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Woordje van de voorzitter

In het kort,
« On vient au monde tous les matins » (E. Ionesco)

Onze beste wensen voor dit nieuwe jaar. Moge het een harmonieuze symfonie van
vreugde, avonturen en verrassingen worden, zowel in uw professionele relaties als
onder vrienden en in familiekring!
Welke ABAV-evenementen had 2011 voor ons in petto ?
Zoals ieder jaar zal onze statutaire Algemene Vergadering op 1 juni in Het Pad aan
de Universiteit Gent het centrale scharnierpunt geweest zijn. Het
activiteitenrapport en de financiële verslagen van de Vereniging achtereenvolgens
voorgesteld door onze secretaris en penningmeester, getuigen eens te meer – indien
dit al nodig zou zijn - van een goed gevuld ‘abav’ jaar en een gezond boekhoudkundig
beheer van onze ‘kleine’ financiën. Vijf uiteenzettingen werden gepresenteerd
tijdens de « vrije mededelingen » : bouwakoestiek en akoestiek in kantoren,
gehoorbescherming, lokalisatie van geluidbronnen, spraakverstaanbaarheid,
geluidmonitoring en –waarneming zijn de onderwerpen die aangesneden werden
tijdens deze namiddag, afgesloten door het niet minder traditionele diner in een
uitstekend restaurant te Sint-Martens-Latem, een buurt wel gekend voor haar
artistieke schilders.
Het ABAV jaar was niettemin van start gegaan met een innovatieve activiteit : een
volledige dag gewijd aan de voorstelling van het onderzoekswerk van de jonge
doctoraatstudenten aan de verschillende universiteiten: « Wie doet wat in het
Belgisch akoestisch onderzoek? ». Het is in het militaire hospitaal van Neder-overHeembeek op 23 februari dat de meest uiteenlopende akoestische thema’s
gepresenteerd werden voor een talrijk en geïnteresseerd publiek : modelisering van
stedelijk geluidsveld ; fysische karakterisering van materialen ; trillingsanalyse in
gebouwen en onderzeese omgeving ; akoestiek van gebouwen, zalen, verkeer,
structuren en uitrusting ; 3D audio en muziek ; enz… en dit in al haar theoretische
en/of praktische aspecten! De 15 uiteenzettingen van de universiteiten van Brussel,
Gent, Leuven, Luik en Louvain-la-Neuve lieten toe een eclectisch panorama te
schetsen van het werkterrein van onze onderzoekers.
Op 22 september vond de interessante voorstelling van de activiteiten en het
bezoek van de installaties van de firma Bosal Emission Control Systems te Lummen
plaats. En tenslotte op 23 november werd aan de Sart-Tilman een studienamiddag
georganiseerd met als thema de aspecten van « multi-microfoon systemen », met
lezingen en demonstraties bestemd om iedereen een goed begrip te geven en een
stand van zaken te schetsen van deze problematiek ingeleid met een theoretische
opfrissing en geïllustreerd aan de hand van toepassingen en apparatuur
(bronidentificatie, camera, holografie, algoritmes, enz.… ).
Wij wensen hiermee dan ook onze welgemeende dank uit te drukken aan de
coördinatoren en organisatoren van deze manifestaties (Dick, Jean-Jacques, Gerrit)
voor hun betrokkenheid en toewijding aan het ABAV.

De AV van 1 juin 2011 had tevens op
de agenda het voorstel van enkele
kleine aanpassingen aan het
Huishoudelijk Reglement om deze te
kunnen toepassen in geval van
vervanging van een lid van de Raad
vóór het verstrijken van de
driejaarlijkse vernieuwing van een
derde van de leden van de Raad.
Eenmaal aangepast, liet dit HR de
verkiezing van Lieven De Geetere toe
om het mandaat van Walter Lauriks
verder te zetten (juni 2013).
Op 25 november jongstleden, vierde
het departement Toegepaste
Wetenschappen van de « Katholieke
Universiteit Leuven » op feestelijke
wijze het toetreden van professor
Gerrit Vermeir tot het emeritaat. Een
hartelijk eerbetoon – waar zijn
echtgenoot aan verbonden werd –
werd hem gebracht tijdens de
academische zitting door de
vertegenwoordigers van verschillende
academische corpsen en
professionele milieus waaronder het
ABAV. Professor Vermeir sloot de
ceremonie af met een causerie van
suggestieve aard « Luisteren naar de
geluidomgeving ».

Enkele aankomende congressen
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Verenigt het 11° « Congrès français
d’Acoustique » en de « 2012 Annual
IOA Meeting »
Nantes (F) van 23 tot 27 april 2012
http://www.acoustics2012-nantes.org/


Euronoise 2012

9° « European Conference on Noise
Control »
Praag (CZ) van 10 tot 13 juni 2012
http://www.euronoise2012.cz/


Inter.Noise 2012

Een woordje aangaande onze twee volgende activiteiten in 2012 ?
Eind maart zou een bezoek georganiseerd worden aan het nieuwe laboratorium
Akoestiek van het WTCB te Limelette. En noteer alvast ook 30 mei voor onze
Algemene Vergadering met de ‘klassieke’ Vrije mededelingen.

« Quieting the World's Cities »
New York City, USA, van 19 tot 22
augustus 2012
http://internoise2012.com/

Bedankt aan alle sprekers van onze studiedagen en aan al die ons onthaald hebben.
En ik zou niet willen afsluiten zonder onze sleutelfiguren van harte te feliciteren en
te bedanken voor hun voortreffelijke en steeds verzorgde werk: Debby en Peter.
Vriendelijke groeten aan jullie allen, beste leden en sympathisanten van het ABAV !

Een bezoekje waard …

Daniel Soubrier
ABAV is lid van:
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