
21u00 Just Pong - Duplex en Kanweek Theo  
        kot
21u00 Just Pong - Duplex en Kanweek Theo  
        kot

ZONDAGZONDAG

MAANDAGMAANDAG

H e t  B a k s k e

Wekelijks gratis informatieblad van VTK 
Semester 2 week3: 25 februari 2019 -  20 blz. - 750 ex.

23u00 Happy Hour ElixIr ‘t ElixIr

VRIJDAGVRIJDAG 10u00   Jobfair    Brabanthal

Beste lezer,

Ondertussen is het al weer week drie van het tweede semester. Voor de dappere 
student die 's ochtends in de les zit is er een bakske voorzien om aangenaam 

wakker te worden.

Veel leesplezier,
De redactie

DINSDAGDINSDAG
12u30   Motivation letter tips & tricks       TTI  
              MaChInEZaal
22u00 Rave Cave 't ElixIr

20u00 Schaaktoernooi ELEC B91.100

        kot        kotWOENSDAGWOENSDAG 21u00 Just Pong - Duplex en Kanweek Theo
          kot
 



Vicewoordje

Het seizoen der ziektekiemen is het land binnengedrongen. Aangetast door 
een kwellende verlaging in moreel, een niet altijd even blij wederzien van die 
professor die je gebuisd heeft en een lever die nog steeds zijn motor wat 
moet opwarmen, kunnen we het onze medestudent amper kwalijk nemen dat 
zij hun bacteriën en virussen de vrije loop geven. Zelfs ik, uw dappere vice 
praeses, heb in een vlaag van ogenblikkelijke zwakte mijn meerdere moet-
en herkennen in een of ander kwaaltje. Maar vrees niet, ik heb een voltallig 
team van praesidiumleden achter mij staan, en zowaar mijn praeses is soms 
van nut. VTK zal u dus niet teleurstellen deze week. Ons gevarieerd aan-
bod bevat bv. een schaaktoernooi voor de allersluwste onder ons, een 
boksinitiatie voor de allersterkste onder ons en zelfs een rave cave 
voor de allerruwste onder ons. En vergeet ook zeker niet aan uw 
toekomst te denken en kom een kijkje nemen op de grootste 
jobfair voor ingenieurs van de Benelux!

Kobe Vanassen

 

Praeseswoordje
Gegroet collega’s,

Na een cantusweek vol Io vivats, prachtige zangstonden en het 
verlies van alweer een paar miljoen hersencellen, wordt het ein-

delijk nog eens tijd voor wat serieuzere activiteiten. Gelukkig is daar 
volgende vrijdag eindelijk weer de hoogdag voor elke burgie of archie 

die op zoek is naar een stage of een eerste job. Volgende vrijdag vindt in 
de Brabanthal immers de enige echte VTK Jobfair plaats met meer dan 150 
aanwezige bedrijven. Voor één dag wordt de Brabanthal voor elke soon-to-be 
ingenieur, wat Mekka is voor elke plichtbewuste moslim of het kleine kamertje 
voor elke almabezoeker. Dit is de dag waarop zelfs de burgies met een vrij tot 
zeer middelmatig uiterlijk zich voor een keer echt begeerd kunnen voelen, de 
dag waarop je moet bewijzen staalhard te kunnen liegen (“Uiteraard spreek ik 
vloeiend Frans”), de dag waarop de gratis USB’s en sleutelhangers meer geïn-
teresseerden lokken dan de interessante vacatures.

Ik hoop dan ook elke plichtbewuste en op de toekomst gerichte medestudent 
tegen te komen op de Jobfair. Of om het met de woorden van Fleetwood Mac 
te zeggen: “Don’t stop thinking about tomorrow”. Want wie niet aan zijn toe-
komst denkt, valt vroeg of laat zonder WC-papier.

Vincent Tombeur



Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10U30-18U00  12U30-13U30 22U - ...

Dinsdag    10U30-18U00  12U30-14U00 EN 18U00-19U00 22U - ...

Woensdag    10U30-18U00  12U30-14U00 EN 18U00 -19U00 22U - ...

Donderdag    10U30-18U00  18U00-19U00 22U - ...

Vrijdag         10U30-16U00  CLOSED       CLOSED

BR
BR-woordje

Beste student(e),

Na een semester vol interessante bedrijfspresentaties en gesmaakte 
recepties breekt vrijdag eindelijk het hoogtepunt aan van ons werkings-
jaar: de VTK Jobfair. Met meer dan 150 aanwezige bedrijven blijft onze beurs 
de grootste beurs voor ingenieursstudenten in de BeNeLux. Ga dit jaar ook zeker 
langs in de start-up corner en geniet van live jazz muziek, een hapje en een drankje 
tijdens de netwerkreceptie. 

We raden je aan op voorhand in te schrijven via http://jobfair.vtk.be/subscription. Via 
deze weg ontvang je een gepersonaliseerde QR code armband, een gepersonali-
seerd grondplan en een gratis lunch (pasta of wok). 

VTK Bedrijvenrelaties wenst je een informatieve en verruimende dag!
Daphne, Brenda, Frederik, Jasper, Joost, Stijn



MA 25: Schaaktoernooi | ELEC B91.100 | 20u00

Ook dit jaar geven we onze schakers weer de kans om leuke prĳ zen te winnen op 
ons schaaktoernooi! Kom op 25 februari om 20u naar de seminarielokalen van 
ESAT om je talent te tonen! Zoals altĳ d zullen we jullie voorzien van een drankje 
en een hapje aan scherpe prĳ sjes.

Inschrĳ ven kan via on.vtk.be/schaak.

Prĳ s: €1/1.5 L/NL

DI  26: Motivation letter tips & tricks (free croques) | 12u30 
| TTI MaChInEZaal 

Wil jĳ  graag op BEST Course deze zomer? Heb je nog twĳ fels bĳ  hoe een 
motivatiebrief er net moet uitzien? Ben je wel nieuwsgierig naar voorbeelden van 
vorige jaren? Kom dan zeker naar de workshop tĳ dens de middag! Er zullen gratis 
croques te krĳ gen zĳ n.

DI  26: Rave Cave | ‘t ElIXIr | 22u00 
Dat 't ElixIr de zaligste kelder van heel Leuven is, weten we allemaal. Dinsdag 
toveren we hem daarom om in de zaligste (lees: marginaalste) grot van het land. 
We verlichten onze grot met een prachtige promo GIN RED BULL GREEN. Laat je 
licht schitteren tot in de donkere uurtjes. Wĳ  helpen alvast met fl uoverf.

WO 27: Just Pong - Duplex en Kanweek  | ThEOKOt | 21u00 

Ben jĳ  het ook zó beu om op 27 februari altĳ d alleen Just Dance te spelen op kot 
en al je meubels perte totale te swingen? Ben jĳ  het ook zó beu om op 27 februari 
altĳ d alleen cara te atten op kot en jezelf perte totale te zuipen? In dat geval: JUST 
DRINK! JUST DANCE!! JUST PONG!!!
Het concept is simpel: bierpong en Just Dance, dé ingrediënten voor een geslaagde 
avond! Moet je al (theo)kotsen bĳ  de gedachte aan cara? Dan kan je ook kiezen 

voor jenever (op eigen risico natuurlĳ k...) Schiet je er altĳ d naast? Laat iedereen 
dan ver-schieten met jouw Just Dance moves! DU PLEX 2 be en KAN WE(E) 

Konvince you to come? Beerpongpromo’s: 5 + 1 gratis.

Events



VR 1: Jobfair | Brabanthal  | 10u00 - 17u00

Ready to Build your Future?

With over 150 companies attending, the VTK Jobfair is the biggest engineering 
Jobfair in the BeNeLux. Take this opportunity to get in touch with your potential 
future employers!

** Register Now! **

Make sure to subscribe at http://jobfair.vtk.be/subscription/. This way, we provide 
a tasty lunch and interactive business cards!

** Networking Reception **

Join our networking reception starting at 16h30 and enjoy some drinks, bites and 
live jazz music. This reception is the ideal way to have a chat with the companies 
members in a more informal environment or to discuss the companies with your 
friends.

** New! Start-up Corner **

This year, some start-ups will present themselves in the start-up corner. Make 
sure to visit them during your visit at the fair!

** Shuttle Buses **

We provide shuttle buses to make your transport to the Brabanthal as comfortable 
as possible. Join our shutlles at the C300 parking in Heverlee or at the corner of 
the Margarethaplein and the F. Smoldersplein in the city centre of Leuven.

** Schedule **

10h00: Opening of the VTK Jobfair

12h00: Start of lunch

14h30: End of lunch

16h30: Start of the network reception

17h00: End of the Jobfair

19h00: End of the network reception
Events



Fonds Roger Dillemans
Het Fonds Roger Dillemans stelt jaarlĳ ks een aantal excellentiebeurzen 
ter beschikking aan beloftevolle studenten die daardoor een verdere 
specialisatieopleiding kunnen volgen. Het geeft hen de kans zich optimaal te 
kwalifi ceren in hun vakgebied en een vooraanstaande plaats te verwerven in de 
huidige kennissamenleving.

In dit jaar kent het Fonds Roger Dillemans opnieuw beurzen toe aan studenten die 
met een studiebeurs van de Vlaamse Gemeenschap een initieel masterdiploma 
aan de KU Leuven hebben behaald, met onderscheiding, en die in het academiejaar 
2019-2020 een tweede masteropleiding aan deze universiteit willen volgen. Ook 
buitenlandse studenten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking 
komen voor een beurs.

Vanaf 15 februari 2019 loopt de inschrĳ vingsperiode voor een beursaanvraag voor 
volgend academiejaar. De deadline is 30 april 2019.

De voorwaarden, het reglement, de samenstelling van de selectiecommissie en 
het aanvraagformulier vindt u op:

http://www.kuleuven.be/mecenaat/Beurzen/Dillemans/kandidaturen.htm

---------------------------------------------------------------------------------

The Roger Dillemans Fund has been set up to give talented students a chance to 
follow a specialisation education.

For the 2019-2020 academic year, scholarships will again be granted to students 
from developing countries who have obtained a master's degree at KU Leuven 
with excellent results and would like to continue their studies with a second 
master's degree, also at this university.

The conditions, the procedure, the composition of the selection commission and 
the application form can be retrieved on: http://www.kuleuven.be/mecenaat/
Beurzen/Dillemans/dillemansE.html.

Deadline for submission is March 31, 2019.

Please do not apply if you do not meet 
all the criteria.

Berichten



Op 4 maart organiseert Humasol een etensavond ten voordele van de projecten 
van deze zomer. Gedurende de avond kom je meer te weten van de verschillende 
projecten en kan je genieten van een heerlĳ ke Afrikaanse maaltĳ d. 

Wat schaft de pot?

- Matoke in G-nutsaus & bonen

- Baked greens 

- Geserveerd met rĳ st en chapat 

Reserveer nu je plek & steun onze projecten in Afrika & Zuid-Amerika!  
(Etensshiften van 17u-19u & 19u-21u / 7 euro per maaltĳ d)

Berichten



YERA - Verkiezingen of 
energiedebat

U heeft het onvermijdelijk gemerkt, de voorbije maand be-
toogden tienduizenden scholieren  voor het klimaat. De menin-

gen over dit onderwerp zijn zeer uiteenlopend en zorgen voor een 
pittige of boeiende discussie op het maatschappelijke en politieke fo-

rum. De effecten van deze betogingen zijn niet te onderschatten. De kli-
maatdebatten bleven zich opvolgen en bezorgen ons, naar mijn opinie, een 

goede insteek voor dit artikel.
Politici hebben de voorbije weken al verschillende voorstellen gedaan in verband 
met het reduceren van onze emissies maar welke zien er goed uit, welke zijn re-
alistisch en welke moeten ambitieuzer?

Het meest terugkerende onderwerp is de kernuitstap in 2025. Sommige partijen 
zijn fervente voorstanders van de kernuitstap, ze is broodnodig voor de stabiliteit 
en veiligheid binnen onze energiesector, klinkt het. Hierbij zien ze gascentrales als 
een tussenoplossing om tegen 2050 naar 100% hernieuwbare energie te streven. 
Hernieuwbare energie is broodnodig maar tegen welk prijskaartje? Indien enkele 
kerncentrales, eventueel wel langer opengehouden kunnen worden lijkt dit vooral 
een ‘groener’ plan.
Een tweede agendapunt zijn de bedrijfswagens. Een eerste stap lijkt deze af te 
schaffen die op diesel rijden. Alle partijen zijn het er min of meer over eens, een 
vervuilende bedrijfswagen moet van de baan. Maar wat zou het effect zijn van 
deze maatregel? In 2017 reden er ongeveer 500.000 bedrijfswagens op het Bel-
gische wegennetwerk. Deze wagens samen stoten 1.9 Mton per jaar uit en hebben 
dus een bijdrage van 1.66% van de jaarlijkse uitstoot van ons land. Om te vergeli-
jken met de kernuitstap waarbij gascentrales de kerncentrales vervangen, is er 
een stijging van 11.35% van de CO2-emissies.
De laatste populaire maatregel is de vliegtaks. Mensen vliegen als maar meer. 
Voor velen zijn de lage prijzen van deze vluchten de oorzaak van het probleem. De 
oplossing lijkt simpel, een vliegtaks. Maar is dit de oplossing voor een klein land 
als België? Buitenlandse luchthavens liggen immers niet zo ver van onze grenzen 
af, denk maar aan Eindhoven, Parijs of Düsseldorf. Hiernaast treedt vanaf dit jaar 
de CORSIA-handelsregeling in werking. Een regeling die het aantal certificaten op 
CO2 beperkt om op die manier de groei van de emissies in de luchtvaartindustrie 
te stoppen. Is er bijgevolg wel een vliegtaks nodig?
 
De regering zou best een kostenefficiënt beleid hebben op het vlak van klimaat. 
Voer geen onnodige heffingen door, blijf eerst bij de energiesector en pas dan de 
transportsector aan. Wil je het uitgebreid artikel lezen? Bezoek dan onze website 
www.yera.be.

R.I., Author
info@yera.be

 

Berichten



Bloedserieusweek 18 tem 21 maart

Beste studenten, donoren en bijna-donoren,

Van 18 tot 21 maart is het weer tijd om een beetje van jezelf te geven en 
zo levens te redden: de Bloedserieusweek gaat van start! Word de held van 
de dag, want dat bloed is levensnoodzakelijk voor vele mensen! Als dank voor 
je heldendaad krijg je een goedgevulde goodiebag en kan je deelnemen aan onze 
onvergetelijke avondactiviteiten. Helemaal overtuigd? Doe eerst de donorzelftest 
om zeker te weten of je mag doneren via rodekruis.be/donorzelftest en schrijf je 
vervolgens in via bloedserieus.be/leuven. Meer info via Facebook: Bloedserieus 
Leuven.
Waar?
Doneren kan op de volgende tijdstippen en locaties:
Ma & Di: 10u30 - 20u30 Ladeuzeplein
Wo & Do: 11u - 20u Gymnasium (Sportkot)
Ma - Do: 08u30 - 20u Donorcentrum (Gasthuisberg)

Wil je graag mee de bloedserieusweek organiseren of ons team versterken? Stuur 
ons zeker een berichtje!
Tot dan!

Het Bloedserieusteam

Berichten



Agenda

10:00 Official opening of VTK Jobfair for students
12:00 Start of lunch
14:30 End of lunch
16:30 Start of network reception in foyer: enjoy some drinks, bites, live music 
and informal chats!
17:00 VTK Jobfair comes to an end
19:00 Network reception comes to an end

Interview Days

The Interview Days take place in the week of 18 to 22 March and in the week of 
23 to 26 April. They offer the opportunity to companies to come to Leuven and 
interview the students they are interested in on our campus. Registrations will be 
open soon! Most companies participating at the Interview Days, are also attending 
the Jobfair. Don't be afraid to introduce yourself to them and tell them that you're 
interested in an interview with them.

New! Start-up corner

This year, some start-ups will present themselves in the start-up corner. Make 
sure to visit them during your visit at the fair!



Some important facts
 
 - Do not forget to subscribe at:  http://jobfair.vtk.be/subscription/
 - Do not forget to bring your CV
 - Dress appropriately
 - You do not have to think about food, this is included when you
    subscribe

Practical information on how to get there can you find here: http://jobfair.vtk.be/ 

or at p. 12

Tips and tricks

Before Jobfair

General
o   Update your resume           
     and social media
o   bring your business          
     cart
o   prepare your elevator  
     pitch

During Jobfair

Set your targets
o   Who are you interest  
     ed in?
o   Ask relevant questions       
    and discuss 
    appropriate topics

Research
o   Do some research on
     the companies and 
     the people who will   
     be present
o   Visit their websites
o   Use LinkedIn, Google,
     Twitter,…

Positive attitude
o   Be enthusiastic
o   Ask questions
o   Do not spend too   
     much time with one      
     person
o   Leave your phone

Clothing
o   Dress for success
o   Better overdress than   
     underdress
o   Casual chique is al-  
     ways a good choice

quality over quantity
o   Do not try to see   
     everyone, passing your  
     business card to 
     every person won’t  
     have a benefit
o   Focus on a limited   
      number of companies    
     where you are really    
     interested in



Shuttle buses

We provide shuttle buses to make your transport to the Brabanthal as comfort-
able as possible. Join our shuttles at the C300 parking in Heverlee or at the corner 
of the Margarethaplein and the F. Smoldersplein in the city centre of Leuven.
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Bedrijvenlijst

Bedrijf  standnummer

Skeyes   1
Newtec    2
Altran    3
ARHS Group   4
Devoteam  5
Klarrio    6
Nokia    7
Logflow    8
Hudson    9
Milcobel   10
Ad Ultima Group  11 
Arcadis    12
Axxes    13
Borealis    14
Sopra Steria   15
Datacamp   16
Interbuild   17
MCA Benelux   18
Indaver    19
NSX   20
Fortimedix   21
Melexis Technologies  22
Greenfish   23
Dataroots   24
Sabic    25
Sioux    26
Proximus   27
Cognizant   28
Alten Belgium   29
Jacobs België   30
Open Analytics   31
BPC   32
Van Laere   33
AE    34
QINETIQ Space   35
Tenneco   36
DEME    37

Elimity     38
INEOS    39
Realdolmen   40
TUC Rail   41
Vynova    42
Group IPS   43
Aquafin    44
Hays    45
Numeca International   46
Sertius    47
Twipe    48
Imec    49
Bayer Agriculture   50
Antwerp Space   51
Leuven Air Bearings   52
Pencil 42   53
Easics    54
Accenture   55
Tactical Advisory Group   58
Byteflies   59
Soudal    60
Rombit    61
Capgemini Belgium  62
Sweco    63
Renotec   66
Fourcast   67
Unilin    68
Verotech   69
Kellogg    72
Miebach Consulting   73
Pfizer    74
Kapernikov   75
Colruyt Group   76
Artes Group   77
Akka Belgium   78
Planet Talent   79
EuroChem Antwerpen   82



Bedrijf   standnummer

DuPont Sustainable Solutions 83
Donaldson Europe  84
NMBS    85
THEO Technologies  86
Prodrive Technologies  87
Exellys    88
Nikon    89
Colas Belgium   90
OM Partners   91
PEC    92
CTRL-F    93
Eiffage    94
Vision++   95
Delaware   98
Besix    99
Groep Willemen   100
Comate    101
SCK•CEN   102
Cisco    103
BASF    104
GIM    105
Key Technology   106
UZ Leuven   107
Cegeka    108
Belfius Bank en Verzekeringen 109
OTA Insight   110
ON Semiconductor Belgium 111
Tractebel   114
Audi Brussels   115
Camco Technologies  116
Quality by Design  117
BDO Crossroad   118
KLA    119
Deloitte Belgium  120
MediaGeniX   121
Jan De Nul   122
GuardSquare   123
Atlas Copco   124
Caeleste   125
Moebius Design - Verhaert 126
Medicim   127
IPCOS    128

Groep Van Roey   129
Eastman   130
Cochlear   131
Umicore   132
TMC Science & Technology 133
Cyclops    134
Cargill    135
Materialise   136
MinDCet   137
Janssen Pharmaceutica  138
ArcelorMittal   139
Vlerick Business School  140
Regis Consult   141
ie-net engineering association 142
Engibex    143
Punch Powertrain  144
Swift    145
ACA IT-Solutions  146
Nalys    147
Brussels Airport   148
ML6    149
Hexagon Geospatial|Luciad 150
Septentrio   151
Stadsbader   152
Thales Alenia Space  153
Denys    154
NXP Semiconductors  155
Sibelga    156
AG Insurance   157
Witteveen+Bos Belgium  158
Engie    112-113
Agentschap Wegen en Verkeer 56-57
EY    64-65
ExxonMobil   70-71
Siemens PLM   80-81
Total Petrochemicals & Refining 96-97

Arenberg Doctoral School KU Leuven 
aan Start-up corner

KU Leuven - postgraduate programme 
in Innovation and Entrepreneurship in 
engineering 
aan Start-up corner



Cantusweetje
Cantusweetje – Werkgroep 
Cantus

Commilitones,

Het onderwerp van deze week is een eeuwenoud Nederlands volk-
slied, Slaet op den trommele, geschreven in 1566 tijdens de Tachtigjarige 

Oorlog (1568-1648). In tegenstelling tot gelijkaardige liederen zoals Merck toch 
hoe sterck en Wilt heden nu treden die voor het eerst in Nederlandtsche ge-

denck-clanck van 1626 stonden, komt Slaet op den trommele net zoals het Wil-
helmus, hét Nederlands volkslied uit Een nieu Guese liede boecxken van 1576.

Zoals gezegd is Slaet op den trommele een geuzenlied. Wie heeft opgelet tij-
dens de lessen geschiedenis weet waarschijnlijk nog dat geus oorspronkelijk de 
Spaanse scheldnaam voor de Nederlandse, protestantse “bedelaars” was, en dat 
zij -eenmaal rebellen- de nieuwe naam met trots droegen. In de eerste strofe 
staat dan ook de leuze ‘Vive le Geus’ die in de tweede strofe nog weerklinkt.

De tweede en derde strofe bevatten een duidelijke boodschap met regels als ‘wilt 
christelijk leven’ en ‘laat [het om] Gods woord te krenken’ maar in werkelijkheid 
telt het lied nog zeven strofen. Het lied is geschreven door Arent Dircxz Vos (naam 
niet in de codex), een priester die zich bekeerde tot het protestantisme en voor 
zijn prediken een martelaarsdood stierf. Het is dus niet verwonderlijk dat er in het 
lied antikatholieke en -Spaanse gevoelens verwerkt zitten, zo zou volgens strofes 
drie tot acht de ondergang of apocalyps komen voor de Spaanse inquisitie, paus 
en papisten.

In de originele tweede strofe komt de interessante uitdrukking ‘Spaensche pock-
en’ voor. Aan het einde van de vijftiende eeuw brak in Europa een onbekende 
ziekte uit, die zweren veroorzaakte en seksueel werd overgedragen. Aanvankelijk 
werden de zweren trots tentoongesteld als teken van seksuele activiteit totdat 
allerlei klachten optraden en de eersten zelfs overleden. Iedereen gaf elkaar de 
schuld en buitenlanders waren een gemakkelijk doelwit, zo ontstonden namen 
als de Italiaanse, Franse en Spaanse pokken en de christelijke of Poolse ziek-
te in Frankrijk, Italië, Nederland, Turkije en Rusland. Tegenwoordig staat de ziek-
te bekend als syfilis en werd door de protestanten als onkuis beschouwd: “De 
Spaensche pocken, onder sPaus rocken, groeyen altoos.”

Laten we drinken op geuzenliederen, commilitones!

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

 





Spelletjes

Raadsel van de week

Ik ben groot als ik jong ben, maar ik ben klein als ik oud ben. Wat ben ik?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een duoticket voor 
Jebroer.
De winnaar van vorige week is Wout Geboers en mag zijn prijs op blok 6 afhalen.

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!

Killer Sudoku

De killer sudoku voegt een extra dimensie toe aan de gewone sudoku! Alle regels 
van de gewone Sudoku gelden ook voor de Killer Sudoku. Daarnaast is elke Killer 
Sudoku onderverdeeld in gebieden met verschillende vormen. De som van de 
cijfers die in een gebied ingevuld moeten worden staat aangegeven in de linker 
bovenhoek van elk gebied.




