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22u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Beste lezer

   Veel woorden zullen we er niet aan vuilmaken. Deze week staat het grootste 
event dat vtk organiseert op het programma. Een event van gigantisch formaat. 
De jobfair, maar liefst 145 bedrijven zullen aanwezig zijn om je te helpen bij het 

vinden van een stage of een job. Deze week wordt dan ook eens een iets rustigere 
week waar we eens stil staan bij de serieuze kant van het leven van een student.

Veel leesplezier
De redactie

20u30 VTK loopt  Blok 6

22u00 Statix fakfeestje 't ElixIr

10u00 VTK Jobfair Brabanthal

22u00 Doop-breezerfeestje 't ElixIr



Vicewoordje

De afgelopen maanden heb ik al veel tekstjes geschreven. Soms over 
komende events om een beetje promo te maken, vaak over random onder-
werpen die nergens mee te maken hebben. Dan gebeurt het wel eens dat 
na zoveel bakskes de inspiratie een beetje op geraakt. Gelukkig is er dan één 
ding om op terug te vallen. Net zoals wanneer je iemand tegenkomt en echt 
niet weet waarover te praten, blijft er altijd die ene life saver. Het gaat over het 
weer natuurlijk! 

En wat was het weer de afgelopen week toch weer zot. Extreme kou, sneeuw 
en als apotheose beslist de natuur om op vrijdag te regenen bij het vriezen. 
Heverlee transformeerde in een heuse schaatsbaan. Het aantal fietsers dat 
ik heb zien vallen is niet meer op twee handen te tellen. Daarom opteer ik 
voor het aanstellen van de VTK strooidienst. Ben jij geïnteresseerd om je 
medestudenten te redden van ongevallen? Zie jij er niet tegen op om 
voor 6u te beginnen met werken? Dan ben jij de ideale persoon 
voor de job! Applicaties mogen gestuurd worden naar vice+vtk-
Strooidienst@vtk.be 

Praeseswoordje
 

Compadres
 

De uitspattingen en ontfutselingen gebundeld in een tekstueel 
hoogstandje, want deze week moet alles professioneel en on point 

zijn. We moeten ons toch allemaal beter voordoen dan we zijn om ons 
schoonmoeder, onze prof en onze werkgever te overtuigen? Dus haal jullie 

beste leugens boven “ja zeker, ik spreek vlot frans” “mijn minpunten vraagt u? 
perfectionistisch” “praeses zijn is echt veel werk” om woensdag op de jobfair 

iedereen te overtuigen. Alle bedrijven staan er naar ingenieurs te smachten. 
Sommige zeggen zelfs dat de hashtag #metoo op de jobfair ontstaan is. Dus, 
beste burgie/archie, mocht u soms vinden dat u te weinig begeerd wordt in – 
zeg maar – ‘t ElixIr, kom dan uw zelfvertrouwen opkrikken op de jobfair. Steve 

zal er niet zijn, Jobs wel!
 

Gelukkig kunnen we de dag na de jobfair ons terug in onze dagelijkse ge-
woonten onderdompelen, en het professionele helemaal vergeten. Want OH 

JA BESTE MENSEN; ITS BREEZERTIME. In het ElixIr te 22u: BREEZERPARTY!



Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

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

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

Woensdag    CLOSED  CLOSED 22U - ...

Donderdag    10U30-14U30  12U30-14U & 18U-19U 22U - ...

Vrijdag         10U30-14U30  CLOSED       CLOSED

JobfairWO 7: VTK Jobfair | Brabanthal | 10u00

Beste bij na-ingenieur

Op 7 maart organiseert VTK de jaarlij kse VTK Jobfair in de 
Brabanthal. 145 bedrij ven zij n deze dag aanwezig om zich aan jou voor 
te stellen tussen 10u en 17u. Deze dag is de ideale gelegenheid om op 
zoek te gaan naar jouw toekomstige werkgever. 

Inschrij ven voor de VTK Jobfair kan tot maandag 5 maart 23u59 via http://jobfair.
vtk.be/subscription

Wij  voorzien voor iedereen die voor 13u30 aanwezig is een gratis middagmaal 
(pasta of wok). Op het einde van de dag is er een wedstrij d waar mooie prij zen 
worden verloot onder alle inschrij vingen (o.a. tickets voor Pukkelpop, een 
ballonvaart of een tandemsprong).

De Brabanthal is vanuit Heverlee/Leuven slechts een kwartiertje fi etsen. Om het 
nog makkelij ker te maken, leggen we opnieuw shuttlebussen in vanaf de Bodart 
parking en de parking aan Werktuigkunde (C300) naar de Brabanthal. Deze zal 
vanaf 10h00 elk half uur vertrekken. Vanaf het station van Leuven rij den bus 4 en 
bus 630 tot aan de Brabanthal.

Verdere info over elk van de 145 aanwezige bedrij ven en de indeling van de 
Brabanthal vind je op http://jobfair.vtk.be.



Events MA 5: Kantryside kaartavond | tHeokot | 20u00

Soms vragen mij n kleinkinderen wat ik doe met al mij n vrij e tij d. Wel, 
wij  doen het zelfde als jullie. Drinken en kaarten, maar dan goed 

gekleed en in een Kantry side club.

Maar dit zou niet enkel voor oude mensen moeten zij n. Kom daarom zeker naar 
onze Kanweek préactiviteit. En voor zij  die chique gekleed komen: jullie zullen bij  

aankomst extra classy ontvangen worden

DO 8: Doopfeestje | 'T ELiXIr | 22u00

Aan alle eerste- en tweedejaars: het is nog eens tij d voor een goei feestje! Doe 
uw dansschoenen aan en zak af naar onze geliefde fakbar. We starten de avond 

rustig zodat je als eerstejaar kan babbelen met enkele tweedejaars over je 
resultaten van het afgelopen semester. Het is dus niet enkel een doopfeestje, 

maar bedoeld voor alle eerstejaars! Ik roep alle peters en meters ook op om al 
op tij d af te komen zodat jullie met de eerstejaars een woordje ervaring kunnen 
delen. Later op de avond volgt een GRATIS VAT en dan gaan we dansen dansen 
dansen! Ook kunnen de eerstejaars die hun doopcertifi caat nog moeten krij gen 

dat dan afhalen.

Hopelij k zie ik jullie daar xxx jullie schachtenmeester

MA/DI/WO 12/13/14: Revue: Idereen Decaan | OPEK | 20u00

De voorstellingen van Revue zij n helaas al uitverkocht. Moest je toch nog een 
kaartje willen bemachtigen kan je altij d met goede hoop een berichtje in het 

evenement op facebook posten, misschien zij n er nog verwarde zielen die hun 
agenda toch niet zo goed kunnen beheren als ze dachten. Als jij  een van deze 
verwarde zielen bent en een kaartje op overschot hebt mag je dit melde in de 

facebookgroep of een mailtje sturen naar g3@revue.vtk.be, dan zorgen wij  dat je 
kaart in goede handen terecht komt. Aan iedereen die zij n agenda wel op orde 

heeft en er snel genoeg bij  was: Weze welkom op de receptie ter ere van het 
20-jarig bestaan van ESAT:



WO 14: EBEC Challenge | C300 P&O rooms | 16u30

Are you the kind of person that can build a house using only chopsticks, 
superglue and your cursus Mechanica I? Can you repair your bike so well that 
Velo looks at you with envy? Are McGyver, Mythbuster and/or A-teamer your 
middle names? Then the Team Design competition is something for you!

Teams will have to use basic materials (wood, magnets, nails,…) and tools (glue 
gun, saw, drill,…) to build a prototype that satisfies a given problem as best as 
possible. Points are awarded for the ingenuity, durability and performance of 
your prototype. 

Registration: www.bestleuven.eu/ebec

DO 15: VTKwis 2 | MTC | 20u00

Het is zover: tijd voor de tweede quiz van het jaar, u gebracht door VTK Cultuur. 
Tal van toffe vragen en gigasuperawesomecoole prijzen staan op jullie te 
wachten! Maximaal 40 teams van 3 a 4 personen kunnen deelnemen. 

Inschrijven @theokot: donderdag 8 maart, 13u-14u. Wees er snel bij!

 
ZO-MA:18-19 YERA GOES Tsjernobyl | Pripiat 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/.



Agenda

7:00  Companies are being welcomed at Brabanthal   
 Leuven and can start constructing their booth
10:00  Official opening of VTK Jobfair for students
12:00  Start of lunch
15:00  End of lunch
17:00  Start of prize ceremony in foyer for all students who  
 registered
17:15  VTK Jobfair comes to an end, companies start breaking  
 up their booth 

Enkele belangrijke weetjes

Vergeet je niet in te schrijven op http://jobfair.vtk.be/subscription 
Vergeet je cv niet mee te pakken 
Zorg dat je deftig gekleed bent
Aan eten hoef je niet te denken, dit is voorzien
Praktische info over hoe je er geraakt vind je hier: http://jobfair.vtk.be of op p. 10



Tips and Tricks
VOOR DE JOBFAIR

TĲ DENS DE JOBFAIR

NA DE JOBFAIR
Gebruik de visitekaartjes die je verzameld hebt 
en volg op. Wacht hier zeker niet te lang mee!  De 
beste timing is de dag na de jobfair. Zo maak je 
zeker een indruk en geef je een positieve vibe af. 

Algemeen

• werk je cv & je sociale 
media profi elen bij 

• Zorg dat je visite-
kaartjes bij  de hand 
hebt

• Bereid je elevator 
pitch voor 

Opzoekwerk

• Doe onderzoek naar 
de bedrij ven en de 
mensen die aanwezig 
zullen zij n

• Bezoek hun websites

• Gebruik, LinkedIn, 
Google, Twitter ...

Kledĳ 

• Dress for success

• Beter overdressed 
dan underdressed

• Casual chique is altij d 
een goede keuze

Zet je doelen

• In wie ben je geïnte-
resseerd? 

• Stel relevante vragen 
en leg gepaste 
onderwerpen voor, 
zo onderscheid je jou 
van de menigte

Positieve att itude

• Wees enthousiast

• Stel vragen 

• Spendeer niet te veel 
tij d aan 1 persoon 

• Laat die gsm achter-
wege

Kwaliteit boven kwan-
titeit

• Probeer niet overal 
te passeren, zoveel 
mogelij k visitekaartjes 
uitdelen zal je niet 
veel opleveren

• Focus op een beperkt 
aantal bedrij ven 
waar je echt in ge-
interesseerd bent 





1. Masters in Innovation 
2. SCIA 
3. Beaulieu International 

Group 
4. Melexis 
5. Danone 
6. 3M 
7. CGI 
8. NXP Semiconductors 
9. STABO 
10. Aquafin 
11. Proximus 
12. Comate 
13. Crossroad Consulting
14. Vynova 
15. Soudal 
16. GFI 
17. Van Laere 
18. Sabic 
19. Altran 
20. UZ Leuven 
21. Janssen Pharmaceutica 
22. Van Roey 
23. Atos 
24. Damen 
25. GuardSquare
26. MCA
27. Eiffage 
28. AllPhi 
29. Optimile 
30. Exellys 
31. AKKA 
32. Luciad 
33. HR Rail
34. AE 
35. Agentschap Wegen en 

Verkeer 
36. Agentschap Wegen en 

Verkeer 2
37. THEO Technologies 
38. Colas Belgium 
39. CG Power Systems 
40. BASF 
41. Be-Mobile 
42. Vlerick Business School 
43. AB Inbev 
44. Elia 
45. ALTEN 
46. UNILIN 
47. Xenit 
48. Argon 
49. Skyline Communications 

50. TAG 
51. Audi 
52. Televic 
53. Esko 
54. Pfizer 
55. Rombit 
56. 3D Systems
57. StepStone 
58. IPS Group 
59. Realdolmen 
60. IPCOS 
61. Newtec 
62. Camco Technologies 
63. AXA 
64. Cargill 
65. Umicore 
66. bpost 
67. DEME 
68. NSX Normalized Systems 
69. Houben 
70. TMC 
71. UgenTec 
72. Deloitte 
73. Quality by Design 
74. ie net ingenieursvereniging 
75. ENGIE 
76. Engie 2 
77. Elimity 
78. CDM 
79. Accenture 
80. Atlas Copco Airpower 
81. V.O. 
82. Eastman 
83. A2BM 
84. ING 
85. Jan De Nul 
86. Milcobel 
87. Greenfish 
88. Antwerp Space 
89. ACA IT-Solutions 
90. Nobel Biocare 
91. Air Products 
92. OM Partners 
93. Colruyt Group 
94. Duracell 
95. Willemen Groep
96. Capgemini 
97. Cegeka 
98. Thales Alenia Space 
99. ExxonMobil 
100. Devoteam 
101. BESIX 

102. Brussels Airport 
103. Nokia 
104. Vinçotte 
105. ArcelorMittal 
106. Sopra Steria 
107. Caeleste 
108. Imec 
109. Yelp 
110. EY 
111. Stadsbader 
112. Tenneco 
113. Engibex 
114. MEDIAGENIX 
115. Cisco 
116. Siemens 
117. Flanders Make 
118. Triphase 
119. SoftAthome 
120. EDF Luminus 
121. Borealis 
122. Sioux Embedded Systems
123. Sweco 
124. Delaware 
125. Materialise 
126. ON Semiconductor 
127. Axxes 
128. Total 
129. Total 2
130. Punch Powertrain 
131. Nalys 
132. PEC 
133. Tomra 
134. Dosign Engineering 
135. Prodrive Technologies 
136. DataCamp 
137. Monsanto 
138. SCK-CEN 
139. Katoen Natie 
140. Cochlear 
141. Dimensys Business Con-

sultants 
142. Artes Group 
143. Jacobs 
144. ARHS Group 
145. Cognizant 
146. Twipe Digital Publishing 
147. WTCB 
148. KU Leuven



Busplanning

VERTREK BUS PARKING 
C300 

VERTREK BUS 
BRABANTHAL (NAAR 

C300) 
09:45 10:00 
10:00 10:15 
10:30 10:45 
10:45 11:15 
11:15 11:45 
11:45 12:45 
12:15 13:45 
13:15 14:15 
14:15 14:45 
14:45 15:15 
15:15 15:45 
15:45 16:15 
16:15 16:45 
16:30 17:00 

 17:30 
 17:45 

 

 

VERTREK BUS PARKING 
BODART 

VERTREK BUS 
BRABANTHAL (NAAR 

BODART) 
09:45 10:00 
10:30 10:45 
11:15 11:45 
12:45 13:15 
13:45 14:15 
14:45 15:15 
15:45 16:15 
16:30 17:00 

 17:45 





Berichten Best Summer Courses

Are you tired of the toe-curling, knee-shaking, 
nose-freezing cold? Of putting on twenty layers of clothing 

in the morning, only to throw all of them off again in the aula?

The perfect remedy for those winter blues is thinking about what 
you’ll do in summer. Of course, you needn’t think very long, because the 

applications for the BEST Summer Courses have opened! 
For more information, and when & where our Motivation Letter Tips & Tricks 

(with free croqueskes) will be, stay tuned at our facebook page: facebook.com/
bestleuven.



Cantusweetje

Commilitones

Nog veel te vaak wordt er beweerd dat een cantus een zuipfestijn is zonder 
enige culturele verrijking. Om dat te kunnen weerleggen is het goed om te weten 
dat er ook nummers instaan van enkele van de grootste muzikanten ooit. Zo 
staat er in de codex een nummer van niemand minder dan van Beethoven, de 
prachtige canon Signor abbate. Het lied gaat over iemand die ziek is en de zegen 
vraagt aan de abt. Als die hem dat dan niet komt geven zou de duivel de abt 
meenemen.

Een beetje een vreemde tekst dus. Van Beethoven schreef dit toen hij al ernstige 
problemen had met zijn gezondheid en haalde voor de tekst hoogstwaarschijn-
lijk zijn inspiratie bij een ontmoeting die hij had met de Weense abt Maximilian 
Stadler. Stadler was een invloedrijk persoon en goed bevriend met andere grote 
muzikanten zoals Mozart, Schubert en Haydn maar moest niet veel hebben van 
Beethovens muziek. Op een dag kwamen ze elkaar toevallig tegen in de muzie-
kwinkel waar Beethoven knielde en hem spottend om de zegen vroeg. Stadler 
antwoordde daarop ‘Baadt het niet dan schaadt het niet’ en gaf hem die, gevol-
gd door Beethoven die om de situatie nog belachelijker te maken de abt zijn 
handen kuste.  

Op dezelfde pagina als Signor abbate staat ook Alles schweiget, Nachtigallen. 
Ook dit lied is een canon en wordt meestal aan Mozart toegeschreven hoewel er 
onenigheid over bestaat en ook Haydn als componist wordt genoemd.

Laten we drinken op Ludwig van Beethoven, commilitones, en op al die prach-
tige liedjes, die echt wel iets waard zijn!

Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be



Tech Facts 
Meer dan de helft van onze rubrieken gaat toch al (deels) over initiatieven van deze 
held, dus waarom niet nog eentje? De projecten waarin hij betrokken is zijn einde-

loos (figuurlijk gebruik van het woord). Let op onze woorden: deze man heeft/is/gaat 
de wereld veranderen.

Na het lezen van de inleiding nog steeds geen idee over wie het gaat? Of ge zijt nen 
betreurenswaardige eerstejaar of ge hebt toevallig het Bakske vast en studeert niet 

aan onze faculteit. (Dit komt na september realistisch gezien op hetzelfde neer.) Om 
terug te komen op het onderwerp van de katern van deze week: we hebben het (al-

weer) over Elon Musk! Dit maal over zijn revelering van de Tesla Semi.

Elektrische wagens zijn ondertussen goed ingeburgerd in onze leefwereld, bijna elke 
autoproducent is er mee bezig. Elektrische trucks daarentegen, daar hebben de 

meeste minder zicht op. Ook op dit terrein zijn meerdere bedrijven de mogelijkheden 
aan het onderzoeken. Toch is er weer één dat boven de rest uitspringt in kwaliteit: 

de Tesla Semi reeks. 

Meest wonderbaarlijk zijn de lage weerstandscoëfficiënt en hier ook aan gerelateerde 
snelle acceleratie tijd tot 97 km/h. In onbeladen toestand, geloof het of niet, trekt 
de Tesla Semi op naar 97 km/h in 5 seconden. Dit is van de grootte orde die enkel 
sportwagens halen. Zo’n snelle versnelling ligt deels aan het feit dat het design zo 

gemaakt is dat de weerstandscoëfficiënt 0,36 is. (Die van de Bugatti Veyron is 0,38) 
Ook de vier onafhankelijke elektromotoren die de achterwielen aandrijven, hebben 

daarin hun bijdrage. Nog indrukwekkender is de claim dat hij met maximale belast-
ing, ruwweg 36 ton, diezelfde acceleratie zou kunnen maken in 20 seconden. Daar-

bovenop zou het met die belasting ook een snelheid van 105 km/h kunnen aanhoud-
en bij een helling van 5%. 

Dan hebben we nog niet gesproken over het expertisedomein van Tesla: de batter-
ijen garanderen een bereik van 805 km met één enkele oplaadbeurt. (n.v.d.r. België 
is ongeveer 300 km in breedte.) Het opladen duurt een half uur en dan is hij weer 
klaar voor een extra 644 km. De Tesla Semi is veel meer dan wat kan beschreven 

worden in een 406 tal woorden. (We hebben het nog niet gehad over het rijcomfort 
en -ondersteuning.

Ook al heel het artikel aan het afvragen waarom overal van die random cijfers geb-
ruikt worden? Die Amerikanen zouden is moeten stoppen met die retard units te 

gebruiken.



Spelletjes Sudoku

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!

Raadsel van de week

Deze week eens geen standaard raadsel, maar een simpele vraag. Hoeveel 
mensen zullen zich inschrijven voor de Jobfair van komende woensdag? De per-
soon die er het dichtst bijzit wint een Fnac bon. Het antwoord mag je doorsturen 
naar bakske@vtk.be

De oplossing van het raadsel van vorige week was 10 slokken nodig zijn. Robbert 
Hofman wist dit en mag als beloning zijn Fnac bon komen afhalen op blok 6.



Jobfair
LAUNCH YOUR CAREER! 

WO/ 07 / 03

Brabanthal — jobfair.vtk.be


