcadis.

Bedankt voor deze toff e en zeer interessante dag Arcadis!
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POUTRIXERS IN
HET BUITENLAND

Ook in deze editie vertelt één van 
onze Poutrixers over haar ervaring 
op Erasmus. Hier kan je lezen over 
Karlijn haar jaar in Turijn.

Schrijven over mijn ervaring 
in Turijn, is een moeilijkere 
opdracht dan verwacht. Een 
goede samenvatting maken, is 
zo goed als onmogelijk en ga ik 
ook niet proberen. Ik vrees dat ik 
zou eindigen met een tekst van 
50 pagina’s die elke cliché van een 
terugkerende Erasmus student 
zou aft ikken. Wat ik wel kan doen, 
is mijn hoogte- en laagtepunten 
omschrijven en jullie ervan 
overtuigen dat die hoogtes het zó 
waard zijn. 

Ik moet opbiechten dat Turijn 
oorspronkelijk niet in mijn top drie 
van droombestemmingen stond. 
Liefst wilde ik naar Azië, eens een 
andere cultuur opsnuiven en mij 
onderdompelen in een samenleving 
die bij voorkeur compleet verschilde 
van de mijne. Waarschijnlijk zie je 
het al aankomen… en inderdaad, 
Covid kwam roet in het eten 
gooien. De universiteit annuleerde 
mijn geplande uitwisseling en twee 
maanden voor mijn aanvankelijke 
vertekdatum kon ik een nieuwe 
aanvraag indienen of kiezen om alles 
uit stellen. Ik had mijn zoektocht 
naar mijn ideale “Erasmus-locatie” 
die zomer eigenlijk al opgegeven. 
Uiteindelijk was het de fl exibiliteit 
van de Italiaanse universiteiten die 
de uitwisseling van velen onder ons 
een tweede kans gaf. 
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Doorheen het jaar ondekte ik dat net die Italiaanse fl exibiliteit het leven 
daar zo aangenaam en bijzonder maakt. Dat ze van het leven genieten, 
merk je in elk aspect van hun cultuur. Ik weet nu dat ik niet naar het verre 
Oosten moet trekken om een onvergetelijk ervaring te beleven. Turijn 
bewees me keer op keer het tegendeel. Zo ver moet je het niet zoeken. 

Op een september morgen, brachten mijn ouders mij naar het station van 
Leuven. Met de trein trok ik naar Turijn. Vroeger kondigden de Alpen, 
steeds de start van een zalige vakantie vol pizza en pasta aan. Nu voelden ze 
net een beetje spannender. Tegen het einde van mijn uitwisseling zouden 
ze mijn beste vrienden worden. Aangezien mijn plannen nog niet zo lang 
daarvoor compleet overhoop werden gehaald, volgde een helse zoektocht 
naar een appartementje. Gelukkig vond ik een gezellige Turijnse dame 
die mij met open armen ontving. Voor mijn vrienden zal ze voor altijd 
bekend staan als “my Italian grandma”. 

Ondertussen was het academiejaar al van start gegaan, alsook de 
activiteiten van het Erasmus Student Nerwork, ESN voor de vrienden. Je 
kan op ze rekenen voor alle soorten van evenementen, gaande van pizza-
parties en wine tastings tot ski- of hiking trips. Voor ieder wat wils. 
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De mensen die ik daar tegen het lijf liep, zullen voor altijd een speciaal 
plaatsje in mijn hart bezetten. In de drie maanden na mijn Erasmus, 
maakten enkelen al de tocht naar België voor een bezoekje en ook ik ging 
op mijn beurt eens bij hun langs. Elke Erasmusser is het er over eens, en 
eerlijk gezegd weet ik niet hoe het komt, maar het lijkt alsof je iedereen al 
je hele leven kent. 

De spontaniteit van het Italiaanse leven werd verder aangewakkerd door 
de overvloed aan goedkope restaurants met overheerlijke pasta en bars 
voor een gezellige Aperitivo. De perfecte geografi sche locatie van Turijn is 
de kers op de taart. Op de achtergrond van het Turijnse stadsleven liggen 
de Alpen trots te pronken. Door de lange straten van de stad kan je ze 
vaak bewonderen op je weg naar de universiteit of de supermarkt. De 
trein brengt je in een half uurtje naar een bergmeer om te zwemmen en 
heb je een tikkeltje langer tijd, zit je op een skipiste. Middenin de nacht 
op café met nieuw gemaakte vrienden beslissen om de volgende dag om 6 
uur naar de Alpen te trekken, was niet ongewoon. 

Beslis je echter om mee te rijden met de trein in de andere richting, ben 
je zo aan de zee in Genova. Deze regio staat bekend als de plek waar de 
Alpen de zee ontmoeten en is prachtig om er met vrienden op uit te 
trekken met een tentje. 
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Aangezien ik voor een jaar op uitwisseling ging, kwam plots het moment 
om afscheid te nemen van zij die voor een semester hadden gekozen. 
Initieel was deze periode eenzamer, maar ik maakte ook meer Italiaanse 
vrienden. In het tweede semester kende ik de stad en zag hoe die 
veranderde doorheen de seizoenen. De mutsen, hanschoenen en ski’s 
werden ingeruild voor zonnebrillen en wandelschoenen. In de bergen 
werden vaak kleine festivalletjes georganiseerd en we trokken vaker naar 
de Alpen voor verkoeling. 

Toen uiteindelijk ook voor mij het moment van afscheid kwam, was 
dat met een klein hartje. Ik besef dat ik een zalige ervaring heb beleefd 
waarbij ik mezelf beter heb leren kennen, mijn engelse taalvaardigheid 
sterk heb verbeterd en vrienden van overal heb leren kennen. Voor zij die 
nog twijfelen; klinkt best goed, toch?

Turijn in het kort:

Juventus, Torino, Th e Alps, the vino
Th e Sindone, the smog, the park Valentino
I know Rome is bigger, there is water in Venice
Milano is richer, but Torino is crazy
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VERSLAG
SEMESTER AFSLUIT

Tijdens de semesterafsluit op woensdag 7/12 werd er afscheid genomen 
van een geslaagde eerste semester. We verzamelden op de Kouter en met 
heel veel nieuwsgierigheid (we wisten namelijk niet wat het plan was) 
vertrokken we al wandelend. Na een eerste stevige wandeling en goeie 
gesprekken onderweg belandden we bij het kot van Hannah aan de uitgang 
van de Kinepolis. Daar werd een tafeltje met heel wat lekkers buitengezet 
waarrond er heel wat afgelachen werd (shout-out naar de man die niet 
door de barrière van de Kinepolis-parking geraakte en de kinderen op de 
achterbank die zich dood schaamden, tot ons groot vertier). We konden 
proeven van verschillende biertjes, wijn, Cola Zero voor Louise, chips, 
nootjes, kaasjes, … Bedankt Hannah (en co)! 

We zetten onze tocht verder richting het kot van Eva in de buurt van onze 
geliefde Plateau. Daar konden we in de kelder genieten van de warmte en 
de kerstperiode goed in gang zetten. Lees: van die goeie jenevershotjesss, 
heerlijke bruschetta’s en lookbroodjes, en dit alles met kerstmuziek op 
de achtergrond. Tot onze grote verassing kwam de kerstman (eigenlijk 
kerstvrouw) ook meegenieten. Zelfs een kickertafel was aanwezig en de 
jongens zagen zichzelf even als topspelers op het WK. Bedankt Eva (en 
co)! 

Afsluiten deden we bij de broer van Eva die had gezorgd voor warme 
chocomelk, glühwein en snoepjes. Huh, chocomelk, hoe komt het dan 
dat sommigen een (beetje) tipsy werden? CHOCORETTO it is! De fl es 
amaretto ging vlotjes naar binnen. Bedankt broer van Eva (en co) en 
sorry voor de kleine geluidsoverlast in de straat!

Stilletjes aan liep onze avond op een einde en vertrokken we richting kot 
(of op café) om te dromen over ons voorbije mooie 1e semester en deze 
geslaagde semesterafsluit. Bedankt funterne! 

Tot volgend semester iedereen xxx
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KOMENDE
ACTIVITEITEN

Op 16 februari organiseren wij in samenwerking met Hays een CV-
workshop en -screening op campus Zwijnaarde zodat jullie CV op en 
top in orde is voor de Bouwkundebeurs! Vergeet zeker jullie CV niet 
te uploaden op jullie eigen profi el, zodat Hays jullie gepersonaliseerde 
feedback kan geven! Dit evenement zal doorgaan in Auditorium 1 in 
gebouw 126 (iGent) vanaf 17u30 tot 19u30. Wij voorzien een hapje en 
drankje! Tot dan! 

Ben je nog op zoek naar een bedrijf waar je de baan van je dromen 
kunt uitoefenen? Ben je op zoek naar een stage om te proeven van wat 
er komen gaat? Dan is de Bouwkundebeurs, die dit jaar doorgaat op 22 
februari, de ideale gelegenheid om in contact te komen met meer dan 40 
bedrijven binnen de civiele techniek. De bouwkundige ontwerpbureaus 
en adviesbureaus staan te popelen om jou te ontmoeten! Tijdens het 
evenement staat heerlijk eten en drinken klaar voor iedereen die zich 
heeft  ingeschreven. Houd onze facebook pagina in de gaten voor meer 
informatie omtrent de locatie en het uur waarop jullie verwacht worden!
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MET DANK AAN
ONZE SPONSORS
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VOOR TIJDENS
EEN SAAIE LES

Uitleg: Het doel van Fillomino is om het diagram te vullen met 
bouwstenen. De grootte van de bouwstenen wordt bepaald door de 
ingevulde cijfers, elk nummer bevindt zich in een bouwsteen die precies 
evenveel vakjes bevat als aangegeven. Twee stenen van dezelfde grootte 

mogen geen gemeenschappelijke grens hebben.
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Uitleg: Bij een calcudoku heb je een vierkant dat verdeeld is in velden, 
hier 12 rijen en 12 kolommen. In elk veld moet een cijfer worden 
ingevuld, zodanig dat in elke rij en elke kolom alle cijfers van 1 tot en met 
12 een keer voorkomen. De velden zijn gegroepeerd in vakken. In elk vak 
is aangegeven wat de som, het product of het verschil moet zijn van de 

cijfers in dat vak.
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Uitleg: Oh nee, Gust is zijn barkruk kwijt geraakt! Help jij hem terug bij 
zijn barkruk zodat hij kan verder dansen?
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Uitleg: Bij het oplossen van een sudoku is er eigenlijk maar één regel: Vul 
het vlak in van 9 bij 9 zodat in elke rij, kolom en vak van 3 op 3 de getallen 

1 tot en met 9 slechts één keer voorkomen.
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LACHEN,
GIEREN, BRULLEN

Het leven zoals het is: Structural Stability

Het leven zoals het is: Mondelinge 
examens

Het leven zoals het is: Eerste vraag 
op het examen

Het leven zoals het is: Je hebt de 
examens overleefd

Het leven zoals het is: Studenten in 
de kerstvakantie
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VOLG
POUTRIX!

Mis nooit meer een fantastische Poutrix-activiteit en blijf op de hoogte 
van de laatste nieuwtjes via onze social media kanalen! Wie weet zijn er 
voor onze trouwe volgers nog een aantal prijzen weggelegd...

www.facebook.com/Poutrix/

www.linkedin.com/company/
poutrix-vzw/

www.instagram.com/poutrix_gent/




