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Beste,
De
“World Solar Challenge”
is een
tweejaarlijkse wedstrijd voor zonnewagens,
auto's
die rijden op zonne-energie. Een Vlaams team van
de KU Leuven heeft grote ambities voor de wedstrijd
in 2019 die over een afstand van meer dan 3000 km.
dwars door Australië zal worden gereden. In 2017
behaalden ze reeds de derde plaats in deze wedstrijd.
Die ambitie is gesteund op de unieke prestatie die
hun wagen heeft neergezet in de Carrera Solar
Atacama 2018 in Chili, de meest extreme
zonnewagenrace ter wereld. Ze kwamen als eerste
over de eindstreep na 36 uur racen, verdeeld over vijf dagen. In totaal legden ze 2.577 km af door
het Andesgebergte en langs de kustlijn van Chili. Die prestatie werd neergezet door het “Punch
Powertrain Solar Team”, een groep van ongeveer 20 ingenieursstudenten verbonden met de KU
Leuven.
Wat minder bekend is, is dat een ingenieur uit Herentals, Joachim Verheyen, als teamleader, aan de
basis lag van dit succes.
Joachim Verheyen is geboren en getogen in Herentals. Hij liep er lagere en middelbare school aan
het Sint-Jozefscollege en studeerde af in de richting Wetenschappen-Wiskunde. Aan de KU
Leuven behaalde hij de graad van Master in de Industriële Wetenschappen (Chemie) en volgde hij
een postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs. In het kader hiervan was hij teamleider
bij het “Solar Team”. Momenteel werkt hij in de privé-sector bij Indupol (Arendonk), een van de
sponsors van het project en is hij nog steeds adviseur bij het “Solar Team.”
Joachim Verheyen komt vertellen over dit project waarbij hij het, zonder in gedetailleerde
technische details te treden, zal hebben over zijn ervaringen. Hierbij gaat de aandacht naar zijn
vorming en opleiding in Herentals en aan de KU Leuven. Verder zal hij het hebben over de
geschiedenis van het project, de obstakels, de innovaties, de resultaten en de
toekomstperspectieven. Ook wordt het tot stand komen en de samenstelling van het team belicht.
Wij hebben de laatste jaren als een paar beloftevolle wetenschappers uit Herentals aan het woord
gelaten (Isabel Beets, Stefaan Vaes). Zij zijn een voorbeeld en aansporing voor onze jongeren en
het bewijs dat Herentals heel wat talent telt.
Na de voordracht biedt het Davidsfonds ter ere van het goud in Chili een receptie aan.
Inkomstprijs : € 10 ; Davidsfonds cultuurkaart en vrijetijdspas : € 5 .
Betaling ter plaatse aan de balie.
Iedereen is van harte welkom.
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