
Na mijn studies wilde ik een uitgebreide roadtrip maken. Waarom er 
dan niet iets leerrijks aan koppelen waarbij je je verworven kennis 
kan gebruiken en uitbreiden? De Grand Tour van Zwitserland 
combineren met een summer school aan de società italiana di 
fisica ? Het kan en is een perfect combo ! Anderhalve week heen -
50% van de Grand Tour van Bern naar Lugano -. Eén week in 
Varenna met fantastische discussies en één week naar huis  van  
Lugano tot Neuchâtel –de andere 50% van de Grand Tour-. Met de 
klok mee was de planning en dat is ‘em ook geworden! Met de tent, 
auto en… Google maps kom je overal en ontdek je fantastische 
plaatsen en mensen.
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Als je de kans hebt om dit avontuur aan te gaan, stop dan met lezen en vertrek. Hou op met deze zinloze 
woorden te lezen over ‘hoe leuk en leerrijk’ deze trip wel niet was. Je wordt er namelijk niet gelukkiger en 
slimmer van.

Nog niet vertrokken? Lees dan maar gezellig verder terwijl je vrienden hun koffers al aan het pakken zijn! Ik 
heb de mijne namelijk al terug uitgepakt…

Zie je ze wegrijden met een glimlach op hun gezicht? Tja,… 

Lessen waren uniek en van hoog niveau en werden telkens met een 
gezamenlijke discussie afgerond. Ik raad deze specifieke cursus dan 
ook aan om tegen het einde van je studieloopbaan te volgen. Topics 
zijn zeer uitgebreid. Enkele voorbeelden: Sustainable energy and 
concept improvement, Basic principles of fission, Generation IV 
reactors, Myrrha reactor, Fusion, Electrochemical energy conversion 
or energy storage by electrolysis, Availability of materials for energy,…
Presentaties zijn telkens door een gespecialiseerde professor tot in 
detail uitgevoerd en gebracht. Zeker een aanrader om je algemene 
kennis uit te breiden over onbekende onderwerpen. Let op! Volgen op 
eigen risico, je kan je soms dom voelen! And I loved it.

JUST DO IT.

Voor vertrek….

Bij terugkeer…. Expres verkeerd gereden 
en er van genoten ! 

Società Italiana Di 
Fisica
Lessen gaan door in het luxueuze 
VILLA MONASTERO aan het COMO 
meer in Varenna.

Een eer en leerrijke ervaring om 
kennis te delen en kritisch te 
bediscussiëren op een plaats waar 
vele baanbrekende professoren 
gestaan hebben!

Mijn verblijf…. Place to be?


	Dianummer 1

