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22u00 Openingsavond 2.0 ‘t ElixIr

20u00 Presentatie Camco     Aud Eric Duval

Beste lezer

   Na weken zweten, ploeteren en wanhopen, en nadien één miezerig weekje 
vakantie ter compensatie, zit het er op. Hopelijk heeft u genoten van de rust 

van de après-skies, en van de herwonnen vrijheid. Het feest houdt echter niet 
op. We vliegen er in met enkele openingsactiviteiten van formaat. 

Geniet van het nieuwe semster, van het hervonden Leuven en van een 
langverwacht bakske! 

Veel leesplezier
De redactie

20u00 Openingscantus 2 Waaiberg

12u45 VTK Bureau 8 ELEC B91.200
20u00 Speeddate MTC 00.03
22u00 Ladies night 't ElixIr



Vicewoordje
 
De lesvrije week is helaas al gedaan en we keren terug naar de normale gang 
van zaken. Het is wederom tijd voor veel feestjes, cantussen en van tijd tot tijd 
een leske. Ik hoop dat jullie allemaal goed uitgeslapen zijn om de eerste weken 
van het semester te overleven. Het belooft opnieuw een beproeving te zijn voor 
ons lichaam en vooral voor onze levers. 

Ik kijk alvast uit naar de komende weken en de geweldige evenementen die we 
voor jullie in petto hebben. Vergeet zeker niet te genieten van je studententijd, 
want voor je het weet is het voorbij. Voor zij die er te hard van genoten 
hebben is er in augustus een 2de kans, maar denk eraan: twee semes-
ters in één keer inhalen is wel een uitdaging.

Praeseswoordje
 

Eurosong. 
De sinds 1956 bestaande liedjeswedstrijd gaf ons prachtige 

parels en toonaangevende toppers. Van J'aime la vie, over Jennifer 
Jennings tot het idyllische Sanomi. En dan vergeet ik revolutionaire 

aspecten als de kniezwengel van Kate Ryan, de breedgebekte Xandee of 
de flik flak van Sergio die menig Vlaams huiskamer met verstomming heeft 

geslagen. In de ouwe tijd, toen enkel nog Jan, Pier, Tjoris en Corneel baarden 
droegen en niet Conchita Wurst (begrijp mij niet verkeerd, met wat beter trim-
werk zou het er heel goed uitzien), toen hard rock nog gespeeld werd door 
monsters en Spring helemaal afgeknald werden in hun poging om mee te doen 
aan Eurosong, toen werden families gevormd door een simpele 3 uur durende 
wedstrijd van gekweel en gekwetter. We zouden allemaal iets moeten leren 
van Eurosong. Wist je trouwens dat democratie ontstaan is doordat iedereen 
mag stemmen op zijn favoriete artiest bij Eurosong? Maar er is nog progressie 
mogelijk. Kort dag worden de resultaten van onze examens vrijgegeven (be-
halve voor de eerstejaartjes die hun mentale inzinkingen waarschijnlijk volop 
aan het ervaren zijn). Waarom geen voorbeeld nemen aan Eurosong? Ik zie het 
Vandersloten al zeggen "From the department of Mechanical Engeneering, we 
give to Rik Indekeu seven points" waarop iedereen gezamelijk "Rik Indekeu, 
seven points ... Rik Indekeu sept points". KU Leuven, verken de wereld, begin bij 
Eurosong!  

En ohja, een fijn 2e semester.



Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10U30-14U30  12U-19U 22U - ...

Dinsdag    10U30-14U30  12U-19U 22U - ...

Woensdag    10U30-14U30  12U-19U 22U - ...

Donderdag    10U30-14U30  12U-19U 22U - ...

Vrijdag         10U30-14U30  CLOSED       CLOSED
ZIE P11 VOOR MEER INFO 

TD der Heverleese 
kringen

Only Heverlee students know



Events

ZO 11: Openingsavond 2.0 | 't ElixIr | 22u00
 
Ein-de-lijk. De examens hebben lang genoeg geduurd. Jammer genoeg is de 
lesvrije week ook voorbij gevlogen, maar niet getreurd! Dat betekent natuurlijk dat 
er weer een nieuw feestsemester voor de deur staat. Een semester vol kiesweken, 
galabals en jaarwerkingen heeft natuurlijk een passend startschot nodig met 
gratis vaten en extra promo’s!

Gratis vaten 
Sint-Barbara €1 
3 Elixirs €1 
Jenever €0.80

Zondag 11 februari - ‘t ElixIr, place to beer

DI 13: Openingscantus II | Waaiberg | 20u00 | water €4/€6 - 
Bier €11/€15

De examens zijn verteerd, de lessen komen er weer aan en ook bij VTK vliegen we 
er weer in!

Kom daarom op 13 februari jullie punten vieren of het verdriet verdrinken op onze 
openingscantus!

Verkoop maandag 12 en dinsdag 13 februari van 12u30 tot 14u00 in theokot

Deuren: 20u 
Io vivat: 20u30

 
WO 14: VTK Bureau 8 | ELEC b91.200 | 12u45

Het eerste VTK Bureau van het semester vindt plaats op een speciale dag… Het 
is namelijk de verjaardag van Raymond van het Groenewoud. Neenee, geintje. Je 
weet wel wat we bedoelen. Ook kan deze superinteressante vergadering dienst 
doen als date: de vaste Bureaugangers weten ondertussen hoe ze gratis eten en 
drank kunnen verkrijgen. Maar natuurlijk ben je ook welkom voor je eerste keer! 
 
 
WO 14: Speeddate KLA - VTK | MTC 00.03 | 20u00

Geen betere dag in het jaar om de liefde te van je leven te leren kennen dan … 
Valentijn! VTK slaat samen met KLA de handjes in elkaar en speelt jullie Cupido. 
Je leert er tal van toffe singles kennen. Achteraf kom je te weten of de liefde  
    wederzijds was (aan de hand van scores halen wij jouw supermatch      
       eruit). Inschrijven kan via de form op het facebookevenement.



WO 14: Ladies night | 't ElixIr | 22u00 

Schrap die valentij nsplannen al maar! Jongens, woensdag 14 februari is de ideale 
moment om je secret crush in de watten te leggen en ze wat cava of pink passion 
te trakteren.  Onder begeleiding van de beste wij venschij ven is dat een recept dat 
niet kan falen!

Promo’s:
1 Gratis cava aan inkom (ladies)
Cava €0.50
Pink Passion €1.50

DO 15: Presentatie Camco Technologies | Aud Eric Duval | 
20u00 

Op donderdag 15/02 organiseert Camco Technologies een reeks getuigenissen 
van vier recent afgestudeerde software developers. Deze avond is niet te missen 
voor studenten CW en ESAT die meer te weten willen komen over hoe de eerste 
maanden van hun toekomstige job er aan toe zullen gaan. De 4 aanwezige 
ingenieurs hebben gewerkt op de volgende domeinen:

·         neurale netwerken
·         micro localisatie
·         front end development
·         app development

Deze vier korte presentaties vinden plaats in het Auditorium Erik Duval in 200A . 
De eerste getuigenis start om 20u. Na de presentaties wordt er een gratis receptie 
aangeboden in de foyer van 200A.



WO 21: Muurklimmen | Klimzaal De Stordeur, 
Aarschotsesteenweg 112 | 20u00

De weg naar de top ligt open na de Jobfair, of dat is toch hun ambitie. Al weten 
we allemaal beter, muurklimmen that’s the shit! Houd dus zeker woensdagavond 
21 februari vrij en toon ons jouw muurkeklimskills. 

 
WO 21: EBEC Case Study | C300 (dep WTK) P&O Rooms | 20u00

The European BEST Engineering Competition (EBEC) Challenge is the biggest 
engineering competition in Europe.

We are proud to present our Case Study day, hosted by BEST Leuven together 
with VTK and LBK.

In teams of 4 you will solve 2 cases (1 in the morning and 1 in the afternoon). The 
cases are presented by Delaware and IPCOS. You can win all kinds of cool prizes, 
but only the winning team will go to the national round! There will be free food 
(breakfast, lunch and dinner) and we end the day with a nice reception.
 
Registration: www.bestleuven.eu/ebec 
More info: fb-page: “EBEC Challenge Case Study”

 
WO 28: AE Technovate | AE Headquarters, Interleuvenlaan 
27/B | 10u00

WIN EEN REIS NAAR SILICON VALLEY !!

In navolging van de Car Challenge, organiseert AE - Architects for Business & 
ICT dit jaar opnieuw een grootse competitie! Werk in teams van 5 een innovatief 
project uit en maak kans op de fantastische hoofdprijs: een reis naar Silicon Valley!

Meer informatie en inschrijvingen (voor 21 februari) via www.ae.be/technovate-2018

ZO  18 - MA  19 maart: YERA goes Tsjernobyl | Prypiat, Oekraïne 
| €510

Wil je met je eigen ogen zien of de beruchte mythes al dan niet waar zijn? Wil 
je gewoon een originele uitstap? Of ben je benieuwd om de scenes van die ene 
film of game eens in het echt te zien? Ga mee naar Tsjernobyl op 18 en 19 maart! 
Gedurende twee dagen bezoeken we diverse plaatsen in de exclusion zone, de 

sinds 1986 ontruimde stad Pripyat alsook de controlekamer van de reactoren 
die nog doorwerkten tot het jaar 2000.

Meer info en inschrijving: http://www.yera.be/event/yera-goes-
tsjernobyl/.

Events



Fitbits, gezondheids-apps: een tijdje 
geleden nog een goed idee, vandaag al 

voorgeschreven door de dokter. 
Technologie staat vandaag niet stil, en wij 
evenmin: klaar om de gezondheidssector 

flink te doen daveren?

De Technovate daagt je uit om vol 
goesting de mouwen op te stropen.

Dit gaat verder dan een brainstorm: 
samen wekken we een abstract idee 

helemaal tot leven. Wij voorzien tools en 
expertise, jij de volharding.

Voel je het al kriebelen?

MAAK DE 
ONDERNEMER IN 
JE WAKKER EN 
WIE WEET STUREN 
WE JOU EN JE 
TEAM WEL NAAR 
DE MEEST 
INNOVATIEVE PLEK 
TER WERELD: 
SILICON VALLEY!

meer info vind je op ae.be/technovate



Join us now, and taste the startup life!
For students.

For startups. For researchers.

www.techstart.be

TECHSTARTTechstart is an incubator
for students giving techno-

logical advice to startups.

Practical experience
 

Stimulating entrepreneurship

Insights in startup operations
Individual or in team

Satisfies 3ECTS course 
Contact us!



#vtkblokt

vtk blokt niet meer



Ode aan de 
eerstejaars

Velen onder ons hebben het privilege gehad om deel uit te mogen maken van de 
immer populaire facebookgroep 'Dank memes gang'. Tot groot verdriet van velen 
is de groep echter offline gegaan en ondanks de vele pogingen tot alternatieven, 
toch zal het nooit meer hetzelfde zijn.

Groot was dan ook mijn enthousiasme toen ik tijdens de blok een groep ontdek-
te die de naam Dank memes gang ook waardig zou zijn: De eerstejaars burgie 
groep. Daarom wil ik tot alle eerstejaars een woordje van dank en bewondering 
richten. Ik hoop dat jullie punten even goed zijn als jullie memes. Zet de tradi-
tie voort, inspireer uw medestudent en schrijf geschiedenis! (en zak niet af naar 
groep T, zij verdienen zulke memes niet)  



Berichten Cursusdienst

Een nieuw semester betekent naast de traditionele 
openingsactiviteiten, zoals openingsfeestje en openings-

cantus, ook dat de lessen opnieuw zullen beginnen. Bij deze 
lessen horen natuurlijk nieuwe cursussen en handboeken. Om er-

voor te zorgen dat jullie zo snel mogelijk aan zijn boeken kan komen, 
heeft iedereen een specifi ek moment waarop ze hun boeken kunnen 

komen halen:

1e bach: Maandag 12/02 12h-14h en 16h-19h
1e bach archies: Maandag 12/02 14h-16h
2e bach: Dinsdag 13/02 12h-19h
2e bach archies: Donderdag 15/02 12h-14h
3e bach: Woensdag 14/02 14h-19h
3e bach archies: Woensdag 14/02 12h-14h
Masters: Donderdag 15/02 14h-19h

Zoals gewoonlijk gaat deze verkoop door in het Theokot. In de CBA valt er dus 
niets speciaal te zien, in tegenstelling tot vorig semester.

Groeten
Het cursusdienst-team

Verwelkomingssessies 2e fase bachelorstudenten
 - Bouwkunde – geotechniek en mijnbouwkunde – 16u15
      Departement Burgerlijke Bouwkunde
      Kasteelpark Arenberg 40, 3001 Heverlee – lokaal 03.22

 - Chemische technologie - 16u30
 Departement Chemische Ingenieurstechnieken
 Celestijnenlaan 200F (nieuwbouw) – lokaal 00.118 Curie (inkomhall)

 - Computerwetenschappen - 16u15
 Departement Computerwetenschappen
 Celestijnenlaan 200A, 3001 Heverlee – lokaal 05.152

 - Elektrotechniek - 16u15
 Departement Elektrotechniek (ESAT)
 Kasteelpark Arenberg 10, 3001 Heverlee – aula R, 00.54

 - Materiaalkunde - 16u15
 Departement Materiaalkunde
 Kasteelpark Arenberg 44, 3001 Heverlee – lokaal 01.49

 - Werktuigkunde - 16u15
 Departement Werktuigkunde
 Celestijnenlaan 300, 3001 Heverlee – auditorium C (00.09 - R. Snoeys)



BEST Soft Skills Track

BEST Leuven proudly presents the Best Soft Skills Track, a track of soft-skills 
oriented presentations by some of the most successful companies in their field, 
followed each time by a reception where you can grab a drink and practice what 
you just learnt. 

Attend at least 4 out of 5 sessions, apply your newfound skills in a small project, 
and receive a shiny certificate!

What we have in store for you:

05-03: BASF - PRESENTATION
12-03: AB Inbev - PERSONAL BRANDING
22-03: Colruyt - PROJECT MANAGEMENT
27-03: EY - NEGOTIATION
28-03: Crossbridge - NETWORKING

Registration: http://bestleuven.eu/bsst/
More info: fb-page: “BEST Soft Skills Track: Registration”

See you there!



Tech Facts: The future is tomorrow

Dinsdag 6 februari om 15u45 EST vond de eerste lancering van de Falcon Heavy 
plaats. Dit is weer een gigantische sprong voorwaarts op het gebied van de com-
merciële ruimtevaart. Elon Musk blijft de grenzen op het vlak van de ruimtevaart 
verleggen en hier lijkt in de verste verte nog geen einde aan te komen. Deze suc-
cesvolle lancering van de Falcon Heavy is zo belangrijk omdat het weer een stap 
verder is in Elon Musks plan om Mars te koloniseren. Momenteel is de Falcon 
Heavy de krachtigste raket met een stuwkracht van maar liefst 22.819 kN bij lift-
off. Wat resulteert in een maximale belasting van 64 ton. Dit is dubbel zoveel als 
eender welke andere raket de ruimte in kan lanceren. 

De Falcon Heavy bestaat essentieel uit drie Falcon 9 core boosters, die elk bestaan 
uit 9 Merlin motoren. Hierdoor zou de raket bij de malfunctie van enkele motoren 
zijn missie nog steeds moeten kunnen voltooien. De kop van de raket bestaat uit 
een enkele Merlin vacuum motor, die de lading in de juiste baan brengt. 

Bij lancering werken alle motoren op volle kracht. Hierna koppelen eerst de side 
boosters los. Deze keren dan terug naar hun landingszones zodat deze hergebruikt 
kunnen worden. Dit is een van de cruciaalste aspecten van SpaceX's strategie. Dit 
maakt het mogelijk om de kostprijs van de ruimtevaart sterk terug de dringen. Na-
dat de side boosters losgekoppeld zijn koppelt ook de centrale booster los. Waar-
na de top van de raket verder vliegt en uiteindelijk de vracht loslaat. De landing van 
de twee side boosters gebeurde naar behoren. De centrale booster crashte echter 
met een snelheid van 482 km/h in de oceaan. 

De kans op succes van de missie werd slechts geschat op een 50 procent. Hier-
door kreeg de raket een zeer speciale lading mee. Normaliter is dit bij testvluchten 
een blok beton of staal. Elon Musk beslaat echter een rode Tesla Roadster de rui-
mte in te lanceren. In de bestuurderszetel zit een mannequin, "Starman" genoemd 
naar David Bowies lied uit 1972. Deze is gekleed in een ruimtepak dat gedragen 
zal worden bij verder missies van SpaceX. Op de radio speelt Bowies hit "Space 
Oddity". Ook al zal dit in het vacuum van de ruimte niet te horen zijn. En tot slot 
stonden er op het dashboard scherm de woorden "Don't Panic" als verwijzing naar 
"The Hitchhiker's Guide to the Galaxy". Momenteel is deze zeer unieke lading op 
weg op een baan rond de zon.



Spelletjes Woordzoeker
Goed opgelet tijdens het lezen van dit bakske? Dan vind je 

de volgende woorden zonder problemen!



Raadsel van de week

Professor Jos Vandergrachten en Dirk Vandezaadjes hadden geen zin om de ex-
amens van een niet nader genoemd vak te verbeteren, maar de slaagpercentages 
moeten wel 'evenwichtig' blijven. Daarom hebben ze een nieuw systeem bedacht:

De studenten worden verdeeld in groepjes van 5 en elk lid wordt een nummer 
gegeven (1 tot 5). De studenten zijn uiteraard zeer slim, willen veel punten en zijn 
genadeloos voor elkaar. Elk groepje mag onderling 20 punten verdelen. Dit gaat als 
volgt te werk. Nummer 5 mag een voorstel tot verdeling doen, als een absolute 
meerderheid akkoord gaat wordt het aangenomen, als de meerderheid niet ak-
koord gaat, wordt nummer 5 genadeloos naar Groep T gestuurd en mag nummer 
4 als volgende een voorstel doen. Zo gaan we verder tot er een consensus wordt 
bereikt.

Hoeveel punten zal nummer 5 verdienen als hij het slim aanpakt?

De oplossing van vorig semester was dat de vrouw bevallen is in de slede en 
daarbij zelf is overleden. Brecht Geutjens wist dit en mag als beloning zijn Fnac 
bon komen afhalen op blok 6.

Hour maze

Elk cijfer van 1 tot 12 moet tweemaal voorkomen in het rooster. Alle cijfers hun 
buren moeten een 'klokbuur' zijn: het cijfer voor- of nagegaan op een analoge klok, 
tenzij er een muur tussen staat

Communicatie
Wil je zelf iets in het Bakske publiceren? Stuur je rijmpje, cartoon, verhaal, teken-
ing  of meme door naar bakske@vtk.be en misschien verschijnt jouw kunstwerk 
wel in onze volgende editie!




