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23u00 Happy Hour ‘t ElixIr

20u00 Uniformcantus ZaMo

Beste Commilitones

   Deze week spreken we jullie anders aan dan gewoonlijk. Het is immers can-
tusweek bij VTK, en dit kan enkel gepaard gaan met de gepaste rituelen. Je kan je 
deze week verheugen op vijf bijzondere cantussen. Of je nu probeert je persoon-

lijk alcoholgebruikrecord te verbreken of je liever drinkt met verstand en wilt 
genieten van de sfeer, de cantusweek heeft ieder iets te bieden en is voor iedereen 

een evenement om naar uit te kijken.

De redactie kijkt in ieder geval halsrijkend uit naar deze bijzondere week waarin 
cultuur, vriendschap en samenhoren worden gevierd!

Ut Vivat, Crescat et Floreat

09u00 Ukelele Ochtencantus 't ElixIr
12u30 Infomoment Citytrip BOKU 03.10
20u00 Ulle Moe is Ulle Va Cantus Waaiberg

20u00 Under the Sea Cantus De Moete

09u00 EBEC Case Study C300 P&O Rooms
20u00 USA vs USSR Cantus Waaiberg
20u30 Muurklimmen Klimzaal De Stordeur



Vicewoordje
 
Omdat we de eerste week van het semester niks leren, zorgt de vice voor de 
nodige kennis. Vandaag een kort opstel over de marginale driehoek. Wat is het, 
wat doet het, wat drijft het?

De marginale driehoek is het gebied in Vlaams-Brabant tussen Diest, Aarschot 
en Tienen.  Het vooroordeel over de plaatselijke bevolking is dat zij vooral bezig 
is met voetbal, het tunen van wagens en uitgaan. Het jumpen is trouwens groot 
geworden binnen de marginale driehoek, in de Stadsfeestzaal in Aarschot (ook 
wel 'De Zoal' genoemd). Volgens het cliché heeft de jeugd een voorkeur voor 
merkkledij, designerdrugs en is ze laaggeschoold.

De marginale driehoek heeft echter niks te maken met het marginaal zijn, maar 
vindt zijn oorsprong ten tijden van Napoleon. Napoleon stuurde gewonde 
troepen naar kampen en herbergen die gelegen waren in den driehoek 
om op krachten te komen en de strijd in Waterloo aan te kunnen. 
Deze soldaten behoorden tot de lagere ranken en waren meestal 
boeren, in die tijd was de benaming voor de simpele burgerij een 
afleiding van "marginalen" en dus een benaming van die tijd 
in plaats van een belediging.

Praeseswoordje
 

De openingstradities zijn achter ons. Terug tijd voor het 
bezingen en eren van grenzeloze onlogica. Zoals het organ-

iseren van een cantusweek tijdens Tournée Minérale! We schuw-
en de controverse niet bij VTK, dat weet u. Voor mij wordt het mijn 

laatste cantusweek als student. Oud en versleten als ik ben zal ik in 
schapenvellen omhuld, terwijl het vocht de wangen beloopt mijn reuma 

komen vergeten op de dagelijkse portie cantus deze week. Gelukkig heb ik 
dé manier om al mijn nostalgische emotionele last om te zetten in ongege-

neerde vreugde-uitspattingen. Beste lezer, ik presenteer u: DE BREEZERPARTY.  
Op 8 maart zal in Fakbar ’t ElixIr de jeugd hernomen worden op een manier 

dat Studio 100 er waarschijnlijk direct een patent op zal nemen #GertVer-
hulstIsAlwaysWatching. Een avond om onze breezerperiode te herleven. En 
mocht u nooit zo’n periode gehad hebben, dan is het dringend tijd om ze in 

te zetten! Breezer is love, breezer is life.
 

Tot slot nog een stukje poëzie
 

Breezer
Winnaar of verliezer

Asperges met preparé
De schachten zijn naar groep T



Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10U30-14U30  18U-19U 22U - ...

Dinsdag    10U30-14U30  12U30-14U 22U - ...

Woensdag    10U30-14U30  12U30-14U & 18U-19U 22U - ...

Donderdag    10U30-14U30  12U30-14U 22U - ...

Vrijdag         10U30-14U30  CLOSED       CLOSED

Logistiek

Bĳ rĳ ders gezocht!

Omdat al dat zware sleurwerk soms zij n tol eist voor de ruggen van onze logiberen, 
-berin en karpanda's zij n wij  nog op zoek naar gemotiveerde bij rij ders.

Wat houdt dit in:

Elk weekend krij g je een mailtje met de befaamde 'bij rij derssheet'. Hierin staan 
alle ritten van VTK waarvoor het praesidium voor bij rij ders moet zorgen. De eerste 
bij rij der moet steeds iemand van de praesidiumpost zij n voor wie de rit gedaan 
wordt. De tweede kan ook iemand anders zij n, die gewoon graag helpt om ons 
werk te verlichten.

Ben jij  die persoon? Stuur dan je naam, e-mailadres en gsmnummer door naar 
kar@vtk.be en wij  zorgen dat jij  op de juiste mailinglij st terecht komt.

Dit telt trouwens mee als shift en je kan later dan ook je bonnetjes gaan afhalen 
bij  de vice!



Events

MA 19: Under The Sea Cantus | De Moete | 20u00 | water 
€4/€6 - Bier €11/€15
 
Ben je altijd al gefascineerd geweest door de wereld van de zee en diep daaronder? 
Dan is dit de perfecte manier om jezelf onder te dompelen under the sea maar 
met bier in plaats van water! We verwelkomen jullie graag voor de Under The 
Sea Cantus in het aquarium van onze geliefde campus Arenberg, de enige echte 
Moete! Ga voor deze ene keer letterlijk van het paadje en duik in de zee om 
te genieten zoals de kleine zeemeermin met al die sardientjes. Desondanks het 
thema is je gedragen zoals een kwal niet toegestaan!

Ticketverkoop: Theokot (12u30-14u00) vanaf woensdag 14/02.  

DI 20: Ukelele Ochtendcantus | 't ElixIr | 09u00 | water 
€4/€5 - Bier €11/€15

Hula Hula, ziet dat geven! De fak wordt dinsdag een stukje paradijs, want met een 
cocktail in de hand cantussen onder begeleiding van ukelele, dat kan toch niet 
beter? Kom maar af met die bloemenkransen, neem een Pina Colada en smeer u 
maar in, het zal daar warm worden!

Deuren: 9u    
Io Vivat: 9u30

 
DI 20: Infomoment Citytrip Warsaw | BOKU O3.10 | 12u30

Wegens groot succes van vorig jaar, organiseert VTK Cultuur dit jaar opnieuw een 
citytrip. De bestemming is vastgelegd: Warsaw. Wil je weten wat voor tal van gezellige, 
culturele (en soms iets minder culturele) activiteiten er op de planning staan? Kan 
je niet wachten om meer informatie te horen en als eerste op de inschrijvingslijst 
te staan? Of zit je met prangende vragen? Dit infomoment is jouw kans!  

DI 20: Ulle Moe is Ulle Va Cantus | Waaiberg | 20u00 | water 
€4/€6 - Bier €11/€15

Ulle Moe Is Ulle Va!

We kennen allemaal zo wel een Antwerpenaar die het al ‘naar uwe kop’ heeft 
geslingerd. We gaan nu zelf eens uitzoeken hoe het voelt om een lid van het 
andere geslacht te zijn. Verkleed als het andere geslacht zuipen we tot we 
man en vrouw niet meer kunnen onderscheiden (en zomaar iedereen muilen?). 
Verkleed je en test het uit, dinsdagavond in de waaiberg!



WO 21: EBEC Case Study | C300 (dep WTK) P&O Rooms | 09u00

The European BEST Engineering Competition (EBEC) Challenge is the biggest 
engineering competition in Europe.

We are proud to present our Case Study day, hosted by BEST Leuven together 
with VTK and LBK.

In teams of 4 you will solve 2 cases (1 in the morning and 1 in the afternoon). The 
cases are presented by Delaware and IPCOS. You can win all kinds of cool prizes, 
but only the winning team will go to the national round! There will be free food 
(breakfast, lunch and dinner) and we end the day with a nice reception.
 
Registration: www.bestleuven.eu/ebec 
More info: fb-page: “EBEC Challenge Case Study”

WO 21: USA vs. USSR Canrus | Waaiberg | 20u00 | water €4/€6 
- Bier €11/€15

[Kapitalistische uitleg onderaan]

Vrienden, Kameraden, verzamelt u rond onze heilige vlag!

De Koude Oorlog is er weer, en wordt woensdag uitgevochten in onze favoriete 
bunker: de Waaiberg. Laat ons deze kapitalistische kindjes tonen wat het Rode 
Leger kan. De Internationale zal gezongen worden!

[Communistische uitleg hierboven]

Uncle Sam weet het best: flappen boven alles!  
We zullen die vuile commies eens laten zien wat vrijheid met je lever doet. 



All jokes aside: 
Deuren: 20u 
Io Vivat: 20u30

WO 21: Muurklimmen | Klimzaal De Stordeur, 
Aarschotsesteenweg 112 | 20u00

De weg naar de top ligt open na de Jobfair, of dat is toch hun ambitie. Al 
weten we allemaal beter, muurklimmen that’s the shit! Houd dus zeker 
woensdagavond 21 februari vrij en toon ons jouw muurkeklimskills. 

WO 21: Workshop SCIA Engineer | BOKU 03.22 | 16u00

Op woensdag 21 februari organiseert Statix een workshop over SCIA Engineer. 
Deze zal plaatsvinden van 16u tot 19u op het departement bouwkunde, BOKU 
03.22.

Een verantwoordelijke van SCIA zal op een interactieve wijze een aantal 
voorbeelden uit de praktijk behandelen. Op deze manier leer je de werkwijze en 
de mogelijkheden van dit software pakket beter kennen. Vermits deze software 
gebruikt wordt in het projectvak Wegen, bruggen en tunnels uit de eerste master 
bouwkunde en ook aansluit bij de inhoud van het vak Staalconstructies van de 
tweede bachelor bouwkunde, is het zeker voor deze studenten extra interessant.

Tot dan!. 

 

Events



DO 22: Uniformcantus | Waaiberg | 20u00 

Laat uw fantasie de vrije loop en kom verkleed in eender welk uniform! Zorg dat we 
samen als een hoop brandweermannen, militairen, politiemannen, verplegers en 
verpleegsters, hostesses, bouwvakkers, leerlingen in uniform, dokters, matrozen, 
advocaten enzovoort er een zalige cantus van kunnen maken!

Kortom, doe dat uniform van je dromen aan en kom af! Tot dan!

ZO 25: Fakfeestje Halftime | 't ElixIr | 22u00

Vrienden en vijanden, verzamel u in de meest geliefde fakbar van Leuven om 
te strijden voor uw land. De strijd gebeurt tussen Duitsland en de geallieerden. 
Kom en drink samen met je landgenoten de vijand onder tafel!

Vriendelijke groetjes! 
Het fakfeestje team van Halftime!

ZO 25: International Cantus: Après-Ski | Waaiberg | 20u30 | 
€12/€15

Na 2 weken vol gestampt met lessen, zullen de meeste ongetwijfeld al heimwee 
hebben naar het heuse skiplezier in de lesvrije. Om nog even nostalgisch 
te kunnen nagenieten, organiseert VTK Internationaal in samenwerking met 
Ekonomika een apres-ski cantus. Trek voor een tweede keer dit jaar dat 
ongetwijfeld nog niet weggeborgen skigerief aan en kom uw innerlijke zelf 
verwarmen met wat gerstenat of sangria. Tickets kunnen de hele week nog 
gekocht worden tijdens de middag in Theokot. 

MA 26: Kaartenverkoop VTK Revue | Theokot & Alma 3 

Het is eindelijk weer zover: ook dit jaar is Revue een totaalspektakel aan het 
voorbereiden dat je niet mag wissen. "Iedereen De(c/r)aan" belooft een spannende 
voorstelling te worden vol humor en complotten. Kom kijken op 12, 13 of 14 maart 
om 20u30 in OPEK en ontdek het zelf: wie wordt decaan en wie gaat deraan?? 
Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf maandag 26 februari, elke middag in theokot en 
Alma 3. Wees er snel bij want op=op! 



WO 14 maart: EBEC Challenge: Team Design | C300 (Dept WTK) 
P&O Rooms | 16u30

Registration: www.bestleuven.eu/ebec

More info: fb-page: “EBEC Challenge Team Design”

Are you the kind of person that can build a house using only chopsticks, superglue 
and you're cursus Mechanica I? Can you repair your bike so well that Velo looks 
at you with envy? Are McGyver, Mythbuster and/or A-teamer your middle names?

Then the Team Design competition is something for you!

In it, teams will have to use basic materials (wood, magnets, nails,…) and tools 
(glue gun, saw, drill,…) to build a prototype that satisfies a given problem as best 
as possible. Points are awarded for the ingenuity, durability and performance of 
your prototype. 

See you there!

ZO  18 - MA  19 maart: YERA goes Tsjernobyl | Prypiat, Oekraïne | 
€510

Wil je met je eigen ogen zien of de beruchte mythes al dan niet waar zijn? Wil 
je gewoon een originele uitstap? Of ben je benieuwd om de scenes van die ene 
film of game eens in het echt te zien? Ga mee naar Tsjernobyl op 18 en 19 maart! 
Gedurende twee dagen bezoeken we diverse plaatsen in de exclusion zone, de 
sinds 1986 ontruimde stad Pripyat alsook de controlekamer van de reactoren die 
nog doorwerkten tot het jaar 2000.

Meer info en inschrijving: http://www.yera.be/event/yera-goes-tsjernobyl/.





DI 27: ExxonMobil Technology Seminar & Reception | 
Kasteel Arenberg | 19u00

2018 Outlook for Energy: A view to 2040

Ons Energy Outlook rapport beschrijft de toekomstige trends in de energievraag, 
-bevoorrading en -technologie. Het is het resultaat van uitvoerig onderzoek 
in meer dan 100 landen. Dit wordt jaarlijks opgesteld en vormt de kern voor 
ExxonMobils bedrijfsplanning. Hoe evolueert de energiemix in een wereld 
waarin de energiebehoefte voortdurend groeit? En wat zijn de uitdagingen die 
hierbij komen kijken? Een zeer interessante uiteenzetting, aangezien jullie als 
toekomstig ingenieur meer en meer met de energiekwestie te maken zullen 
krijgen. Op 27 februari geven wij een toelichting over deze materie. Hierbij is 
er zeker de mogelijkheid om al jullie vragen te stellen. De presentatie wordt 
afgesloten met een gratis receptie, jullie aangeboden door ExxonMobil. Op deze 
receptie met Meet & Greet zullen heel wat 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 25 februari 2018. De 
plaatsen zijn beperkt, dus wees er snel bij.

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer info! 
Jelle & William 
University Team KUL Engineering 
jelle.umans@exxonmobil.com 
william.tytgat@exxonmobil.com





BEST Soft Skills Track
(05-03 | 12-03 | 22-03 | 27-03 | 28-03) 
20u00-22u00 | TTI: Aula van de 2e hoofdwet | Free

BEST Leuven proudly presents the Best Soft Skills Track, a track of soft-skills 
oriented presentations by some of the most successful companies in their field, 
followed each time by a reception where you can grab a drink and practice what 
you just learnt. 

Attend at least 4 out of 5 sessions, apply your newfound skills in a small project, 
and receive a shiny certificate!

What we have in store for you:

05-03: BASF - PRESENTATION
12-03: AB Inbev - PERSONAL BRANDING
22-03: Colruyt - PROJECT MANAGEMENT
27-03: EY - NEGOTIATION
28-03: Crossbridge - NETWORKING

Registration: http://bestleuven.eu/bsst/
More info: fb-page: “BEST Soft Skills Track: Registration”

See you there!



Tech Facts: Desktop Metal

Tot op heden is metaalprinten een traag en duur proces. De meest voorkomende 
techniek is die met behulp van een laser die gericht metaalpoeder laag per laag 
omsmelt tot een vast voorwerp. Desktop Metal komt met een revolutionaire nieu-
we manier die 100x sneller en 10x goedkoper is.

Het bedrijf trekt naar de markt met twee verschillende machines. Enerzijds de 
‘Studio System’, een compacte versie voor handig gebruik op kantoor. Gericht 
op ingenieur-ontwerpers om het maken van prototypes te vereenvoudigen. In 
tegenstelling tot bestaande systemen zijn er geen extra ventilatie of veiligheid-
saanpassingen vereist. De techniek sluit meer aan bij de alombekende huidige 
polymeer 3D-printers. Het eerste proces print het onderdeel vertrekkend vanuit 
metalen staven die samengehouden worden door een polymere bindingscompo-
nent. In een tweede proces wordt de bindingscomponent grotendeels verwijderd 
door het onderdeel onder te dompelen in een bad van ontbindingsvloeistof. Bij een 
laatste proces, ook wel het meest revolutionaire, wordt het onderdeel opgewarmd 
met behulp van gewone verwarmingselementen en microgolven tot een tem-
peratuur juist onder de smelttemperatuur. De machine houdt zelf rekening met 
temperatuur, tijdsduur en krimping van het onderdeel. Metalen prototypes maken 
was nog nooit zo handig: invoeren van een CAD-bestand en achteraf eventueel 
glad schuren. Opmerkzaam is dat met deze techniek een densiteit van 99,8% 
wordt gegarandeerd, wat uitzonderlijk hoog is.

Anderzijds is er de ‘Production System’, die componenten productie op grote 
schaal vergemakkelijkt en zelfs tot 20x goedkoper gaat dan concurrerende produc-
tietechnieken. Het hele proces is zeer gelijkaardig met dat van de ‘Studio System’ 
met uitzondering van het print gedeelte. Er wordt vertrokken van metaalpoeder. 
Een verstuiver beweegt over een printplaat en laat bij elke passage een nieuwe 
laag metaalpoeder zo dun als een haar achter. Elke laag wordt bespoten met een 
bindmiddel en daarna gedroogd. Laag per laag wordt zo aan elkaar gebonden. 

Beide machines zijn nog in productie en kunnen enkel nog maar via pre-order 
besteld worden. Ik kijk alvast uit naar het moment dat het FabLab de stap maakt 
en zo’n vet cool ding werktuigkunde binnen sleept. 



Berichten Werkgroep Cantus - 
Cantusweetje

Commilitones

De codex staat vol met liederen over allerlei verschillende thema’s 
en in allerlei verschillende talen. Het is dan ook leuk om liedjes te kun-

nen zingen in de taal die het dichtst bij ons Nederlands aanligt, het Afri-
kaans. Het is een taal die ontstaan is door de Nederlandse kolonisten die zich 

in de 17de eeuw oorspronkelijk vestigden in Kaapstad en Stellenbosch, waar het 
lied van deze week naar verwijst.

Om het lied Die Stellenbosche kerels volledig te begrijpen is het nodig een paar 
woorden te verklaren: de Rooinek die vermeld worden zijn in feite de Britten 
die in de 19de eeuw de Boerenoorlogen voerden tegen de blanke boeren, de 
afstammelingen van de eerdere kolonisten en tevens de Stellenbosche ker-
els waar het lied over gaat. Bobbejaan tenslotte is het Afrikaanse woord voor 
baviaan, dit alles tezamen maakt duidelijk dat het lied met regels als ‘Bobbe-
jaan klim die berg om die Rooinek te vererg’ bedoeld was om te spotten met de 
Britten.

Ook gerelateerd aan Die Stellenbosche kerels is de gelijkenis tussen bobbejaan 
en Bobbejaanland. Die overeenkomst is niet toevallig, Bobbejaanland is in 1961 
opgericht door Bobbejaan Schoepen – bekend van klassiekers als Lichtjes van 
de Schelde en Café zonder bier – die aan dit lied zijn artiestennaam Bobbejaan 
heeft ontleend. Dit deed hij als aandenken aan zijn eerste optreden in 1943 waar 
hij voor het zingen (van de tweede strofe) van een ander Zuid-Afrikaans lied 
Mamma, ‘k wil ’n man hé! door de bezetters werd opgepakt. Wie wil, kan dat lied 
nalezen. Het is samen met nog een twintigtal andere Zuid-Afrikaanse liederen, 
zoals het immens populaire Sarie Marais, ook in de codex opgenomen.

Laten we drinken op die Stellenbosche kerels, commilitones, en op die fantas-
tische Afrikaanse schijven!  

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



Raadsel van de week

Je hebt negen gewichtjes die allemaal evenveel wegen, behalve eentje die een 
beetje minder weegt. Professor Derk Vondeplotte zou graag willen dat je deze 
ene bal vindt, maar hij geeft je enkel een analoge weegschaal om dit probleem 
op te lossen! Bovendien vindt hij dat ingenieurs snel en efficiënt moeten kunnen 
werken, dus hij vraagt je om de weegschaal een minimum aantal keer te gebrui-
ken.
Hoeveel keer moet je de ballen wegen als je het probleem zo efficiënt mogelijk 
wilt aanpakken?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een Fnac waardebon!

De oplossing van vorige week was 17! Jasper Weynjes wist dit en mag als belon-
ing zijn Fnac bon komen afhalen op blok 6.

Optellen
 
Het tweede semester is nu echt van start en nu heeft iedereen eindelijk zijn/haar 
examenresultaten binnen. Voor sommigen is dit goed nieuws, voor anderen iets 
minder. Om die laatste mensen een boost te geven in hun zelfvertrouwen, is er 
hier een wel héél moeilijk rekenwerkje dat opgelost moet worden. Veel succes!

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!




