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9 feb 2015 -                             1000ex.16 blz

Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (08/02)
22u00 - ... Openingsfeestje ‘t ElixIr

Maandag (09/02)
22u00 - ... Fak open ‘t ElixIr

Dinsdag (10/02)
20u00 - 01u30
21u30 - 22u15

22u00 - ...

Openingscantus II
Start gitaarlessen
Afterparty Openingscantus 2

Waaiberg
C200S 00.03
‘t ElixIr

Woensdag (11/02)
22u00 - ... Fak open ‘t ElixIr

Donderdag (12/02)
22u00 - ... Internationaal feestje ‘t ElixIr
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Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (09/02)
10u30 - 14u30
12u00 - 19u30

Theokot open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Dinsdag (10/02)

10u30 - 14u30
12u00 - 17u30

Theokot open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Woensdag (11/02)
10u30 - 14u30
12u00 - 17u30

Theokot open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Donderdag (12/02)
10u30 - 14u30
12u00 - 14u00

Theokot open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Vrijdag (13/02)
10u30 - 14u30 Theokot open Theokot
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Woordje van de praeses
Semester twee breekt aan het semester van de waarheid. Voor mij en de andere 
laatstejaars omdat we een thesis moeten afmaken, een diploma moeten halen, een job 
gaan zoeken, kortom heel wat ingrijpende veranderingen in ons leven staan te gebeuren. 
Voor de studenten die nog niet aan het einde van  is het natuurlijk ook het semester van 
de waarheid met activiteiten als het galabal, de jobfair, de afrekeningsTD en er is ook een 
cantusweek, kiesweek, existenzweek, Kanweek, halftime, revue enz...
We zullen maar al rustig terug in de stemming komen met een openingsavond en -cantus. 
Voor wie het nodig is welteverstaan. Want de meesten onder ons hebben niet gewacht 
op het tweede semester daarvoor, de na-examencantus was memorabel en ik ben mij in 
goed burgie-gezelschap gaan ontspannen in Praag en Berlijn.

Manu (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
In een weekje all-in Egypte gebeurt er niet zo veel, weinig stof om over te schrijven dus, 
of niet misschien? Want zo een groot resort brengt wel heel wat verschillende mensen 
bij elkaar en ten opzichte van alle anderen zou ik mezelf nog bijna als “normaal” gaan 
omschrijven.
Zo loopt er hier een wandelende vuurtoren rond, oftewel een vrouw met knalrood haar. Er 
is ook een enorm bleek meisje vol tattoos en piercings die ofwel daar nog veel te jong voor 
is ofwel een groeiziekte lijkt te hebben. Dan zijn er nog Kwik en Flupke die we toepasselijk 
“knappe” en “dutske” noemen. Als iemand trouwens een vijs van de animator gevonden 
heeft... Hij mist er een paar. Je ziet maar, hoe gek je ook bent, er is altijd iemand nog net 
iets gekker.

Emily (vice@vtk.be)
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Bedrijvenrelaties
ExxonMobil Technology Seminar Shale Gas
Aardgas is relatief schoon en in grote mate beschikbaar. Bovendien maken geavanceerde 
technieken het steeds beter mogelijk om ook het voorheen moeilijk ontginbaar gas (zoals 
schaliegas) commercieel te exploiteren. Welke rol kan gas spelen in de energiemix van een 
wereld waarin de energiebehoefte voortdurend groeit? En meer, wat zijn de uitdagingen 
die hierbij komen kijken? Een zeer interessante uiteenzetting, gezien jullie als toekomstig 
ingenieur meer en meer met de energiekwestie te maken zullen krijgen.
Jan Naets, AMPP site manager bij ExxonMobil, zal op 25 februari een toelichting komen 
geven over deze materie. Hierbij is er ook zeker de mogelijkheid om al jullie vragen te 
stellen. De presentatie wordt afgesloten door een gratis receptie, jullie aangeboden 
door ExxonMobil. Op deze receptie met Meet & Greet zullen heel wat van onze jonge 
ingenieurs aanwezig zijn, zodat jullie met hen nog kunnen nakaarten over wat belooft een 
zeer interessante avond te worden.
Inschrijven kan via www.vtk.be. Deadline voor inschrijving is 15 februari 2015. De plaatsen 
zijn beperkt, dus wees er snel bij.

ExxonMobil University Team KUL Engineering.

BR Launch 2 - Gin-Tonic workshop
Om het tweede semester goed in te zetten organiseert VTK bedrijvenrelaties de BR 
Launch 2  op dinsdag 17/02  in het Thermotechnisch Instituut. Laatstejaars zijn van harte 
welkom vanaf 18u30 in het Theokot, waar er eerst een welkomst receptie zal plaatsvinden, 
gevolgd door afwisselend bedrijfspresentaties en gin-tonic workshops. De aanwezige 
bedrijven zijn: Deloitte, Melexis, Cegeka, ASML, Alten, Cargill, Cognizant en  Antwerp 
Management School.
Let op: inschrijvingen zijn beperkt en uitsluitend voor laatstejaars. De inschrijvingslink 
komt binnenkort online!

Bedrijvenrelaties (bedrijvenrelaties@vtk.be)

1 

 
Jan Naets 
Plant Manager of the 
Antwerp-Meerhout Polymers Plant 

Shale Gas 
Technology seminar 

Jan will discuss the growing importance 
of gas as a source for energy, hereby 
focusing on the potentials of so called 
“unconventional” gas as well as the 
technology used to exploit this resource. 

Date:   February, 25th 
Location:  Begijnhof Congres Hotel 
Time:   18h15 
Subscription:  www.vtk.be 

Source: EIA 2013 Annual Energy Outlook 

Free reception afterwards, with possibility to discuss about shale gas with Jan and 
several young engineers of ExxonMobil 
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Looking for a dynamic workplace? Want to work with 
a company that embraces emerging technologies? That’s 
PwC! Come and see what we’re up to. 

At our exclusive Technology playdate, on Tuesday, 
24 February, you’ll have the chance to try out Oculus 
Rift and other wearable technologies, and see a 3D 
printer in action. Enjoy an evening of technology, gadgets 
and games. There’ll be drinks and snacks too. And our 
IT professionals will be on hand to tell you more about 
what a career in IT with PwC can offer. 

Want to help us change the game? Come and play!

Register now at www.careers.pwc.be/technology

Think technology. 
Think PwC!

For who? Technophiles with 0-6 years’   
   experience 

Location Woluwedal 18 – 1932 Brussels

Date  Tuesday 24 February

Time  18:30 – 22:00
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Cultuur
Gitaarlessen: nieuwe beginnersgroep

Vorig semester de start van onze gitaarlessen gemist? Geen probleem, want in het 2e 
semester starten we een nieuwe beginnersgroep. De griekse gitaarvirtuoos Chatz Kostas 
staat klaar om een nieuwe lichting onder te dompelen in de fingerpicking-techniek. De 
lessen vinden plaats op dinsdagavond van 21u30-22u15, en de eerste les is alvast deze 
week.

Zoek je nog een gitaar voor de les of heb je nog andere praktische vragen? Stuur dan 
gerust een mailtje naar gitaar@vtk.be en wij helpen je wel verder.

Jeroen (gitaar@vtk.be)

Horta Museum

Op 17 februari organiseert LOKO cultuur een uitstap naar het Het -Hortamuseum,  
gevestigd in het eigen huis en het atelier van architect Victor Horta. ben je een fan van 
architectuur of ben je gewoon benieuwd naar dit baanbrekende ontwerp? Mail dan snel 
naar cultuur@vtk.be en reserveer je ticket! 
Een ticket kost 10 euro kosten, vervoer heen-en terug met de trein naar Brussel-Zuid, 
Tramtickets van het station naar het museum en terug, toegangsprijs voor het museum 
+ een gegidste rondleiding in het museum inbergrepen. Afspraak om 17u30 af aan het 
station van Leuven en aankomst terug om 22u25.

Cultuur (cultuur@vtk.be) 

Fakbar
Openingsfeestje - zondag 8 februari 2015
Na een lange zwarte periode is het licht stillaan terug in zicht. Hopelijk zijn jullie in 
de lesvrije week voldoende uitgerust, want we gaan er een serieuze lap op geven!! 
Openingsfeestje van fakbar ‘t ElixIr wil (zoals jullie allemaal al gewend zijn) zeggen: 
veel gratis vaten en een knaller van een feest! We zien jullie zondag in fakbar ‘t ElixIr 
Sjalalalalaaaaaa

Afterparty Openingscantus 2 - dinsdag 10 februari 2015
Kom na de openingscantus 2 nog een feestje bouwen in fakbar ‘t ElixIr!

Internationaal feestje - donderdag 12 februari 2015
Kom samen met de internationals een feestje bouwen in onze geliefde fakbar. Veel 
ambiance en booze verzekerd!!

Fakbar (fakbar@vtk.be)
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Cursusdienst
Beste vriendjes en vriendinnetjes,
De lesvrije week betekent luilakken en de boeken eventjes vergeten: zo gaat die bij elke 
student. Gelukkig is CuDi de boeken niet vergeten. Afgelopen week stond bij ons in het 
teken van luilakken en boeken tellen en ze allemaal in dat kot steken. Of het gelukt is 
kunnen jullie komen bezichtingen de maandag op onze vertrouwde stek!
Terwijl dat je daar bent, kun je ineens je boeken ophalen en zo het goede voornemen 
van op tijd beginnen te studeren om toch maar niet meer herexamens te halen dan nu 
al het geval is, pogen te voltooien. Maar net als alle goede voornemens zal deze het 
waarschijnlijk ook maar een week uithouden, maar dan zijn we toch al van de boeken uit 
ons kot af! Over examens gesproken: een bepaald “eerstejaartje” wou toch zeker zijn dat 
hij ging slagen voor zijn examen Algemene en Technische Scheikunde en om het zekere 
voor het onzekere te nemen, kun je maar beter zien dat je in het bezit bent van een 
labojas, of 20. Dat was kennelijk het maximum. Helaas waren wij niet open maar hij is nog 
steeds welkom om ze te komen halen!

Cursusdienst (cursusdienst@vtk.be)

Activiteiten
Openingscantus II @ Waaiberg - dinsdag 10 februari 2015
Hoe zetten we een semester beter in dan met een koud pintje en een goed lied? NIET! 
(En ja dat rijmt). De eerste cantus van het jaar en tweede semester belooft zoals altijd 
echt TOP te zijn! Kaarten te koop vanaf maandag 9 februari, ‘s middags in het Theokot.
Deuren: 20u, Io vivat: 20u30
Bier:  € 9/13 L/NL  water:  €3/5 L/NL

AfrekeningsTD @ Alma 2 - donderdag 19 februari 2015
Reeds voor de zevende keer brengt VTK de Afrekening terug naar Leuven en het belooft 
opnieuw een vet feestje te worden! Je kan ons vinden op donderdag 19 februari in onze 
vaste stek, Alma 2 vanaf 22u.
VVK: €4/€6 (L/NL)  ADD: €5/€7 (L/NL)
Kaarten vanaf donderdag 12/02 elke middag te koop in het Theokot, Alma 2 en Alma 3!

Activiteiten (activiteiten@vtk.be)

Answer one of our Beer Hero challenges and you 
could win a trip to New York and an interview with 
our top beer people.

This year’s competition will take our Champion to New York City. Check 
out the Empire State, Statue of Liberty, New York taxicabs, Times Square, 
Central Park – and top it off with a career changing job interview.

PROVE YOU HAVE THE RIGHT STUFF
To become our Hero, you have to prove yourself by answering one of our 
three Beer Hero challenges. This is a competition that requires you to show 
your innovative thinking, creative ideas and smart business sense. The top 
five finalists will then go to New York to present their idea in person.

For full details and more on our three Beer Hero challenges 
please visit www.bestbeerjob.com/beer-hero

BEER HERO 2015
There can only be one Champion – will it be you?

THE OPPORTUNITY IS HERE

Competition closes 23rd February 2015. Finalists will be chosen though online 
voting on our social media sites.
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Varia
IAESTE Internships

Are you a motivated student? Ever considered doing a technical internship abroad? Then 
IAESTE is definitely something for you! IAESTE offers internships specifically aimed at 
engineering students all over the world. For more information check http://www.iaeste.be/ 
and be sure to check (and like) our facebook page for updates. For detailed information 
on the application procedure take a look at http://www.iaeste.be/students/application-
procedure
Keep in mind that the applications end the 20th of Februari.
We will also organize an information session concerning the internships and the application 
procedure. This will be held on Wednesday the 11th of Februari at the department of 
mechanical engineering room 04.43 (seminar room C). We expect you at 20:30!
Don’t hesitate and apply for the time of your life!

IAESTE LC LEUVEN
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IEEE SB Leuven robot-sumocompetitie 2015 - 16/3 @ thermotechnisch instituut

Nog 5 weken en dan is het zover: de nieuwe editie van de robot-sumocompetitie!
Creëer alleen of in team een autonome sumo-robot en doe mee aan de competitie.
In deze competitie moet je robot een tegenstander vinden en hem van het speelveld 
duwen. Eerst speel je tegen de andere leden van je poule, waarvan de beste naar de 
semi-finale en finale gaan.

Er zijn prijzen voor de drie beste teams, het beste bachelor team, en de origineelste robot.
Verder gaan de beste teams naar de nationale competitie in Gent op 30/4.
Om je op weg te helpen, organizeren we avonden waar je aan de robot kan bouwen, hem 
programmeren en hem testen. Noteer al volgende data in je agenda:

16/02: programmeren
23/02: tweak- en oefensessie
 9/03: tweak- en oefensessie
16/03: competitie (Leuven)
30/04: competitie Gent

Meer info en inschrijvingen op
 http://www.ieee-sb-leuven.be/sumocompetition2015
 http://www.ieee-sb-leuven.be/soireepratique2014

Het Soirée Pratique team

Soirée Pratique: voorbereiding sumo-robot competitie: programmeersessie - 
Maandag 16/2 @ ESAT 02.58

Vorig semester hebben een aantal onder jullie een sumo-robot gebouwd. In de eerste 
sessie van dit semester gaan jullie hem programmeren! We voorzien een korte presentatie 
met programmeerstrategiën, waarna je zelf aan de slag kan. We voorzien ook een sumo-
veld om je robot te testen.

Werkt je sumo-robot nog niet?
Geen probleem, we helpen je tijdens deze sessie om gestart te geraken.

Gelieve in te schrijven op:
http://www.ieee-sb-leuven.be/sumo2015_programming

 Het Soirée pratique team
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Paljassenwoordje

Raadsel van de week
Het volgende probleem stelt zich: 3 jaloerse mannen en hun vrouwen moeten een rivier 
oversteken. Gelukkig is er een veerpont, maar jammer genoeg is er geen veerman. 
Bijgevolg moeten ze zelf roeien. In de boot passen maar twee mensen.
Hoe is het nu mogelijk dat ze allemaal de rivier oversteken op zo’n manier dat geen enkele 
vrouw in aanwezigheid van andere mannen verkeert zonder dat haar eigen man daarbij 
is?
Zowel mannen als vrouwen kunnen roeien (de eMANcipatie van vrouwen is een feit), 
maar alle mannen zijn bijzonder jaloers (typisch voor mannen?): ze willen zelfs niet dat 
hun vrouw bij een andere man is als de vrouw van die andere man erbij staat.

Hoe vaak moet er minimaal over en weer geroeid worden?
(Copyright VTK-Revue voor eMANcipatie)

Dieter (raadsel@vtk.be)

Eigen tekstje
Jas verloren op een TD? Originele manier nodig om het goed te maken met je lief? 
Te verlegen om die knappe griet met de blauwe trui van je aula te benaderen? Geen 
probleem! Plaats genoeg in het Bakske voor jouw bericht!
Stuur voor donderdagavond 21u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp 
‘tekstje’.

Communicatie (bakske@vtk.be)
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Sudoku
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