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Het Bakske
Heylaaaaa
Na de verbroedering met Medica tijdens de Wisselweek vorige week en dus
ook voor een keer het Akuutje, is hier nu terug het Bakske zoals je het gewoon
bent! Hopelijk ben je bekomen van de Massacantus, want deze week is het tijd
voor serieuzere zaken. De Jobfair staat namelijk weer voor de deur. Hierover
meer binnenin. Maar voor het zover is, geniet eerst van al de andere lectuur in dit
Bakske
Kusjes, de Redactie

ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG

23u00 Happy Hour

10u00

VTK Jobfair

't ElixIr

Brabanthal

12u45 VTK Bureau 9
ELEC 01.62
22u00 Zak vs Fak (Studio 100 stijl)
't ElixIr

Praeseswoordje
De gang van blok 6 volgepropt met planten en
wegwijzers, 7 hardwerkende bedrijvenrelatiesleden die
door alle werkuren op secri er soms ook als een plant uitzien,
de printer die overuren maakt, IT die de code voor hun ogen ziet
spoken maar wel alles fixt wat er kapot gaat, onze logistiekers die
de laatste fitnessbeurten afwerken om in full shape de opbouw en
afbraak in een recordtempo af te werken: daar is de jaarlijkse Jobfairsfeer
weer!
Als tweede master student komt het einde van die vijf (of zes) geweldige jaren
in Leuven dichter en dichter bij. De VTK Jobfair is het moment om na te denken
over hoe we onze komende jaren willen invullen: als astronaut, CEO, uitvinder, …
Dromen mag, maar ik zal al blij zijn als ik mijn komende jaren zonder thesis kan
doorbrengen. Nu ik het vervloekte woord heb neergeschreven zal ik er ook iets
positiefs aan koppelen: na maandenlang oefenen op liegen over je thesisvooruitgang
tegen promotor en assistent, kan je al je verzamelde liegskills bovenhalen tegen de
bedrijfsvertegenwoordigers met uitspraken als “uiteraard spreek ik vloeiend Frans”.
Vergeet woensdag ook zeker niet te genieten van alle aandacht, je zult je op geen
enkele andere dag zo begeert voelen als het moment dat je tussen de standen
doorloopt en ze smeken om je aandacht. Ga zeker mee in de verleidingen van
de bedrijven, grabbel zoveel mogelijk USB-sticks en andere gadgets mee om hen
daarna hard af te wijzen omdat je op een ander meer kan verdienen.
Afsluiten doe ik met deze inspirerende quote (en eerste zoekresultaat op Google):
“Find out what you like doing best and get someone to pay you for doing it.”
Daphne
Praeses VTK 2019-2020

BR

BR-woordje
Beste student
Na 2 BR Launches en talloze Sector Nights nadert het hoogtepunt
om een stap richting de bedrijfswereld te zetten. Aanstaande woensdag
vindt naar jaarlijkse gewoonte de VTK Jobfair in de Brabanthal plaats. Ditmaal
met ruim 160 aanwezige bedrijven, gaande van enkele start-ups tot de meest
bekende giganten binnen de industriële wereld.
Voor 3de bachelors is dit een uitgelezen moment om op zoek te gaan naar
potentiële stageplaatsen. De lucratieve student weet hier zelfs een vakantiejob te
versieren.
Natuurlijk geldt dit ook voor alle studenten uit de 1ste master. Bovendien is het
voor jullie ook interessant om al een eerste prospectie te doen zodat je volgend
jaar met een duidelijke visie aan de zoektocht naar een job kan beginnen of om
op zoek te gaan naar een interessant thesis onderwerp.
Wat de 2de master studenten betreft, spreekt het belang van de VTK Jobfair voor
zich. De Jobfair biedt een unieke kans om met een uitzonderlijk ruim assortiment
aan bedrijven op één dag in contact te komen en zo uiteindelijk de perfecte
match te vinden!
Ook dit jaar zal er een professionele fotograaf aanwezig zijn voor het nemen
van pasfoto’s, dus vergeet zeker niet om je hier naar te kleden. Verder voorzien
we voor alle ingeschrevenen een gratis lunch en bieden we de optie rustig na
te praten met medestudenten en bedrijven over alle ervaringen die doorheen
de dag zijn opgedaan. Dit is tevens het perfecte moment om even op een
ietwat informelere manier je netwerk uit te breiden of bestaande contacten te
verstevigen.
VTK Bedrijvenrelaties wenst je een informatieve en verruimende dag!
Jasper, Ewout, Frederik, Laurens, Myrte, Stijn en Wouter
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‘t ElixIr

Gesloten

Beheerwoordje
Dag Allemaal
Knack, TV Familie, Joepie...
Het enige weekblad dat er écht toe doet, blijft natuurlijk ons eigen Bakske! Sinds
het begin van onze studiecarrière zagen wij er allebei al 112 passeren - correctie:
111 en een Brakske. Als trouwe lezers hebben we dan ook al heel wat (les)uren
plezier mogen beleven aan dit kwaliteitsblad. Zelfs onze grootouders hadden zich
graag geabonneerd. Enkel doordat de geprinte versie van het Bakske vooralsnog
enkel verdeeld wordt onder het summum der Leuvense studenten - en doordat
onze grootouders naast heel wat andere ouderdomskwaaltjes ook lijden aan een
ernstige vorm van digibetisme - houden ze het voorlopig bij hun wekelijkse Kerk
en Leven.
Dat alles om maar even te kaderen hoe vereerd we ons wel niet voelen om
deze week een literaire bijdrage te mogen leveren aan Bakske nummer 5 van dit
semester, nummer 17 van dit academiejaar of nummer 113 van onze studiecarrière.
Toegegeven, zo’n tekstje schrijven is niet zo makkelijk. Gelukkig hadden we met
Daphne en Jarrit twee doorwinterde Bakskestekstjesschrijvers om een voorbeeld
aan te nemen. Op gebied van het strikt naleven van de deadlines voor het insturen
van tekstjes, hebben we dat alvast prima gedaan...
Er wordt deze week weer een belangrijke wedstrijd uitgevochten. De grootste
wedstrijd sinds mensenheugenis, de spannendste nek-aan-nekrace die je in
tijden gezien zal hebben, een uitdaging die nog vele malen moeilijker wordt dan
het samenstellen van een regering of een ISP! We hebben het natuurlijk over Zak
VS Fak, volledig in Studio 100-thema. DE ideale kans om onze vriendjes van het
sportkot nog maar eens te laten zien dat ingenieurs wel degelijk superieur zijn.
HET moment om hen te tonen dat ze misschien wel eens de Usain Bolt van de 24
urenloop kunnen worden, maar dat ze dat nooit van de pils en cola zullen zijn. Aan
allen die komen zuipen zullen: proficiat! Aan allen die niet komen zuipen zullen…
Ook proficiat zeker! Er staat immers nog zoveel meer te gebeuren deze week! Zo
staat de VTK Jobfair allicht met stip in de agenda van heel wat oude-zakkensoon-to-be. Daar vindt een heel andere wedstrijd plaats: de strijd tussen maar
liefst 167 bedrijven om in de gunst te komen bij de ingenieurs van de toekomst.
Geef woensdag dus plankgas richting de Brabanthal om daar ongetwijfeld op je
droomjob te botsen. En vergeet zeker niet af en toe even bij te tanken met een
pitstop aan de bar of aan het buffet!
Om de brug tussen deze twee activiteiten te maken, is er donderdagmiddag
weer de kans om je ongezouten mening over je onderwijs en andere Leuvense
aangelegenheden te delen met je studentenvertegenwoordigers op het
VTK-bureau.

Beheer

Opnieuw voor ieder wat wils dus deze week, wij kijken er
alvast naar uit!
Kobe & Ruben
Beheerders VTK 2019-2020

TD der Heverleese Kringen

Foto

V

WO 11: Humasol Infomoment | Aud. J. Van Der Eecken
(HOGC.02.0028). Hogenheuvelcollege, Naamsestraat 69 | 20u00

Zin om impact te hebben? De theorie uit de schoolbanken beu en op zoek naar
een mogelijkheid om die om te zetten in praktijk? Zin in een internationale en
multiculturele ervaring? Gebeten door duurzame technologie en hernieuwbare
energie? Enthousiast om anderen te helpen? Dan is Humasol iets voor jou!
Wij maken het mogelijk voor studenten om ingenieursprojecten in het Zuiden
uit te voeren rond deze thema's. Kom naar ons infomoment op 11 maart in
Leuven en ontdek hoe je mee kan doen aan één van onze projecten in Afrika
en Zuid-Amerika of in onze organisatie in België. Geniet daarna van een gratis
receptie!
Vragen? recruiting@humasol.be
Meer info? humasol.be of facebook.com/humasol

DO 12: Zak vs Fak (Studio 100 stijl) | 't ElixIr | 22u00
De strijd der strijden moet weer gestreden worden. We hebben dan met de
24 urenloop jammer genoeg de overwinning net niet gehaald, maar dat gaan
we niet nog eens laten gebeuren. Kom naar jullie geliefde fakbar 't ElixIr en
verdedig de eer van de ingenieur tegen die sportkotters!
PROMO
Pintjes aan €0.80!!!! (en cola's)

Events

WO 11: VTK Jobfair | Brabanthal | 10u00 - 19u00
First Gear to your Career
With over 160 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!
** Network 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 company members in a more informal environment or to discuss the
companies with your friends.
** Start-up Corner **
Just like last year, some start-ups will present themselves in the start-up
corner. Make sure to pass by 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 shuttles at the C300 parking in Heverlee
or at the corner of the Margarethaplein and the F. Smoldersplein in the city
centre of Leuven.
The buses will be marked with papers referring to the VTK Jobfair.
** Expectation Scan **
4 out of 10 young professionals are looking for another job in their very first
year of work…
Why? Wrong expectations from the start and a culture mismatch. With the
Kazi Expectation Scan, Student.be and VTK try to avoid this mismatch and
help you meet the right companies on the Jobfair!
Do the Kazi Expectation Scan and discover your key soft skills & work values
at: vtk.student.be.
Based on your results you will know which company to visit on the day of
the Jobfair!
**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

DO 26: Experience ExxonMobil | Antwerp Polymers Plant Zwijndrecht | 16u30

Ever wondered what we can offer you, as a mechanical engineer, in our
organization ? Then take this opportunity to catch a glimps of ExxonMobil
during the “Experience ExxonMobil” event at our Antwerp Polymers Plant.
A tour of our production facilities and seeing in real life some of the
technologies you’ve encountered during your studies are in this evening’s
program. Demonstrate your analytical and teamwork skills in a challenging
case study and meet our young and experienced engineers and managers in
an informal setting.
To
apply
for
this
event,
please
Recruitment.Events@exxonmobil.com.

send

We are looking forward to meeting you on March 26!

Events

your

CV

to

Beiaardweetje
• Wist je dat tijdens het eerste adje van de cantus 1000 l bier vloeit? 4000 studenten x 0,25cl = 1000 l bier = 20 vaten in één keer weg.

Theokotweetje
• Wist je dat je vanaf nu ook met Cashfree kan betalen in Theokot? Het enige
wat je moet doen is de app installeren op je smartphone!

Bakskesweetje
• Wist je dat Het Bakske vroeger 'Het Lichtbakje' heette?

Dierenweetje
• Wist je dat vogels niet bestaan? Kijk maar eens in Het Bakske van vorige week

(Vice-)Praesesweetje
• Wist je dat onze geliefde Praeses en Vice-Praeses nooit op tijd zijn met het
doorsturen van hun tekstjes op pagina 2?

Logiweetje
• Wist je dat de naam van de VTKar Angela is?

Woonweetje
• Wist je dat VTK vroeger een huis (kot) had enkele huizen langs 't ElixIr genaamd
'den 48'?

Redactieweetje
• Wist je dat je kan meeschrijven aan Het Bakske en de Ir.Reëel? Als je interesse
hebt, stuur dan zeker een mailtje naar redactie@vtk.be!

Random

Prosit Coronavirus
De wereld wordt sinds kort geteisterd door een vrij goede Plague Inc. speler. Hij
startte een nieuw spel vanuit China, waar hij een coronavirus losliet. Dit creëerde
massahysterie in de westerse wereld, waar we zo’n schrik hebben van een griepje
dat we patiënten twee weken in een donkere kamer opsluiten. Maar niet langer zal
deze onwetendheid geduld worden, vandaar dit verduidelijkend artikel.
Om te beginnen is het belangrijk om te weten wat net het coronavirus is. Corona
is namelijk niet de volledig term, maar corona glandis, de onderste rand van de
eikel. Natuurlijk zijn zo’n medische benamingen nooit toeval, het coronavirus dat
COVID-19 veroorzaakt nestelt zich namelijk diep in de voorhuid van de menselijke
penis. Dat maakt dat de ziekte een zeer potente SOA is, wat meteen ook verklaart
waarom oude mensen op cruiseschepen zo makkelijk te slachtoffer vallen.
Na de besmetting volgt vaak de ziekte COVID-19. Een ziekte berucht om zijn gelijkaardigheid aan een goei griepke. Medici van onder andere onze aller eigenste
universiteit zijn volop op zoek naar een vaccin, terwijl ons bomma al lang een tas
kippenbouillon en een dekentje klaar heeft staan. Een bewezen medicijn is natuurlijk ook een goed glaasje Elixir d’Anvers om de keel te smeren.
Voor zij die toch nog schrik hebben van deze angstaanjagende ziekte, zijn er natuurlijk ook preventiemiddelen. Zo wordt het ten zeerste aangeraden om een voorraad mondmaskers in te slaan, niet alleen kom je dan even toe, maar ook is dit
een economische boost voor de mondmaskersector. Daarbovenop moet men
voorbeeld nemen aan het buitenland. In Noord-Italië werden reeds enkele dorpen
in quarantaine geplaatst, dat wilt zeggen dat het hoog tijd is om te beginnen hamsteren. Ga dus zo snel mogelijk de Colruyt leegkopen, met tenminste vier bakken
per week kan men een isolatie wel even uitstaan.
Hopelijk kan u met deze verduidelijkingen terug gerust slapen, al dan niet met
koortsbuien.
Natuurlijk is dit artikel geschreven met een satirische toets. Voor accuratere informatie over het coronavirus en COVID-19 die er door veroorzaakt wordt kan men
terecht bij de openbare omroep.
Lander De Schutter

Redactie

Dagboek van een Prof - Jos Edition
Wat voorafging: vorig semester ging Dirk, na het zien van een MNM-clickbait, op zoek naar
zijn geest beest. Hij vond deze in Duitsland en het bleek een draak te zijn. Toen hij echter
een stalen draak bouwde om de Alma te verslaan, bleek het allemaal iets te veel op Don
Quichot te gaan lijken en vluchtte hij noodgedwongen met William naar Ibiza.
Maandag: Beste dagboek, we kennen elkaar nog niet zo goed dus ik zal me voorstellen.
Mijn naam is Van ’t Slotje, Jos Van ’t Slotje. Mechanica is mijn passie en Dirk was mijn
vriend.
Hij liet me dit dagboek na nadat hij vluchtte naar Ibiza. Ik hoop dat het hem goed gaat en
dat er daar veel Coronabier en weinig Coronavirus is.
Ik moet zeggen dat zoveel maanden later de pijn van het gemis er nog steeds is… Maandagen zijn altijd het zwaarste want het begin van een nieuwe week zonder een Dirk is als
een vrijlichaamsdiagram zonder krachten: incompleet.
Dinsdag: Ik slenterde verwoest rond op de campus. Na maandag is dinsdag de ergste dag.
Want ‘dins’ doet me denken aan ‘dirk’.
Bartje zag me wandelen. Hij raadde me aan om iets te doen zodat ik niet meer aan Dirk
hoef te denken. Ik besloot een film te gaan zien op Lutgarde haar Netflix (Dirk heeft gelukkig het wachtwoord in dit dagboek geschreven).
Woensdag omstreeks twee uur ’s ochtends: ik ben gisteren misschien wat te hard gegaan. Ik heb ‘Lord of the Rings’ ontdekt en ik ben fan. Ik heb ze per ongeluk allemaal gezien.
Ik besloot een nachtje door te doen en wat vrijlichaams-diagrammen te maken.
Die ochtend ging ik dan maar ontbijten in de Moete met Wim Haantje. Even later wou hij
weer terug les gaan geven maar ik brulde luid: ‘What about second breakfast?’
Donderdag ergens midden in de nacht: ik schiet wakker. In mijn droom wandelde ik met
Frodo naar Moria. Daar probeerden we de poort te openen. Het lukte maar niet tot we
uiteindelijk het Elvish-woord voor vriend brulden: Mellon.
En toen schoot het me te binnen! MELLON! Mellon! Dat is het! Ik heb een nieuwe vriend
nodig! Een Mellon! Een meloen!
Die ochtend liep ik naar de dichtstbijzijnde fruitwinkel. Ik stormde binnen en brulde: ‘Meloenen! Geef me je grootste meloenen!’
De fruitverkoper antwoordde me: ‘Meneer, dit is een fruitwinkel, geen bordeel.’ Ik repliceerde furieus dat ik gewoon op zoek was naar een meloen.
Ik kocht er eentje en tekende er snel een smiley op. Dit is mijn nieuwe vriend en ik doop
hem… Makker. Makker de Meloen.
Vrijdag: Na de vroege les om 8:30 nam ik hem mee om samen een werf te bezoeken. Ik
besloot deze mooie dag te vereeuwigen en ging een foto maken in een fotostudio. Ik zal de
foto hier mooi in het dagboek plakken.
Wat een mooie week… Tot volgende week dagboek.
Kus
Jos en Makker de Meloen
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Redactie

Proffenhoroscoop
RaMario 21 maart – 19 april
Deze week is niet jouw geluksweek. Als je niet oppast, haal je je alkanen en alkenen
niet meer uit elkaar! Blijf voor de zekerheid weg van het labo. Zoek daarom best
een scharrel en experimenteer wat op kot.
Steyaertier 20 april – 20 mei
Deze week bestaat wel eens de kans dat je jouw vriend(in) betrapt met een ander.
Aangezien volgens de website van Cosmopolitan stieren jaloers zijn en ze ook wel
eens tot het randje gepusht kunnen worden, zorg er dan zeker voor dat je de lijken
goed begraaft. Protip: achter het tennisveld bij OHL.
TweeWilliamingen 21 mei - 20 juni
Deze week is jouw geluksweek! De security in Doel heeft deze week verlof en een
sectie van het hek is onbewaakt. Grijp jouw kans en steel snel een staafje van dat
oh zo zoete Uranium.
KrE(ric)eft 21 juni - 22 juli
Eric! Doe Rustig! Kalmeer! Adem in en uit.
VTKLeeuwtje 23 juli – 22 augustus
De VTK Leeuw is awesome. Blijf doen wat je doet!
Maagd/Lutgarde 23 augustus – 22 september
In Nederland reconstrueren ze sinds vorige week geen maagdenvliezen meer.
Geen paniek! In België is dit nog niet het geval. Je kan nog steeds onenightstands
aaneenrijgen en maagd blijven!
Wimschaal 23 september – 22 oktober
Wikken en wegen, dat is de rol van de weegschaal. Ook deze week kom je lastige
beslissingen tegen. Bv. Hele avond feesten of toch wat studeren. Laat je vooral
niet in een beslissing rushen en neem even de tijd om te denken.
SchorPeter-van-Puyvelde-ioen 23 oktober – 21 november
De aankomende week bevat vele moeilijkheden. Vele mensen zullen proberen
deze week over je heen te lopen (waaronder enkele koppige steenbokken). Laat
ze maar doen! Want wat ze niet weten is dat een schorpioen zijn gif niet dodelijk
is voor een volwassene maar wel voor een kind! They better be scared…
Boog-Joris-de-Schutter 22 november – 21 december
Alhoewel het al maart is, moet je niet vreze jonge boogschutter. Je kan nog perfect
met een van je liefdespijlen iemands hart raken. Pak je pijl-en-boog, trek je beste
luier aan en ga op hartenjacht in Fakbar Letteren.
SteenDirk 22 december – 19 januari
Van steenbokken wordt wel eens gezegd dat ze koppig zijn. Dat is niet
waar. De rest heeft gewoon ongelijk. Trek je niets aan van al de
onwetende plebejers deze week en ga gewoon, kop en horens
vooruit, de week in.

Horoscoop

WaterMartineBaelmans 20 januari – 18 februari
Water. Aarde. Vuur. Lucht. 300 jaar geleden leefde de mensheid nog steeds als holbewoners. Tot de vuurnatie aanviel. Ze maakten van water stoom en startten met de
stoomketel de industriële revolutie. Moraal van het verhaal: ga deze week naar de les
Thermodynamica.
HoussaVis 19 februari – 20 maart
Blub. Blub. Als je deze week scheil gaat, zorg ervoor dat - als je bij een blackout met
je hoofd in een plas terechtkomt - je mond naar de lucht wijst. Want hoewel je sterrenbeeld vis is, kan je niet onder water ademen.
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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

Interview Days
The Interview Days take place in the week of the 30th of March and in the week
of 20th of April. They offer the opportunity to companies to come to Leuven and
interview the students they are interested in on campus Arenberg. Registrations
will be open soon after the Jobfair! 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 are interested in an interview with them.

Start-up Corner
In the foyer of the Brabanthal some start-ups will present themselves in the startup corner. Make sure to pass by them during your visit at the fair!

Important Info to Remember
• Do not forget to bring your CV
• Dress appropriately to make a good first impression
• You do not have to think about food, this is included when you
subscribe!
Practical information on how to get to the Jobfair in the Brabanthal
can you find at http://jobfair.vtk.be/ or on the next page!

Jobfair

Tips and Tricks
Before Jobfair
General
• Update your resume and social media
• Bring your business card
• Prepare your elevator pitch
Research
• Do some research on the companies and the people who will be present
• Visit the websites of companies that you are interested in
• Use LinkedIn, Google, Twitter…
Clothing
• Dress for success
• Better overdress than underdress
• Casual chique is always a good choice

During Jobfair
Set your targets
• Who are you interested in?
• Ask relevant questions and discuss appropriate topics
Positive attitude
• Be enthusiastic
• Ask questions
• Do not spend too much time with one person
• Leave your phone
Quality over quantity
• Do not try to see everyone, passing your business card to every person will not
have any benefits if they do not remember you
• Focus on a limited number of companies you are really interested in

JobfaXVir

Shuttle Buses
We provide shuttle buses to make your transport to the Brabanthal as comfortable
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.
The buses will be marked with papers referring to the VTK Jobfair.

Jobfair

Grondplan
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Jobfair

Bedrijvenlijst
Bedrijf

Standnummer

Bedrijf

Standnummer

Janssen Pharma
Cyclops
Realdolmen
Van Hool
Eiffage
Nalys

1
2
3
4
5
6
7
8

BAM
Klarrio
Septentrio
Magnax
LVD
MCA Benelux
Kunlabora
Unilin
ENGIE

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Brunel
Axxes
Umicore
OMP
ST Engineering
Sweco
Comate
Alten
Radix.ai
Nokia
Melexis
Moebius design
Greenfish
Sirris
Renotec
MinDCet
Borealis

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Xenit
Accenture
IMDC
ENGIE Impact
Tractebel
KLA
Pencil42
DEME
ACA IT-Solutions
Esko Graphics
Tomra Sorting
Belfius
Sertius
Dataroots
Numeca
Milcobel
AE
Houben
IPS Belgium
Deloitte
INEOS
ArcelorMittal
Logflow
delaware
Bluecrux

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49-50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

PEC

63
64

Altran
Pfizer
NMBS
BDO Digital
Hexagon - Luciad
NMDC
ExxonMobil

65
66
67
68
69
70
71-72
73

MediaGeniX
TMC
Qinetiq Space
Sopra Steria
Duracell
Guardsquare

74
75
76
77
78
79

THEO Technologies
Thales Alenia
Space

Camco
Technologies

Jobfair

Vlerick Business
School
Vulcain
Engineering

Prodrive
Technologies

Bedrijf

Standnummer

Bedrijf

Standnummer

Artes Group
Siemens
AG Insurance
Imec
IE-net
Capgemini
TREMEC
EY
Agentschap W&V
Vision++
Synopsys
P&G
N-SIDE
Seco Belgium
Caeleste
Exellys
Quality by Design
ICSense
SBE
BESIX
Verotech

80
81-82
83
84
85
86
87
88
89-90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Hays
Fourcast
Dosign
Sitemark

128
129
130
131
132

BASF
TUC Rail
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CGI
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Cegeka
Cognizant
Easics
Cargill
Devoteam
Infrabel
Fugro
Aguilonius
GIM
ML6
OTA Insight
Viabuild
Indaver
Fortimedix Surgical
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SoftAtHome
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Willemen
Twipe
Materialise
IPCOS
Soudal
IFP School
Cisco
Atlas Copco
In The Pocket
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Sioux Embedded
systems

ON Semiconductor
Ausy Group
Belgium

Witteveen+Bos
Belgium
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Hoe fast chargers elektrische bussen mogelijk maken
Ze zijn u misschien al opgevallen, de nieuwe palen die aan de bushalte van Heverlee
campus uit de grond rijzen. Hoewel ze letterlijk in de schaduw staan van de imposante
autogarage van Imec en KU Leuven, zijn deze constructies minstens even interessant. Het
gaat namelijk om fast chargers, snelle laadpalen voor elektrische en hybride bussen, die
een klassieke verbrandingsmotor (met diesel of benzine) combineren met een elektrische
motor en batterij.
Een belangrijk struikelblok voor elektrisch rijden is de laadtijd. Hier heeft elektrisch
aangedreven openbaar vervoer minder last van dan elektrische privé voertuigen. Aangezien
een bus regelmatig stilstaat, hetzij aan een halte tijdens het in- en uitstappen, hetzij aan
een terminus tussen twee ritten, ontstaan er automatisch gelegenheden om de batterijen
op te laden. In deze sector heet dit opportunity charging. Volgens dit principe laadt een bus
altijd kleine beetjes op om zo het volgende laadpunt met zekerheid te kunnen bereiken
en dit zonder extra tijdverlies of dus vermindering van oplaadefficiëntie. De fast chargers
bieden hiervoor een vermogen tot 600kW. Ter vergelijking: een tank van 30 liter diesel vullen
op twee minuten komt overeen met een thermisch vermogen van ongeveer 9MW. Ondanks
de veel grotere efficiëntie van elektrische motoren ten opzichte van verbrandingsmotoren,
moet een bus dus wel wat langer of vaker aan de laadpaal hangen dan een gemiddelde
tankbeurt.
De fast chargers in Heverlee maken deel uit van ambitieuze plannen die De Lijn heeft
in Leuven en de rest van Vlaanderen. Leuven heeft reeds de meest groene busvloot van
Vlaanderen, met een percentage hybride bussen groter dan 60 percent. Vanaf dit najaar
krijgt Leuven ook de eerste volledig elektrische bussen van Vlaanderen (op een proefproject
in Brugge na), een primeur die gedeeld wordt met Gent.
Elektrische voertuigen bieden verschillende voordelen binnen een stad. Ze stoten uiteraard
geen uitlaatgassen uit, wat zowel voor het klimaat als voor de gezondheid van de bewoners
een groot voordeel is. Een ander voordeel is dat de remenergie gerecupereerd wordt door
de elektrische motor. Dit is voor bussen een belangrijke functie, aangezien openbare
vervoersmiddelen regelmatig moeten stoppen aan haltes, zeker in een stadscentrum. In
een hybride bus wordt de remenergie die opgeslagen is bij het stoppen even later bij het
versnellen gebruikt door de elektrische motor. Hierdoor moet de verbrandingsmotor minder
vermogen leveren en maakt de bus dus minder lawaai bij het optrekken. Elektrische bussen
hebben geen verbrandingsmotor en zijn per definitie veel stiller.
Terug naar de fast chargers in Heverlee; deze zijn geproduceerd door ABB, een ZweedsZwitsers bedrijf dat gespecialiseerd is in energie en automatisering. Zo’n laadpaal houdt
meer in dan op het eerste zicht lijkt. Ten eerste is er natuurlijk een elektrische verbinding
met het net. Omvormers zetten de wisselstroom, die in alle Belgische distributienetten
terug te vinden is, om in gelijkstroom met de gewenste spanning. Daarnaast is er een
mechanische component. Bij het laadsysteem dat op de campus staat, komt een pantograaf
uit de laadpaal naar beneden, om een goed contact met de geleiders op het dak van de
bus te garanderen. Als laatste, maar zeker niet minst belangrijke component, is er nog de
communicatie tussen de charger en de bus. Het is immers van zeer groot belang dat het
koppelen en ontkoppelen op een veilige manier gebeurt. Daarnaast mag de batterij
ook niet te snel of te veel opgeladen worden. Een battery management system
waakt hierover.
Deze fast chargers zijn slechts een onderdeel van een veel groter
project, maar ze zijn wel essentieel voor het slagen van een transitie
naar elektrisch openbaar vervoer. Wij kijken alvast uit naar wat de
(elektrische) toekomst voor Leuven zal brengen.
YERA VZW -Liesbet Wils

Yera
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Spelletjes

Nonogram

Binairo

Spelletjes

Raadsel van de week
Hoeveel vierkanten bevinden zich op een schaakbord?
Het antwoord mag je mailen naar raadsel@vtk.be en maak zo kans op een BOL.
com-bon van €20.
De winnaar van vorige week is Willem Van Put en mag zijn prijs komen afhalen op
Blok 6!

Volg @vtkleuven op Instagram
en blijf op de hoogte van alle evenementen

