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Praeseswoordje 
Mijn waarde, 
 
O wat een donkere tijden wanneer die vertrouwde wekelijkse 
portie tekstuele steun en toeverlaat al niet meer gegarandeerd 
kan worden. Wat een tijden, wanneer al die conflicterende 
emoties niet getroost worden door de vaste waarden. O tempore, 
o mores...Maar wees niet langer betreurd! Jullie favoriete por-
tie poëtische brol is heujelemaal zurück! Aangezien jullie vorige 
week een portie Lucas hebben moeten missen, had ik deze week 
een dubbele portie gepland, ware het niet dat ik door de immer 
inhoudelijk zeer sterke monoloog van (almost)-ir. Vanermen het 
tot een droge enkele portie moest beperken.  
Daarom leek het mij wel een strak plan om een fotoreportage te maken, maar bij een 
totaal gebrek aan photoshopskills en vrienden, heb ik dat ook maar achterwege gela-
ten. Ach ja, jullie zullen het hiermee moeten doen vrees ik. Maar als troost kunnen jullie 
wel genieten van een gelijkgestemde eloquente ziel en diens klachtenbrief. 
Goed! Genoeg gezeverd! I’m back bitchezzz! Deze week in de aanbieding: Carrières, 
Een Toekomst, Jobs (Zonder Steve weliswaar), Monetaire Zekerheid, Geluk en een 
wekker die afgaat om iets na 5, zodat we die Brabanthal in elkaar kunnen gaan flan-
sen. U raadt het al: De VTK Jobfair (tevens 1 van de grootste ingenieursbeurzen van de 
BeNeLux, ja we mogen eens trots zijn) is weer in het land! 
 
Ten slotte, diegenen die helaas geen kaart hebben kunnen bemachtigen voor de voor-
stellingen van Revue: the Backstreet Burgies zijn er helaas aan voor de moeite. Bij het 
lekken van het gerucht dat ondergetekende een grote rol zou gaan spelen in dit parel-
tje van het betere theatrale werk, waren de kaarten in no time hopeloos uitverkocht. 
 
Goed, met mijn ego heeft het hiaat van vorige week duidelijk wél overleefd... 
Gegroet!

Ik heb een crazy dinsdag achter de rug. Zoals jullie, trouwe vtk leden, 
allemaal weten was het vorige dinsdagavond interfacultaire rock rally 
(proficiat Jars, Stadswacht en Mr. Catfish). De afsluiter van de avond 
was Common Nonsense (al dat name droppen hier),  de winnaars van 
twee jaar geleden, maar deze jongens hadden een groot probleem. 
Hun zanger had namelijk “een infectie aan zijn evenwichtsorgaan” (is 
dat hoe ze een kater noemen, these days?) In zijn diepste radeloosheid 
is de drummer van de band (vriend Lenn. Name dropping)  die 
dinsdagmiddag naar mij gekomen met de vraag: “Heeeeeeeyyy, wilt gij 
vanavond in het depot optreden? “

In eerste instantie dacht ik “No way José, ik ging net eens eindelijk een hele dag keihard 
aan mijn thesis werken” en “Zijt gij zot?? Ik ken die liedjes toch helemaal niet???” Maar 
daarna begon ik te denken “Wat gaat nu de beste herinnering zijn. Optreden in het depot, 
of die ene dag dat ik echt goed aan mijn thesis heb gewerkt?”

Ik heb dus die dag in een veel te klein repetitiekot doorgebracht samen met nog een andere interim 
zanger (Mathijs. Name dropping), maar ook een fantastische onvergetelijke avond beleefd! 

#YOLO            Vicewoordje
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Openingsuren

     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10u30 - 14u30 12u - 14u 22u - ...
Dinsdag    10u30 - 14u30 12u - 14u & 18u - 19u30 22u - ...
Woensdag    10u30 - 14u30 18u - 19u30  22u - ...
Donderdag   10u30 - 14u30        12u- 14u & 18u - 19u30             22u - ...
Vrijdag    10u30 - 14u30 Gesloten  Gesloten

Beste Lucas

Al sinds de eerste week van het 
academiejaar zit ik op zondagavond 
steevast achter mijn laptop gekluisterd, 
zenuwachtig op F5 drukkend en op het 
puntje van mijn stoel. Immers, rond die tijd 
verschijnt gewoonlijk de nieuwe editie van 
het Bakske op de VTK-site.

Ik prees me vanavond gelukkig, toen 
mij omstreeks half tien reeds inkijk mijn 
favoriete magazine gegund werd. Echter, 
zo snel als mijn bloeddruk de hoogte in 
geschoten was door de aangename 
verrassing, zo snel kelderde die ook weer. 
Tot grote consternatie moest ik vernemen 
dat onze geliefde praeses deze week 
geen “zoetgevooisd” schrijfsel voor zijn 
fans had voorzien.

Dat zou nog geen al te grote catastrofe 
geweest zijn, ware het niet dat op 
de hele - verbazend genoeg (doch 
niet dankzij het voortsgenoemde) 
hoogaangeschreven - faculteit nauwelijks 
een afdoende geletterd individu te vinden 
is. Oubollige gemeenplaatsen, irritante 
herhalingen, academische zever, ‘de 
idee’, en nog onvoorstelbaar veel ander 
literair heiligschennis kenmerkt onze 
cursussen.

Daarom is het elke week uitkijken naar 
de frisse wind, in tekst gegoten, die zich 
aan ons openbaart in de vorm van uw 
praeseswoordje. Veel te vaak red ik het 
niet verder dan de eerste bladzijde van 
mijn geliefd Bakske, wetende dat wat 
volgt, never nooit niet het niveau van die 
wonderlijke eerste pagina kan evenaren. 
Men kan argumenteren, terecht ook, dat de 
andere bladzijden een zuiver informerend 
doel beogen. Daar breng ik echter tegen 
in dat niets zozeer in het geheugen blijft 
hangen als een welgevormde volzin, 
gevuld met goedgekozen stijlfiguren.

Aan het eind van mijn betoog vat ik voor 
u, alsook voor uw door eindeloos ijverige 
studie (en door gerstenat?) getergde 
brein, de boodschap nog even samen. 
Een ietwat marginale foto (zie het Bakske 
van deze (vorige, nvdr.) week) kan in geen 
geval het wekelijkse literaire hoogstandje 
van uw praeseswoordje vervangen. 
Gelieve ons dat dan ook niet meer aan 
te doen.

Hiermee is mijn klacht, conform de 
richtlijnen vermeld in de huidige editie 
van het Bakske, ten einde.

Hoogachtend 
L. 
(Liefhebber van literatuur) 
PS: deze mail is een grap.
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Evenementen

ZO

28
Sundays @’t ElixIr
22u | ‘t elixir

Elke zondag kan je in fakbar ’t ElixIr 
profiteren van een happy hour tussen 23u 
en 24u! 2 pintjes/cola’s halen, 1 betalen!

MA

29
Scienticafé
22u | ‘t elixir

Maandag is onze fakbar in handen van 
de jongens en meisjes van Scientica. 
Ook zij weten hoe ze een feestje moeten 
bouwen, zeker afkomen dus!

DI

1

(We’ll never be) 
workaholics party
22u | ‘t elixir

Mojito € 1, Fles cava € 8
Dinsdag 1 maart kan je in ‘t ElixIr komen 
feesten in fancy afterwork-stijl. Met 
mojito’s aan €1 en flessen cava aan €8 
kan het niet mislopen! Deze avond is een 
perfect voorproefje voor de afterwork 
party’s wanneer jullie allemaal een job 
zullen hebben, die je trouwens de dag 
nadien in de Brabanthal kan gaan zoeken 
op de VTK Jobfair!

WO

2
VTK Jobfair
10u-17u | BraBanthal

Op 2 maart organiseert VTK opnieuw zijn 
jaarlijkse Jobfair. Net als vorig jaar wijken 
we hiervoor uit naar de Brabanthal, 
waar meer dan 120 bedrijven zich aan 
jullie voorstellen tussen 10u en 17u. Meer 
informatie vind je op http://jobfair.vtk.
be. Hier zijn de bedrijven opgelijst en 
ingedeeld per sector. Al de geregistreerde 
studenten krijgen een gratis middagmaal 
in combinatie met een drankje. Op het 
einde van de dag is er een wedstrijd, 
waar er mooie prijzen (o.a. laptop) 
worden uitgedeeld. Om deel te nemen 
aan de jobfair en kans te maken op deze 
prijzen, gelieve voor maandag 29 februari 
2016 12u in te schrijven op jobfair.vtk.be/
subscription/

Om 11u30 vindt er in de foyer van de 
Brabanthal ook een debat plaats tussen 
Capgemini, Electrabel, Elia, Jan De 
Nul, NMBS, Umicore en de faculteit 
ingenieurswetenschappen. Hoe worden 
flexibele uren en teleworking toegepast in 
het bedrijf? Hoe lang moet je je inwerken? 
Hoe carrière maken in het bedrijf? … 
Deze en andere vragen zullen uitgebreid 
worden bediscussieerd met mogelijkheid 
tot interactie vanuit het publiek.

Voor verdere vragen kan u altijd bij  
br@vtk.be terecht!



5

WO

2
Workshop Ulyssis
20u | 200a 00.144

Statistiek voor een paper nodig maar 
nooit gehad in de les? Vielen SPSS of 
STATISTICA best tegen? Weet je eigenlijk 
nog niets van R of statistiek en wordt dat 
eens hoog tijd?

ULYSSIS en Datacamp organiseren samen 
een workshop die de basis van statistiek 
in R toelicht. Geen enkele voorkennis is 
vereist. We beginnen bij het complete 
begin en na 2 uur ben je in staat zelf een 
dataset te analyseren en visualiseren.

Vergeet je niet in te schrijven op 
inschrijven.ulyssis.org, daar vind je ook de 
installatie-instructies.

DO

3

Bedankingsfeestje 
24 urenloop
22u | ‘t elixir

Na onze knalprestatie op de 24 urenloop 
(1032 toertjes, remember), kunnen we 
jullie alleen maar bedanken voor alle 
geleverde inspanningen! Om alle lopers, 
supporters, sympathisanten, … die ons 
naar deze prestatie geleid hebben te 
bedanken, zullen wij donderdag 3 maart 
een bedankingsfeestje houden in onze 
eigenste fakbar ‘t ElixIr! Dus zak vanaf 22u 
massaal af naar ’t ElixIr waar meerdere 
gratis vaten de uwe zullen zijn! See you 
there!

DO

3
VTK Pokerchamp 2
20u | theokot | €1/1.5 (l/nl)

Coming soon: de tweede pokerchamp 
van het jaar! Kom zeker af en waag je 
kans. Zoals altijd zijn er weer prachtige 
prijzen te winnen. Om 20 uur worden 
jullie verwacht in het ons aller bekende 
Theokot. De inkomstprijs bedraagt 1 euro 
voor leden en 1.5 euro voor niet-leden. 
Inschrijven is verplicht op www.vtk.be/on/ 
poker. 

pokerchamp@vtk.be
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DO

3
Bolwerk TD
22u | Blauwe kater

Derdejaars ingenieur-architecten 
schotelen jullie een nacht vol beats, 
dansen en koude drankjes voor. 
Op donderdag 3 maart openen wij het 
danspaleis achter de Blauwe kater voor het 
grote volk met een mix van House, Disco 
en Techno!

DO

3
Thursdays @ ‘t ElixIr
22u | ‘t elixir

Zware bieren € 1.50
Elke donderdag geniet je in Fakbar ’t ElixIr 
van een geweldige promo: ALLE ZWARE 
BIEREN AAN €1.50! Tot dan!

MA

7
Pastaverkoop
18u30 en 19u30 | theokot

Zin in een lekkere pasta? Of gewoon 
geen goesting om zelf nog te koken na 
een lange dag vol lessen? Kom dan op 
maandagavond 7 maart in het Theokot 
genieten van overheerlijke pasta’s, door 
ons klaargemaakt! Er zullen 3 verschillende 
soorten pasta’s te verkrijgen zijn (waaronder 
1 vegetarische) en dit voor de luttele prijs 
van 4 euro voor 1 portie met een drankje, en 
8 euro om à volonté te eten, met 2 drankjes. 
Let op: inschrijven is verplicht en kan via 
onderstaande links. We’ll see you there! 
Shift 1 (18u30): on.vtk.be/pastaverkoop1 
Shift 2 (19u30): on.vtk.be/pastaverkoop2 

MA

7

Speeddate VTK-
Politika
20u30 | Max weBer | €1

Zie je een nieuwe relatie wel zitten maar 
heb je niet de tijd om je week vol te 
plannen met dates in de hoop de ware te 
vinden? Dan is speeddaten iets voor jou! Je 
leert knappe vrijgezellen kennen met wie je 
telkens enkele minuten een gesprekje voert. 
Wanneer je alle vrijgezellen hebt ontmoet 
en de speeddate afgelopen is geven we je 
nog even de kans om op een after-receptie 
na te praten (en flirten). De inkomstprijs 
bedraagt 1 euro. Inschrijven is verplicht 
op www.vtk.be/on/speeddate. Gratis glas 
cava bij aanvang van het evenement.

DI

8
BitterBallenBoef
12u45 | theokot | €3

Dit is hét evenement voor iedereen die 
graag bitterballen eet. Volgende dinsdag 
organiseert het Theokot-team de jaarlijkse 
BitterBallenBoef: Overleef de eerste vier 
rondes en versla daarna de tegenstand in 
de finale ronde door meer bitterballen naar 
binnen te werken. De grootste eters zullen 
beloond worden. Deelnemen kost drie euro 
(incl. 1 drankje om de bitterballen door te 
spoelen) en inschrijven is mogelijk in het 
Theokot vanaf maandag 29/2, tijdens de 
openingsuren.

WO

9
HoJa-cantus
20u30 | waaiBerG 

Deuren:20u00 - Io vivat:20u30   
Water: 4/6 €  Bier: 11/13 €

Na minstens drie jaar in Leuven weet 
men wel waar de klepel hangt (of eerder, 
waar de hamer ligt) bij een cantus. 
Daarom organiseert VTK de enige echte 
hogerejaarscantus, beter bekend als HoJa-
cantus! De voorverkoop start donderdag 3 
maart in het Theokot.
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De voorbije week

Kanweek - KANpioen zijn is plezant

IFR
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Kanweek - KANpioen zijn is 
plezant

LAN-party
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Berichten

wil je zelf GraaG een speech voor 
onafhankelijkheid, diepzinniGe poëzie 
of een spotted: vtk insturen? 1 adres: 
Bakske@vtk.Be

Ga jij op BEST Summer 
Course??
Ja hoor de applicaties zijn geopend! 
Tot en met 21 maart heb jij de kans om 
te appliceren voor een BEST Summer 
course! Voor max 45 euro kan jij tot 15 
dagen lang op de stranden van Las 
Palmas feest vieren, in de bossen van 
Slovenië vertoeven of ergens in Rusland 
of Oekraïne de Soviet sfeer opsnuiven? 
De summer courses zijn weer 
hier! Als je een van de gelukkigen bent 
die op Summer Course gaat, mag je je 
voorbereiden op een zomercursus mede 
georganiseerd door een andere Europese 
universiteit. Je zal rond een bepaald thema 
workshops, lectures en bedrijfsbezoeken 
doen. Iedere Course zorgt voor een 
complementair ontspannend programma 
met een weekend trip, dagelijkse feestjes 
waaronder de legendarische International 
Evening, city trips en andere activiteiten. 
Heb je nog nooit een verhaal gehoord 
van iemand die op BEST Summer Course 
is geweest? Geen zorgen! BEST Leuven 
organiseert op 10 maart van 12u- 13u30 
een Motivation Letter Workshop, waar je 
naast enkele handige tips en voorbeelden 
voor je motivatiebrief, ook studenten kan 
ontmoeten die al op Summer Course zijn 
geweest! Wil je alvast het aanbod en 
datums van de Summer Courses bekijken 
of reeds appliceren? www.best.eu.org/
courses. Hulp nodig bij je applicatie? 
Contacteer ons! www.bestleuven.eu/ 

Comedy for the Climate 21 
maart – Het Depot, Leuven 
– 20h
Tickets via: klimaatzaak.eu/nl/comedy-
for-the-climate/

Maar liefst elf van onze beste stand-up 
comedians scharen zich in maart achter 
de Klimaatzaak, en zullen schoon weer 
maken in Het Depot. Bereid je voor op 
een avond met scherpe comedy en een 
kritische blik op politiek en samenleving.

Ondanks de lichtkomische touch die de 
bevoegde klimaatministers Marghem, 
Schauvliege en co het voorbije jaar 
meermaals gaven aan hun falend Belgisch 
klimaatbeleid, valt er op dat vlak echter 
weinig te lachen. Onze klimaatministers 
geven zelfs na het internationale 
klimaatakkoord van Parijs eind 2015 nog 
steeds geen enkele blijk van motivatie 
om een noodzakelijk en doortastend 
klimaatactieplan op te starten. Too little 
too late? Helaas wel ja. Maar moeten 
we echt op ellende wachten voor ze in 
actie komen? Hoe langer er gewacht 
wordt, hoe langer we met een dreigend 
en steeds groter wordend gevaar zitten. 
Daarom brengt vzw Klimaatzaak dit 
jaar de vier Belgische milieuministers 
voor de rechtbank wegens verregaande 
nalatigheid en het systematisch 
bevoordelen van economische, industriële 
en politieke belangen ten nadele van de 
eigen bevolking en het klimaat. Genoeg 
gelachen!

De opbrengst van Comedy For The 
Climate gaat integraal naar de werkings- 
en proceskosten van de Klimaatzaak. 
Met vragen over de Klimaatzaak of om 
mede-eiser te worden, contacteer elias.
dekeyser@the-shift.org
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Rekruteringsevent Humasol

Humasol is een Belgische vzw die 
studenten de kans biedt om rond 
hernieuwbare energie, water en 
duurzame technologie te werken in 
het Zuiden. Humasol is op zoek naar 
gemotiveerde studenten (2de bachelor, 
3de bachelor of master) die een zomer 
willen doorbrengen in het Zuiden 
om onze projecten te ondersteunen 
in bijvoorbeeld landen zoals Peru, 
Cambodja, Oeganda, Benin, enz . 
Geïnteresseerd? Kom naar ons 
rekruteringsevent op woensdag 9 
maart om 19u in Lokaal Newton 
(Zwartzusterklooster, Zwartzusterstraat 2, 
Leuven).

Bezoek ook onze website www.humasol.
be of mail naar hr@humasol.be.

Liefde

Emi, meisje van mijn dromen, 
‘s Nachts droom ik van jou, 
moet ik keer op keer klaarkomen. 
Je bent mijn ideale vrouw.

Je mooie haar als karamel, 
Je ogen zijn schitterende kastanjes 
Je glimlach geeft me kippevel 
Amerika gebruikt de inch, ik heb er zes

Ik kan je nog uren loven, 
het hof maken met bloementuilen 
Onze liefde zal nooit uitdoven 
Ik kan niet rijmen maar wel goed muilen

Voor altijd de uwe,

-Fulano Tipo

Gezocht
Auteur: Anoniempje Anoniem

Bericht van de schrijver: De namen van 
personen en de gebeurtenissen zijn 
volledig verzonnen door een verhoogde 
concentratie van THC in mijn bloed. 
Geniet van dit 10-delig kortverhaal.

-Deel 1: Onverwacht bezoek-

Het geluid van een deurbel doet Maarten 
uit zijn nachtrust ontwaken. Met kleine 
oogjes zoekt hij de schakelaar van de 
verlichting. Het felle licht doet pijn aan 
zijn ogen. Half verblind zoekt hij wat 
kleren op de grond en trekt deze aan. 
Slaapdronken wandelt Maarten naar 
de voordeur van zijn kot. ‘Who the fuck 
maakt mij wakker op dit uur?’, denkt hij bij 
zichzelf. Hij opent de deur en daar staan, 
met elk een fles jenever in de hand, zijn 
twee beste vrienden Marcus en Laurens. 
‘Jij komt nu mee’, zegt Marcus. ‘Kotfeestje 
bij Sofie T. Je weet wel, die met al haar 
knappe vriendinnen’, voegt Laurens er 
aan toe. Maarten antwoordt vermoeid: 
‘Ik lag net goed te slapen eikels. Ik heb 
morgenvroeg les’. ‘Komaan Maarten, ik 
heb uw titsskills nodig voor Sofie. Anders 
gaat het mij nooit lukken’, zegt Marcus. 
‘Wees gewoon een man en heb de ballen 
om haar mee te vragen voor iets te gaan 
drinken in plaats van haar te stalken op 
Facebook. Zegt ze nee dan is het nee. 
Zegt ze ja dan zit er bij haar zeker een 
vijs los want wie is er nu zo zot om iets 
met u te beginnen’, zegt Maarten met een 
grijns. Laurens begint te lachen. ‘Fuck you 
Maarten, maar serieus kom nu gewoon 
mee. Het waren de drie musketiers 
voor iets’, zegt Marcus. Maarten geeft 
dan toch toe. ‘Heel even dan’, zegt 
Maarten, ‘Ik ga mijn spullen nemen 
en ik kom eraan’. Laurens en Marcus 
geven elkaar een high five en het trio 
begeeft zich door de straten van Leuven. 
‘Deze avond wordt legen…wait for it…’ 
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Project in het buitenland? 

Kom naar de infodagen! 

GENT, dinsdag 8 maart 2016, 19u 

Auditorium A, Jozef Plateaustraat 22 

LEUVEN, woensdag 9 maart 2016, 19u 

Lokaal Newton, Zwartzusterstraat  2 

Meer info 

www.humasol.be   -   recrui�ng�humasol.be  
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What about experiencing 
the life of a McKinsey 
consultant?
From 22 to 24 April 2016, the Belgium office of 
McKinsey & Company organizes Explore, a case 
study workshop taking place in Barcelona.

During this exclusive 3-days event, students from 
Belgian universities will work in groups, coached 
by our consultants, to solve a business case, 
from the problem definition to the presentation of 
recommendations. This will give them a unique 
insider’s look into the way we work.

The program will allow discovering the city of 
Barcelona in an unexpected way, and you will 
get to know some of our consultants, who will be 
happy to share their experience with you.

Please apply, by Sunday 3 April 
via www.explore.mckinsey.be

Questions? Please contact Liesbeth or Lena via 
liesbeth_pattyn@mckinsey.com 
lena_vereecke@mckinsey.com

Don’t just  
come to work. 
Come to change.
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Kickstart. YourCareer.

VTK Jobfair March 2nd 2016

www.twipemobile.com/kickstart
Young Graduates Internships Thesis
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Ontspanning

Omdat de les volgen overrated is, zorgen wij voor tijdverdrijf dat wél nuttig is. 
Sudoku

Kakuro

Raadsel
Bert en Ernie hebben een zak snoepjes gevonden. Ze verdelen deze snoepjes over een 
even aantal stapels (niet per se van dezelfde grootte) en leggen deze stapels op een rij. 
Om de beurt nemen Bert en Ernie een stapeltje aan één van de uiteindes van de rij. Bert 
begint. Kan hij ervoor zorgen dat hij op het einde het grootste aantal snoepjes heeft (of 
minstens evenveel als Ernie) en hoe pakt hij dit best aan?

De oplossing van vorige week was: ongeveer één vijfde van de lichtsnelheid. 

Ramses Verachtert wist dit en mag zijn prijs, een filmticket, komen ophalen op Blok 6. 

Proficiat!
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THE NEXT STEP TO YOUR FUTURE
THE NEXT STEP TO YOUR FUTURE
JOBFAIR

2 MAART 2016

BRABANTHAL

JOBFAIR.VTK.BE

MET AB INBEV - ACA IT - ACCENTURE - AE - AG INSURANCE - AIR PRODUCTS - AKKA BENELUX - ALCATEL-LUCENT - 

ALTEN - ALTRAN - ALTRAN - ANTWERP SPACE - ARCADIS - ARCELORMITTAL - ARHS - ARTES - ASML - ATLAS 

COPCO - BARCO - BASF - BESIX - BOREALIS - BPOST - BRAINPORT DEVELOPMENT - CAPGEMINI - CARGILL - CEGEKA - CISCO 

- CODIT - COGNIZANT - COLAS - COLRUYT - COMMSQUARE - DAF - DEME - DEMOCO - DONALDSON - EASI - EASTMAN - EDF 

LUMINUS - EIFFAGE - ELIA - ENGIBEX - ENGIE - ENGIE - ERICSSON - EUROCLEAR - EUROFINS - EXELLYS - EXXONMOBIL - EY - 

FRANKI CONSTRUCT - GFI - GROEP VAN ROEY - GRONTMIJ - GSI - HOUBEN - HR RAIL - IFP SCHOOL - IMEC - IMTECH - IPCOS - IPS 

BELGIUM - JACOBS - JAN DE NUL - JANSSEN PHARMACEUTICA - LUCIAD - M+W CENTRAL EUROPE - MAINSYS - MATERIALISE 

- MCA BENELUX - MELEXIS - MONSANTO - NALYS - NOBEL BIOCARE - NXP - OM PARTNERS - ON SEMICONDUCTOR - ORMIT - 

PEC - PFIZER - PRODRIVE - PUNCH POWERTRAIN - PWC - REALDOLMEN - ROMBIT - SABIC - SIA PARTNERS - SIEMENS - SIOUX 

- SKYLINE COMMUNICATIONS - SOPRA STERIA - STRABAG - STRAND ASSOCIATES CONSULTING - TAG - TEC IT - THALES 

BELGIUM - TMC - TOTAL - TWIPE - UMICORE - UNILIN - VAN LAERE - VIKINGCO - VLERICK - WMB PRINGLES - XENIT


