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Wekelijks gratis informatieblad van VTK 
Semester 1 week 10: 27 november 2017 -  16 blz. - 750 ex.

14u00 Dag v/d Wetenschap Centrale Bib
23u00 Happy Hour ‘t ElixIr

21u00 Startvergadering Kiesploeg Aud MOLE
21u15 Danslessen 4 Danszaal Stella Maris
22u00 Paradise Awaits TD Albatros
22u00 Fakfeestje Duplex & Triplex 't ElixIr

Beste lezer

Deze week staat in het teken van de  Belgische studenten onder ons met inter-
nationale ambities, het is immers International Week bij VTK! In samenwerking 
met LBK, Scientica, Industria, FBIW, FIIW, FW, Apolloon en Ekonomika organ-
iseren we een week vol interessante en leuke activiteiten. Daarnaast vinden tal 

van andere VTK activiteiten plaats, waaronder een  scherminitiatie, een infosessie 
om je te informeren over de werking van het VTK praesidium en de langver-

wachte lezing van VTK onderwijs over de nakende energietransitie.

De redactie

20u00 Scrum Workshop BEST 200A 0.144
20u00 IFR Voorronde 2 De Baarr
20u00 Live Cantus Waaiberg
20u30 Lopen met VTK Blok 6

19u00 Infosessie VTK Praesidium Aud MOLE
20u00 IFR Voorronde 1 Brusselsestraat 61
21u00 Scherminitiatie Sporthal UCLL

18u00 Lezing Energietransitie TTI
18u30 Arenbergsymposium: Betonstop MTC



Vicewoordje

Het buitenland, een plaats van zon, zee en strand, van sneeuw en jenever,  
van culturele verrijking en spannende ontdekkingen, waar het volk net dat 
tikkeltje mooier is en de zon precies harder schijnt. Als het kon, zat ik het hele 
jaar in het buitenland om nieuwe plaatsen te ontdekken en nieuwe mensen 
te leren kennen. Gelukkig voor ons biedt de universiteit de mogelijkheid aan 
om met verschillende projecten onszelf te ontwikkelen in het buitenland. 
Gaande van een week binnen Europa met het immer gezellige ATHENS pro-
gramme tot een hele master op de meest exotische locaties. Om jullie weg-
wijs te maken in al die verschillende programma’s die er bestaan, is er deze 
week de legendarische International Week! Kom dus zeker eens langs en laat 
je overtuigen, want een ervaring in het buitenland blijft je je hele leven bij!

Groetjes,

Pieterjan

Praeseswoordje

Haai everieboadi
 

It is dis wiek e spesjal wiek for ouwer stjoedents dat aar inter-
ested in oder kouwntries. Dat is de reeson whai wi organaise de 

internatjonal wiek. Too suport Vie Tie Kay Internatjional, ai raijt dis tekst 
in inglisj. To be kleer: de intertjonal wiek is for flemisj stjoedents, not for 

otherones.
 

But if ai em onest, wai doe joe want to lief? Nergens in the world aar delis-
jieous belsjian stuf. For eksample, nergens joe wil find kendy like ‘de brest of e 

blek woman’ or ‘nosekes’. Nergens joe wil find ‘pasta of speculaas’ or ‘pom-
meline from temptation’. And sorry dat ai sey it, but hier is the bier chieper. 

And if joe gow ewai, jor mama wil bi veri droevig, en sjie wil gif joe less erfenis 
ai think bai maiself.

 
So ai wil see you this wiek in Leuven, for de internatjonal wiek, and probaplie 

nekst jeer agen.
 

Wit gentel greetings,
 

Arno 



Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

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

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

Woensdag    10U30-14U30  12U30-14U 23WU - ...

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

Vrijdag         10U30-14U30  CLOSED       CLOSED

International Week

Dit jaar keert de International Week terug van 27 
tot 30 november. Heb je interesse om een deel van je 
studies, een stage of andere onderdelen van je studies in 
het buitenland te doen? Dan is deze week ideaal om je te 
informeren over de mogelij kheden die voor je openstaan. Een 
eventuele ervaring in het buitenland kent vele aspecten, en daarom 
worden er onder andere een sportieve namiddag, een quiz en een 
heuze fuif georganiseerd!

International Week 2017-2018 is een samenwerking tussen LBK, Scientica, VTK, 
Industria, FBIW, FIIW en FW.



MA 27/11: Scherminitiatie | Sporthal uccl | 21u00-23u00

Altijd al iemand willen schhhhteken of te lijf gaan met een zwaard, dan is het 
nu je kans! VTK Sport organiseert op maandag 27 november een scherminitiatie. 
Onder begeleiding van een professioneel instructeur wordt je ondergedompeld 
in een niet- alledaagse sport en leer je de kneepjes van het vak. Deze initiatie 
gaat door in de UCCL sporthal van 21u tot 23u en kost slechts 3 euro. Schrijf je 
snel in (enkel leden) want de plaatsen zijn beperkt (24 deelnemers).

WO 29/11: Lezing Energietransitie | Aula tweede hoofdwet 
tti | 18u30

Altijd al benieuwd geweest over wat de toekomst ons zal brengen? Kom dan 
zeker naar deze lezing van VTK en YERA over de Energie van de toekomst, en de 
toekomst van energie! Experts vanuit de academische wereld, de bedrijfswereld 
(Tesla) en het beleid (Europese Commissie) zullen hier antwoord geven op 
de belangrijke energievragen van vandaag en morgen. Uiteraard kunnen jullie 
nog napraten op een receptie achteraf. Schrijf je in via de site, of zie het 
Facebookevenement, de 120ste inschrijving wint een mooie prijs! 



DI 28/11: Scrum Workshop: Powered by Altran & BEST 
Leuven | 200A 0.144 | 20u00

Al vaak het gevoel gehad dat je bij  groepswerken vlotter zou kunnen 
samenwerken?

Dan is de Scrum-methode iets voor jou! Scrum is een manier voor teams 
om samen te werken om een (software of hardware) project te ontwikkelen. 
Scrum biedt een klein aantal regels die net voldoende structuur creëren voor 
teams om hun innovatie te kunnen richten op het oplossen van wat anders een 
onoverkomelij ke uitdaging zou kunnen zij n.

Na afl oop is er naar goede gewoonte een leuke receptie gepland door BEST 
Leuven, dus zeker naar het Facebook evenement surfen om je in te schrij ven!

DO 30/11: Startvergadering Kiesploeg | Aula De Mole | 21u00

Ben jij  geïnteresseerd om volgend jaar deel uit te maken van het praesidium van 
VTK? Heeft de vergadering van maandag je geïnspireerd om je te engageren. Of 
kan je 

maar geen genoeg krij gen van alle VTK activiteiten en wil je er zelf eens een op 
poten helpen zetten? Weet dan dat er elk jaar een gemotiveerde kiesploeg zich 
al in het

eerste semester klaarstoomt om de fakkel over te nemen en een toffe kiesweek 
te organiseren. Donderdag, 30/11, zal er een eerste vergadering plaatsvinden. Hou 
deze datum zeker vrij  in je agenda en kom een kij kje nemen. Tot dan!



DO 30/11: Paradise Awaits TD | Albatros Ad €3 | 22u00-05u00

Na een week lang een sneak a peek te geven van hoe een buitenlandse ervaring 
de sleutel tot de wereld kan zijn, wordt het tijd om deze International Week 
in stijl af te sluiten. En wat is een betere kers op de taart dan een TD?! Duik 
donderdagnacht samen met Ekonomika, Industria, LBK, Scientica, en natuurlijk 
VTK het nachtleven in. Geniet samen met ons van de diversiteit van DJs, de 
zomerse decoratie en zonnige cocktails. Kortom, zak donderdagavond af naar de 
Albatros voor de Albatros TD van het jaar! 

DO 30/11: Infosessies: Studeren in het Buitenland | MTC | 
18u00

Heb je interesse in een buitenlandse studie-ervaring, maar weet je niet goed 
hoe dat in zijn werk gaat of wat de mogelijkheden precies zijn? Welke landen? 
Hoelang? Zijn er voorwaarden? Op deze infosessies kan je al je vragen stellen 
aan de faculteit. Bovendien krijg je er een bonnetje voor een gratis consumptie 
op de Paradise Awaits TD later die avond. Zoek zeker het Facebook-evenement 
op voor meer praktische informatie.



DO 30/11: VTK Food Stand: Bratwurst! | Grasplein 200C | 
12u30

Aan een buitenlandse studie-ervaring zit natuurlijk ook zeker en vast 
een cultureel kantje. Om je hierop voor te bereiden organiseert VTK 

internationaal een food stand met overheerlijke braadworsten om al eens te 
proeven van de duitse cultuur. Naast dit goddelijk eten is er zowel extra info 
verkrijgbaar als een deskundige aanwezig voor het beantwoorden van vragen 

over je mogelijk internationaal avontuur. Bezoek het Facebook-evenement 
van de international week voor meer informatie en evenementen.

DO 30/11: BEST @ International Week Infomarkt | 
Universiteitshallen | 20u00

Wil je te weten komen hoe je met BEST talloze internationale ervaringen 
kan opdoen? Kom dan zeker naar ons infostandje op de infomarkt van de 

Internationale Week, die volgende week doorgaat. Hier gaan we uitleggen wat 
onze courses nu juist inhouden en hoe je als lid van BEST nog meer in Europa 
kan rondreizen! We gaan ook verse warme koekjes voorzien voor iedereen die 

eens langskomt, dus see you there!

WO 06/12: VTKerstmarkt | Plein voor alma 3 | 18u00

Ho ho ho, het is weer tijd voor de gezelligste tijd van het jaar: de kerstperiode!

Voor het eerst organiseert VTK zijn eigen kerstmarkt! Door de werkgroepen 
wordt er tal van lekkers bereid. Kom ook een foto nemen met de kerstmarkt of 

genieten van de eerste sneeuw (SNEEUWKANONNEN!!!)

Meer info is te vinden op het Facebook-evenement.

WO 06/12: BEST @ VTKerstmarkt | Plein voor alma 3 | 18u00

Rondreizen met BEST heeft vele voordelen: je hebt overal een plaats om te 
crashen, je komt in contact met veel verschillende culturen en muziekstijlen, 
maar je leert ook heel snel dat er overal in Europa andere soorten drank zijn! 

Op ons kerststandje ga je kennis kunnen maken met een selectie van al deze 
verschillende soorten dranken, tegen een democratische prijs! Goedkope en 

lekkere drank, wat heb je meer nodig om in de Kerstsfeer te komen?



WO 29/11: Arenbergsymposium: Betonstop: een zegen of 
een vloek? | Grote aula MTC | 19u30

Meer dan 30% van de ruimte in Vlaanderen wordt in beslag genomen door 
nederzettingen zoals huisvesting, industrie, handel, transportinfrastructuur en 

recreatie. Bovendien wordt er dagelijks bijkomende ruimte ingenomen aan een 
onhoudbaar tempo van 6 ha/dag (2015). Via de ‘betonstop’ wordt een ambitieus 

veranderingstraject ingezet om het ruimtelijk rendement te verhogen en 
bijkomend ruimtebeslag zo snel als mogelijk tot 0 ha te brengen.



Datathon KU Leuven 

Saturday, 24 February 2018 
More Info : datathon.cs.kuleuven.be 

Any student in a KU Leuven Master program puts 
his/her data mining expertise at work. 
 
See your efforts reward with a prize!   
 
Spend a day at the campus, discover and share 
insights about a large, rich, and complex data set. 
 
While you visualize and model data, we will provide 
free food and drinks. 
 

Win your next holiday ! 
More than 10.000 EUR in travel-vouchers to win 



Internship Fair



VTKwis



Berichten Werkgroep Cantus - 
Cantusweetje

Commilitones

Dat de codex vol staat met Duitse of uit het Duits vertaalde liederen 
zal voor niemand een verrassing zijn, het studentenleven en de cantus-

traditie is daar immers ontstaan. Het lied waar het deze week over gaat, de 
alom gekende Oude roldersklacht is ook zo’n vertaling. Het is afgeleid van het 

lied O Alte Burschenherrlichkeit dat ook in de codex staat maar heeft in onze 
streken een eigen invulling gekregen (het lied is trouwens ook in Zweden bekend 
als O, gamla klang- och jubeltid). Bij kringen is de Oude roldersklacht het laatste 
lied van de cantus, waarbij studenten van de verschillende studierichtingen om 
de beurt rechtstaan en hun glas uitdrinken waarna de cantus defi nitief gedaan 
is.  

De eerste vier strofes van het lied gaan over de heimwee van een oud-student 
naar de vervlogen studententijd met het refrein dat vraagt ‘wat is er veranderd?’, 
‘O quae mutatio rerum?’ In de vijfde strofe wordt een toost wordt uitgebracht op 
de heil’ge vriendschapsband in de hoop dat die mag voortleven en het lied sluit 
af met de zin ‘Bibamus laeti merum, Non est mutatio rerum!’ Dat is in feite een 
antwoord op het refrein en betekent ‘we drinken gelukkig wijn, er is niets veran-
derd!’, verwijzend naar de vriendschap die in stand is gebleven. 

Een laatste opmerking is dat met Werchters bier Jack-op wordt bedoeld. Dat 
is misschien binnen kringen niet zo bekend maar wordt vaak wel als hét stu-
dentenbier bij uitstek beschouwd, zo drinkt de jongen in O liefl ijke meisjes niets 
minder dan Jack-op, om maar een voorbeeld te geven. 

Laten we dus drinken op die vriendschap, commilitones, en het blij wederzien 
van oude vrienden!

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



Zijne keizerlijke pluizigheid Maxwell, 
erfgenaam van het 'reich’ van de thans 
overleden Kaiser Seefeldt, heeft besloten 
de polen te annexeren. Dat staat in een 
ultimatum dat deze zaterdag is binnenge-
bracht op de polaire ambassades. De 
beslissing is een escalatie van wekenlange 
spanningen in Maxwell's land over de 
relatieve schattigheid van knuffeldieren. 
In een vorige maand uitgevaardigd edict 
poneerde Maxwell daar namelijk dat 
teddyberen bij wet het meest knuffelbaar 
zijn, wat in sterk contrast staat met de 
standpunten van de oppositie. Met name 
binnen de MTM-partij (Mensen met Taps 
toelopende Mutsen) heerst de consensus 
dat niet beren, maar niet-vuurspuwende 
pinguïns het schattigst zijn. Ondertussen 
zijn verschillende prominente kabouters 
binnen de MTM-partij op mysterieuze 
wijze verdwenen, volgens geruchten door 
een interdimensionaal portaal.

In het ultimatum eist het regime van 
Maxwell verder de uitlevering van alle 
pinguïns. Olaf Knutssonov, ambassadeur 
van de noordpoolstaat Ijsiberië, reageert 
vooralsnog verontwaardigd: 'Iedereen met 
een beetje verstand van aardrijkskunde 
weet dat pinguïns enkel op de Zuidpool 
voorkomen. Dat Maxwell ons de oorlog 
wil verklaren tot daar aan toe, maar dat die 
beslissing gebaseerd is op een gebrek aan 
basiskennis vanuit het secundair onderwi-
js maakt alles nog betreurenswaardiger.’ 
Ondertussen is mr. Knutssonov in gesprek 
met woordvoerders van Maxwell om de 
situatie te de-escaleren.

Reactie van de pinguïns zelf blijft koeltjes: 
'Zolang er geen fatsoenlijk klimaatakkoord 
is hebben wij wel belangrijkere dingen aan 
ons hoofd, een heethoofd meer of minder 
kan er nog wel bij’ reageert ambassa-
deur Pingu Hapifit op het programma 'de 
Zevende dwerg’.

Maxwell valt polen binnen, ijsberen reageren 
verontwaardigd.



Spelletjes

Raadsel van de week

Deze week gaat het raadsel over de mooie vader-zoon relatie.
Twee vaders en twee zonen aten afgelopen zondag tijdens het ontbijt gezellig 
samen eieren. Ze aten exact drie eieren, en iedereen heeft er één gegeten. Hoe 
kan dit?

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

De oplossing van het raadsel van vorige week werd correct opgestuurd door 
Dieter Plessers. Hij mag zijn Fnac bon komen ophalen op blok 6. 

Sudoku



Kruiswoordraadsel
Thema: International Week, feitjes over de verschillende landen op deze wereld!

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!

Down

1. Het schiereiland van Griekenland waarop Sparta zich 
bevindt
3. Land dat de hoogste berg van Afrika bevat
4. Het land met een 100% mannelijke populatie
7. De vlag van dit land is een vijfpuntige gouden ster op 
een rode achtergrond
10. Land met de langste kustlijn ter wereld

Across

2. Grootste eiland ter wereld (niet Australië)
5. Grootste door-land-ingeslo ten natie ter wereld
6. Het minst bezochte land van Europa
8. Land met de meeste moddervulkanen ter wereld
9. Het land met de meeste start-ups per capita in Europa
11. Dit land heeft een grotere landoppervlakte dan Pluto
12. In de taal van dit land wordt dit land 'het land van de 
donderdraak' genoemd

Name:

Games
Complete the crossword below

1

2 3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

Created with TheTeachersCorner.net Crossword Puzzle Generator



Lezing

Academisch Industrie

Europese 
Wetgeving

Energie
Transitie

Kenneth 
Bruninx

- 
KU Leuven

TTI - Aula 2e Hoofdwet
29/11/2017

Gratis evenement
Inschrijven verplicht

on.vtk.be/LezingEnergie

Stefaan
Vergote

-
Europese 
Comissie

Eric 
Delforge

-
DeCarbheat

Marc 
Van Impe

-
Tesla

Lezing


