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Wekelijkse, gratis informatiebrochure van de Vlaamse Technische Kring vzw.

Agenda Καnωεεκ
ACTIVITEITEN
Zondαg (22/2)
22u00 - ...

ΑmεriKΑN Piε fαkfεεsτ

‘t ElixIr

Drinking Gαmεs Kαnωεεk

Τhεokoτ

ΑmεriKΑNτus Kαnωεεk

Wααibεrg

Moviεnighτ Kαnωεεk

Τhεokoτ

WαsΤεD

Rumbα

Mααndαg (23/2)
21u00 - ...
Dinsdαg (24/2)
20u30 - 01u00
Ωoεnsdαg (25/2)
20u00 - ...
Dondεrdαg (20/11)
22u00 - ...
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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (22/2)
23u00 - 00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

Meltdown Party

‘t ElixIr

Maandag (23/2)
22u00 - ...
Dinsdag (24/2)
Esko Job Day

Gent

19h00 - 22u00

Deloitte Workshop I - Logistics and
Distribution

200S

20u00 - 21u00

Looptraining

De Nayer

Tomorrowland party

‘t ElixIr

VTK Bureau 6

BOKU 04.20

Après-Ski feestje

‘t ElixIr

22u00 - ...
Woensdag (25/2)
12u40-14u00
22u00 - ...
Donderdag (26/2)

Fakbar open

‘t ElixIr

19h00 - 22u00

Deloitte Workshop II - Contract, Risk
& Compliance

200S

20u00 - 21u00

Swing dansles

22u00 - ...

Agenda serieus
ACTIVITEITEN
Maandag (17/11)
10u30 - 14u30

Theokot open

Theokot

12u00 - 14u00

Cursusdienst open

Theokot

18u00 - 20u00

Cursusdienst open

Theokot

Theokot open

Theokot

10u30 - 14u30

Theokot open

Theokot

12u00 - 14u00

Cursusdienst open

Theokot

18u00 - 20u00

Cursusdienst open

Theokot

10u30 - 14u30

Theokot open

Theokot

12u00 - 14u00

Cursusdienst open

Theokot

18u00 - 20u00

Cursusdienst open

Theokot

Theokot open

Theokot

Dinsdag (18/11)
10u30 - 14u30
Woensdag (19/11)

Donderdag (20/11)

Vrijdag (21/11)
10u30 - 14u30
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Woordje van de praeses

Mijn tekstje van vorige week was rotslecht, ik weet het wel. Soms ben ik gewoon wat
gehaast of moe donderdagavond. Dit keer gaat dat niet zo zijn, straks na de les ga ik
slapen, om vanaf 2u een hele nacht te shiften op de AfrekeningsTD. Altijd amusant;
werken, afbraak doen, pizza eten en klaarwakker in de les van 8:30 zitten. Dit keer met de
uitzondering dat les volgen er niet in gaat zitten, want de 24 uren van fak letteren valt weer
samen met de afrekening, dus dan gaan we na de afbraak naar daar, met een gebraden
kip van de markt ofzo. Ik kijk er al naar uit :)
Maar volgende week ga ik het toch eens wat kalmer aan doen en thesissen.
Manu (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice

Wij met VTK een echte cantuskring, ik geloof dat we de meeste cantussen organiseren per
jaar. Toch kan het wel eens leuk zijn om eens bij een andere kring te gaan cantussen: andere
mensen, andere gewoontes, nieuwe liedjes... Nu meestal gaan we dan met meerdere
mensen want de gezonde rivaliteit die er bestaat tussen de Leuvense kringen leidt al
gauw tot toedrinkwedstrijd. Maar soms, heel soms, dan durft er al eens eentje helemaal
alleen naar een cantus van een andere kring te gaan. Wie op het carnavalsfeestje was,
heeft toen kunnen zien wat er dan gebeurt met die persoon. Simpel, die is compleet naar
de kloten he. Ik denk dat die persoon nooit meer alleen ergens anders gaat cantussen.

Emily (vice@vtk.be)
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Καnωεεκ

Τεrωijl dε mεnsεn vαn hετ prαεsidium εεn bεετjε uiτrusτεn nα dε Αfrεkεning nεεmτ
Kαnωεεk ovεr! Εlkε αvond sταατ εr ωεl εεn αcτiviτεiτ gεplαnd, dus αls jε niετs τε doεn
hεbτ, dαn hεb jε nu gεεn εxcuus mεεr om zogεzεgd τε blokkεn op jε koτ! Dε préfilmαvond
ωαs αl εεn grooτ succεs, iεdεrεεn diε εrbij ωαs hεεfτ gεnoτεn vαn dε films (εn hετ biεr εn
dε biττεrbαllεn εn dε curryωorsτεn!). Zij diε εr niετ bij ωαrεn hαddεn ongεlijk!
ΑmεriKΑN Piε fαkfεεsτ
Τhε Housε of ντκ prεsεnτs …
Τhε grεατεsτ pαrτy of τhε yεαr: ΑmεriKΑN Piε fαkfεεsτ! Αllεs in Αmεrikααnsε sτijl: zoωεl
hετ volumε vαn dε shoτjεs εn cockταils, αls dε inklεding vαn dε fαk, εn lαsτ buτ noτ
lεαsτ… Αn εxclusivε ΑMΕRICΑN SΤRIPPΕR.
Zij doετ hααr αcτ om 00u30, dus mis hετ niετ! Ondεrτussεn zullεn dε cockταils vαn εεn
hαlvε liτεr (€3), dε shoτjεs (€1) εn nατuurlijk hετ biεr rijkεlijk vloεiεn!
Zondαg 22 fεbruαri, 22u, ’τ ΕlixIr - you don’τ ωαnτ τo miss τhis.
“Guys, uh ωhατ εxαcτly doεs τhird bαsε fεεl likε?”
“Likε ωαrm αpplε piε.”
Drinking Gαmεs
Nατuurlijk horεn εr bij onzε fαnταsτischε ΑmεriKαn Piε ook Drinking Gαmεs. Om voor
εεns εn voor αlτijd uiτ τε mαkεn ωiε dε bεsτε is, kom dαn ons gεliεfdε Τhεokoτ op 23
fεbruαri vαnαf 21u.
Εr zαl kεuzε gεnoεg zijn, jεnεvεr, bluε τhrill εn biεr, zolαng εr mααr CH3CH2OH inziτ!
ΑmεriKΑNτus [UITVERKOCHT]
Omdατ KΑNωεεk zondεr KΑNτus gεωoon niετ KΑN εn hετ εrg originεεl is om hετ ωoord
‘KΑN’ ovεrαl τε gεbruikεn, is εr op dinsdαg 24 fεbruαri dε ΑmεriKΑNτus.
Hετ τhεmα voor dεzε gεωεldigε KΑNτus is Bετα Housε.
Prijs (L/NL): biεr: 10/14, ωατεr: 4/6
Dεurεn: 20:00, Io Vivατ: 20:30
Locατiε: Wααibεrg
Moviεnighτ
Om τε bεkomεn vαn dé KΑNτus εn jε mεnτααl voor τε bεrεidεn op dε niετ τε missεn
DubbεlΤD mετ Duplεx hεbbεn ωij ωoεnsdαg voor julliε εεn iετs rusτigεrε αcτiviτεiτ in
pεττo. Nαmεlijk εεn τωεεdε filmαvond mετ vollεdig in τhεmα lεkkεrε τααrτ vαn dε bαkkεr!!
Εr zullεn ook αndεrε vεrsnαpεringεn, frisdrαnk εn pinτjεs zijn!
Op hετ progrαmmα sτααn:
-ΑmεriKΑN Piε 1
-ΑmεriKΑN Piε 2
-ΑmεriKΑN Piε Rεunion
You KΑN’τ miss iτ!!
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WαsΤεD
Kαnωεεk & DUPLΕX givε you
WαsΤεD
Bεn ook jij αl jαrεn op zoεk nααr εεn plεk ωααr jε ongεrεmd kαn losgααn zondεr εnig
gεvoεl vαn schααmτε? Sτop dαn mετ zoεkεn εn kom dondεrdαg 26 fεb nααr dε Rumbα!
Εεn ovεrvloεd ααn biεr, crαzy DJ’s εn dikkε αmbiαncε: Αrε you rεαdy τo gετ ωαsτεd?
00h00 - 02h00
***DJ Lumigniτion***
hττps://ωωω.fαcεbook.com/Lumigniτion
02h00 - 04h00
***Εdgαrd Milε***
hττps://ωωω.fαcεbook.com/ΕdgαrdMilε
Drαnkbonnετjεs: 3 voor 4 εuro
VVK €2,5
Τickετs nog εlkε middαg vεrkrijgbααr in Τhεokoτ εn Kαsτεεl zolαng dε voorrααd sτrεkτ.

Αcτιvτειτεn
HoJa-cantus

Aan al wie in het derde jaar of hoger zit, maak jullie klaar voor de HoJa-cantus op
maandag 2 maart. Met het thema van ‘the 90’s’ gaan we terug naar onze jonge
jeugdjaren. Haal die ‘blotebuikenblousjes’ en plateauzolen al maar boven zodat we die
hele hoop 90’s hits ten volle kunnen meebrullen.
Bier: €9/€13 L/NL		
Water: €3/€5
Kaarten te verkrijgen vanaf woensdag 25/02, ‘s middags in het Theokot.
Activiteiten (activiteiten@vtk.be)

Fακβαr
Happy Hour

Zoals gewoonlijk is het op zondagavond Happy Hour: 2 pintjes/cola’s halen, 1 betalen.
Bovendien is het ook feestje van Kanweek. Allen daarheen!!
Meltdown Party
Zoals jaarlijkse gewoonte organiseert de master energie hun Meltdown party. Hou je
geigerteller maar paraat, want ze splijten al hun kernen in de fakbar ‘t ElixIr op het
jaarlijkse Meltdown feestje. Proef van hun gevaarlijke radioactieve cocktails, dans op
stomende beats en laat je energie de vrije loop!
Tomorrowland Party
Geen ticket voor Tomorrowland kunnen kopen?? Geen paniek, wij halen Tomorrowland
naar fakbar ‘t ElixIr! 3 Dj’s zorgen voor vette schijven en COCKTAILS EN SHOOTERS
aan €1,00 zorgen voor de goede party sfeer!!
Après-Ski feestje!
Denk je soms terug aan een paar weken geleden, toen je in de sneeuw zat? Aan alle
feestjes en de après-ski? Wij frissen je geheugen op op ons Après-Ski feestje!
Fakbar (fakbar@vtk.be)
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Οnδεrωιjs
VTK Bureau 6
Deze week is het tijd voor het eerste bureau van het tweede semester. De
belangrijkste agendapunten voor het bureau zijn het aantal examenmomenten in de
B1, examenfeedback en resultaten van het eerste en tweede jaar, rekenmachines en
mogelijke wijziging uurrooster in de B1.
Iedereen is welkom om 12u45 in BOKU 4.20!
Inschrijven op on.vtk.be/bureau, zoals vorig semester. Bij inschrijving worden er opnieuw
een broodjes en drankjes aangeboden.
De agenda is beschikbaar op on.vtk.be/agenda
onderwijs (onderwijs@vtk.be)
CATAPA Sprekersavond: De globale impact van open pit mijnbouw.
VTK Sociaal heeft dit jaar het genoegen om samen met CATAPA een sprekersavond te
organiseren in ons favoriete kasteel.
We verwelkomen volgende sprekers om ons een dieper begrip te geven over
de mijnbouwindustrie en over gerelateerde problemen op ecologisch, sociaal en
economisch vlak:
•
Nancy Fuentes Leon (Perú), MSc in Local Development en medewerker van
partnerorganisatie NGO GRUFIDES, actief in de mijnproblematiek in Perú. Aan
de hand van acties en onderzoeken proberen zij problemen vast te stellen rond de
Yanacocha mijn in Cajamarca en deze bloot te leggen.
•
Tudor Bradatan, Msc in Sociale Communicatie en coördinator van de campagne
Save Rosia Montana, een ecologische beweging in Roemenië. Hij is ook medeoprichter
van de stichting Mining Watch Romania.
Wat is CATAPA?
CATAPA vzw is een organisatie die actief is in de domeinen globalisatie en duurzame
ontwikkeling in vnl. Latijns-Amerika. De organisatie focust op sensibiliseringsprojecten
rond de mijnbouwproblematiek en steunt lokale gemeenschappen die vaak een impact
ondervinden van de mijnbouwindustrie in hun land.
Demografische groei en economische vrijhandel heeft het aantal mijnbouw exploitaties
doen ‘boomen’ de voorbije jaren. De impact van de mijnbouwindustrie op sociaal,
economisch, cultureel en economisch vlak is vaak desastreus. CATAPA speelt een
mobiliserende rol in zowel België als in het Zuiden, d.m.v. een intense samenwerking met
lokale partnerorganisaties. Het doel is om het thema onder de aandacht te brengen en om
alternatieven aan te bieden in termen van een duurzamere en verantwoorde mijnbouw.
Jaarlijks organiseert CATAPA een Academische Week, waarin sprekers vanuit
partnerorganisaties uit het Zuiden te gast zijn aan Belgische universiteiten en hogescholen.
Zij komen getuigen over de impact die zij ondervinden in hun land en hun respectievelijke
onderzoeken en activiteiten. Dit jaar werkt CATAPA samen met partnerorganisaties uit
Perú en Roemenië.
PRAKTISCHE INFO:
WANNEER: 2 maart 2015
WAAR: Auditorium Kasteel Arenberg
DEUREN: 19u45
START: 20u
EINDE: 22u
Aansluitend wordt er een gratis receptie aangeboden in de salons van het kasteel.
Sociaal (sociaal@vtk.be)
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LAAT JE STEM HOREN - online studentenbevraging
Deze maand krijgen de studenten weer de kans om hun ongezouten mening te geven
over het afgelopen semester. Vond je vakken geweldig? Waren sommige handboeken
niet geschikt of te beperkt? Waren de assistenten een uitstekende hulp? Was alles rond
het verloop van het examen duidelijk?
De KU Leuven wil het allemaal te weten komen via de online studentenbevraging op
www.kuleuven.be/onderwijs/evaluatie
WAT betekent mijn ingevulde evaluatie? Doet mijn mening ertoe?
Jazeker! Door de vakken te evalueren kunnen concrete problemen gedetecteerd worden
(als je iets echt niet goed vond, mag je dus gerust de laagste score geven) en kunnen
ook de goede proffen in de bloemetjes worden gezet (als iets echt heel goed was, mag
ja dus de hoogste score geven). De proffen luisteren naar jullie input en willen er alles
aan doen om hun vak te verbeteren en te optimaliseren! Het is hun passie en ze willen
die zo goed en zo duidelijk mogelijk aan jullie overbrengen!
WAAROM zie ik niet al mijn vakken?
Goed nieuws! Je moet vanaf nu elk jaar maar enkele vakken beoordelen! De bevraging
is dus korter! De online studentenbevraging wordt vanaf nu jaarlijks georganiseerd,
waarbij de bevraging van de vakken gespreid wordt over een periode van drie jaar. Dit
impliceert dat elk opleidingsonderdeel minstens om de 3 jaar geëvalueerd wordt en dat
je slechts een deel van de opleidingsonderdelen waarvoor je ingeschreven was, dient te
beoordelen.
WAAR?
www.kuleuven.be/onderwijs/evaluatie
Kortom: Vul allemaal snel die paar vragenlijsten over jullie proffen in! Je kan er zelfs
prijzen mee winnen dankzij de Studentenraad en de KU Leuven!
Onderwijs (onderwijs@vtk.be)

Βεδrιjvεnrεlατιεs
Ekso Job Day
Are you looking for a career as a Software Engineer?
Come to Esko’s Job Day in Ghent, Tuesday March 3: 18-20h!
Register on: http://jobs.esko.com/campus.
A 2-day quest for master students in engineering
Ben je geïnteresseerd om mee te maken wat het is om voor ’s werelds meest
succesvolle bedrijf te werken? Vergezel ons dan op een 2-daags event waarbij we je
meenemen naar onze Benelux locaties (Antwerpen & Rotterdam) en je in een team
werkt aan een real-life case. Daarnaast krijg je uitgebreid de kans om ons bedrijf te leren
kennen door gesprekken met jonge ingenieurs en presentaties van het meer ervaren
management. Het winnende team wordt bovendien beloond met een mooie prijs!
Klaar voor actie? Schrijf dan in via de link in de gekregen mail
Voor sommigen is twee dagen misschien niet mogelijk, niet getreurd, je kan vanaf dit jaar
ook inschrijven voor 1 dag, namelijk 5 maart.
Deadline voor inschrijving is 24 februari 2015.
Bedrijvenrelaties (bedrijvenrelaties@vtk.be)
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Deloitte Workshop Series
Deloitte is launching a series of three case-based workshops aimed to dissect the
prominent topics of today’s consulting and risk management world. Get a true insight to
what life is like at Deloitte!
These workshops are open to all students who look forward to a challenge, prior
experience is not necessary.
Workshop I - Logistics & Distribution
Customer demands are ever increasing, not only are they looking for the best quality
product but they need the products to be delivered as fast as possible and at the lowest
cost possible. To meet these demands, companies need to ensure their logistics and
distribution are fit to win the battle. Achieving this is not done overnight and requires
careful balancing of all influence factors.
Part 1: Analyse and find the best solution to the proposed business case
Part 2: Execute and implement your solution
You’ll work with a team and Deloitte coach. Present your solution, together with your
group!
The workshop will start at 19h in the entrance hall of 200S.
Subscribe on : on.vtk.be/deloitte
Workshop II – Contract, Risk & Compliance
In today’s business world, organizations rarely go at it alone. They increasingly rely
on outsourcing, licensing, alliances, and other business partnerships to meet their
objectives. These complex relationships are governed by financial and legal agreements
that are often poorly monitored. A lack of controls around these relationships creates
risks, either reporting or operational in nature, and can lead to brand or reputation
damage and the loss of significant revenue through uncollected royalties, misreported
claims, and inadequate inventory controls. In Contract, Risk & Compliance our teams
help clients identify, evaluate and mitigate risks associated with external business
relationships.
Part 1: Analyse and find the best solution to the proposed business case
Part 2: Execute and implement your solution
You’ll work with a team and Deloitte coach. Present your solution, together with your
group!
Space is limited!
The workshop will start at 19h in the entrance hall of 200S.
Subscribe on : on.vtk.be/deloitte2
VTK Jobfair
Op 12 maart organiseert VTK opnieuw zijn jaarlijkse Jobfair. Net als vorig jaar wijken we
hiervoor uit naar de Brabanthal, waar meer dan 100 bedrijven zich aan jullie voorstellen
tussen 10h00 en 17h00. Meer informatie vind je op http://jobfair.vtk.be waarop alle
bedrijven staan die aanwezig zullen zijn ingedeeld per sector. Alle laatstejaars ontvangen
een gratis middagmaal in combinatie met een drankje. Op het einde van de dag is er een
wedstrijd, waar er mooie prijzen (oa. tablet) worden uitgedeeld.
Om deel te nemen aan de jobfair en kans te maken op deze prijzen, gelieve voor
maandag 9 maart 2015 om 12:00 uur in te schrijven op on.vtk.be/subscribe.
Om 11h30 vindt er in de foyer van de Brabanthal ook een debat plaats tussen AG
Insurance, Capgemini, Elia, Jan De Nul, NMBS, TMC en de decaan van de faculteit
ingenieurswetenschappen professor Steyaert. Zijn ingenieurs geschikt voor een
management carrière? Worden industrieel ingenieurs anders behandeld tijdens de
recruitment procedure? Deze en andere vragen zullen uitgebreid worden bediscussieerd
met mogelijkheid tot interactie vanuit het publiek.
Voor verder vragen kan u altijd bij br@vtk.be terecht!
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jobfair.vtk.be

VTK
JOBFAIR
12 MAART

BRABANTHAL LEUVEN

The largest engineering recruitment fair in Belgium

The next step to your future.

AB InBev, ACA-IT, Accenture, AE, AG Insurance, AKKA Benelux, Alcatel-Lucent, Alten,
Altran, Antwerp Management School, Antwerp Space, ArcelorMittal, Artes Roegiers,
ASML, Atlas Copco, Barco, BASF, Besix, Borealis, bpost, brainport Develoment, Capgemini Belgium, cargill, cegeka, CFE, Cisco, Cognizant, Colas, Colruyt Group, DAF
Trucks, Delaware Consulting, DEME, EASI, Eastman, Eiﬀage, Elia, Engibex, Esko, Euroclear, Exellys, Experis, ExxonMobil, Franki Construct, GDF Suez, Groep Van Roey,
Grontmij, HR Rail, Hudson, IFP School, Imec, Ipcos, IPS Belgium, Jacobs, Jan De Nul,
Janssen Pharmaceutica, KBC ICT, LMS International, Luciad, Mainsys, MATIS Benelux,
MediaGeniX, Melexis, Monsanto, Nalys Group, Nobel Biocare c/o Medicim NV, NXP
Semiconductors Leuven, OM Partners, Onsemi, ORMIT België, PEC, Pﬁzer, POM We
are chemistry, Prodrive B.V., Punch Powertrain, QinitiQ Space, Real Impact Analytics,
Sabic Europe, Shell, Sioux, Skyline Communications, Sopra Banking Software, Strabag,
Strand Associates Consulting BVBA, Swift, Talent Planet, tec IT, test-aankoop, TMC,
Total, Tremec, Twipe Mobile Solution, Umicore, Unilin, Vanderlande, Vlerick Management School, Wimble Manufacturing, Xelvin, Xenit
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Register for our Job Day!
Are you looking for a career as a Software Engineer?
Come to Esko's Job Day in Ghent, Tuesday March 3: 18-20h!
Register on: http://jobs.esko.com/campus.

About Esko
Designing and producing packaging is a growing business. Esko helps thousands of companies
worldwide with software and hardware to create packaging, sign and displays, and to optimize the
processes to do so. Read more
Every year, Esko is hiring young graduate software engineers to join the team in Ghent!
Interested in being part of this team of talented engineers?

Meet us at Esko’s Job Day on Tuesday March 3, 18h-20h!
Our Job Day is a very informal way to find out more about our products, to experience the atmosphere
and to network with some of our colleagues who will be happy to tell you more about their job.
If you are interested in attending our Job Day, please register on
http://jobs.esko.com/campus.
Every Job Day attendant will receive a present!
Take a look at our career website for interesting graduate job opportunities in Ghent:
http://jobs.esko.com/jobs
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Τhεοκοτ
Bitterballenboef
Trotseer de hete gevaren van het frituurvet en kom jezelf bewijzen op onze
bitterballencompetitie. Zolang er kelen zijn die openstaan laten we geen enkele bitterbal
ongebakken. Ben jij de held die onze friteuse al zo lang zoekt? Kom op 3 maart naar het
Theokot en laat zien dat geen enkele bitterbal veilig is! Inschrijven kan vanaf 25 februari
aan de toog. €3/persoon, 1 gratis drankje inbegrepen. Ja, er is ook bier.
Theokot (Theokot@vtk.be)

Vαrια
The AFC CleanTech Challenge is a free global business plan competition for
interdisciplinary student teams. The winning team of the Belgian national competition
travels to London to participate in the international CleanTech Challenge finals, where
they will compete for the grand prize of £10 000.
The Belgian CleanTech Challenge has three rounds, where the participating teams
are challenged to further develop their respective ideas. As they progress through the
rounds, they will receive increasingly elaborate feedback and support. Our goal is to
assist the teams with realising their goals.
If you already have an idea, register at http://cleantechchallenge.be/registration/ and
submit your idea NOW! If you do not have an idea or a team yet, just come to the KICK
OFF EVENT where we will provide you with an interesting evening filled with some
fantastic speakers and a chance to find yourself a team or an idea!
The AFC CleanTech Challenge Kickoff Event will take place on Wednesday 25th of
February at Aula Max Weber in Leuven
Come by and get inspired by industry experts & young entrepreneurs.
Rijmpje
Semester twee
Tis gedaan met congé
Dus feest gezellig mee
Dan kunnen we een feestje bouwen
En hier en daar wat spouwen
En voor ik het vergeet
Beernaerts staat weer heet
Dus geniet er maar van
En toon hoeveel je drinken kan
Groetjes,
Anoniempje (de beste rijmer van het land)
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Master Energie presents: THE MELTDOWN!
Hou je geigerteller maar paraat, want op maandag 23/02 splijten we al onze kernen in de
fakbar ‘t ElixIr op het jaarlijkse Meltdown feestje. Proef van onze gevaarlijk radioactieve
cocktails, dans op stomende beats en laat je energie de vrije loop!
*Cocktails 3 voor €5
*Shooters 6 voor €5

('Bitterballen)
Competitie

Inschrijvingen 3eur
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vanaf 25-feb

THeokot
03-03 12u45
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DOE MEE MET DE CYBER SECURITY CHALLENGE BELGIUM IN MAART !
Behoor jij tot de nieuwe generatie van Belgische cyber security experts? Bewijs het!
De Cyber Security Challenge voor Belgische studenten komt eraan. Als jij een laatste- of
voorlaatstejaarsstudent bent aan een bachelor of master opleiding, schrijf je dan nu in als team van
max. 4 studenten.
De eerste ronde van de Challenge zal online plaatsvinden op 4 en 5 maart 2015. Schrijf je met je team
in op www.cybersecuritychallenge.be. De beste teams zullen gekwalificeerd worden voor de nationale
finale, die doorgaat op 20 maart op een geheime locatie in Brussel!
Naast de roem, glorie, ervaring met hedendaagse cyber security dreigingen en de kans om in contact
te komen met een aantal Belgische top cyber security werkgevers, maak je ook kans op een aantal
mooie prijzen. Twijfel niet en bezoek onze website voor meer informatie!
www.cybersecuritychallenge.be

JOIN THE CYBER SECURITY CHALLENGE BELGIUM, IN MARCH !
Can you be Belgium’s next generation of cyber security experts? Then prove it!
The Cyber Security Challenge for Belgian students is here. If you are a student in your last or
penultimate year, completing a bachelor or master degree from a Belgian academic institution, then
team up with up to four students and join the country-wide cyber-security competition.
The first round of the challenge will be organized online on 04 and 05 March 2015. You can register
your team now at www.cybersecuritychallenge.be. The best teams will qualify for the countrywide
finale, held on the 20th of March at a secret location in Brussels!
Next to fame, glory, experience with contemporary cyber security-threats and the opportunity to
connect with some of Belgium’s top cyber-security employers, you also run a chance to win great
prizes. Check out our website for more details.
www.cybersecuritychallenge.be
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Web Sudoku  Billions of Free Sudoku Puzzles to Play Online

Easy Puzzle 4,439,802,168
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Print another...

© Web Sudoku 2015  www.websudoku.com

ww.binairepuzzel.net/printdagpuzzel.php?id=1755&grootte=3

1/1

Rααδsεl vαn δe wεεk
http://show.websudoku.com/

1/1

We zoeken een getal van zes verschillende cijfers. Als het laatste cijfer eerst wordt
gezet, dan ontstaat een nieuw getal welk precies 5 keer het oude is. Met welk getal zijn
we begonnen?
Antwoord raadsel vorige week: De man geeft een papiertje met daarop: “jouw exacte
gewicht”. De winnaar is Alexander van der Zee
Dieter (Raadsel@vtk.be)
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Klεurplαατ!
Speciaal voor Evelien.
Versier deze AmeriKan pie zo mooi als je Kan!
Hiernaast alvast een voorbeeld.
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Printable A Pie Pan Coloring Page  Food Coloring : oColoring.com

Contact (http://www.ocoloring.com/contactus/) | Privacy Policy (http://www.ocoloring.com/privacypolicy/)
OCOLORING.COM  Printable Coloring Pages For Kids
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