
DONDERDAGDONDERDAG

ZONDAGZONDAG

MAANDAGMAANDAG

DINSDAGDINSDAG

WOENSDAGWOENSDAG

H e t  B a k s k e

Wekelijks gratis informatieblad van VTK 
Semester 1 week 3: 9 oktober 2017 -  16 blz. - 750 ex.

23u00 Happy Hour ‘t ElixIr

20u00 Looptraining   Atletiekpiste
22u00 IFR Rockfeestje 't ElixIr

19u00 Inschrijven gitaarlessen MTC 00.59
20u00 Looptraining Atletiekpiste
20u00 Start2DJ 't ElixIr
22u00 Zware bieren donderdag 't ElixIr

Beste lezer

De derde week al weer! Het aantal startfeestjes daalt zienderogen, er moet al écht 
gewerkt worden voor P&O en de proffen vliegen sneller door hun cursus dan 

een gemiddelde VTK-atleet op de 24 urenloop. Maar wees gerust, om excuses te 
blijven vinden om die boeken nog even dicht te laten voorzien we ook deze week 

weer tal van activiteiten!

Veel leesplezier!
De redactie

20u00 Looptraining Atletiekpiste
22u00 Jeneverfeestje 't ElixIr

12u45 VTK Bureau 2 ELEC B91.100
20u00 Looptraining Atletiekpiste
20u30 Schachtenverkoop Waaiberg



Vicewoordje

Procrastinatie, of het uitstellen van taken die men eigenlijk wil of moet 
doen en waarbij men weet dat het uitstel waarschijnlijk niet goed is en tot       
moeilijkheden of extra stress zal leiden. Het klinkt velen van jullie waarschijn-
lijk bekend in de oren. Ook ik lijd geregeld aan vlagen van extreem uitstelge-
drag. Zo is dit nog maar mijn derde bakskes tekst en direct al de derde die 
na de deadline werd doorgestuurd. Gelukkig vergeven de schatjes van het 
communicatieteam mij voorlopig nog, we zullen zien hoe lang dat zo blijft... 
Dat mijn teksten zo laat doorgestuurd worden, betekent ook dat ze niet nage-
lezen worden door ons team van ervaren redacteurs. Dit samen met mijn 
gebrekkige beheersing van het Nederlands zorgt dan wel eens voor een hoop 
taalfouten. Dit tot groot ongenoegen van de taalfanaten die al menig maal 
met pijn in hun hart mijn teksten lazen.

Na zoveel zelfreflectie om deze tekst te schrijven, realiseer ik dat ik toch 
moet proberen om mijn leven wat te beteren. Zo ben ik begonnen met todo's 
op men deur te hangen om niets meer te vergeten of uit te stellen. Ook mijn 
Nederlands ga ik proberen te verbeteren en daarbij hoop ik op jullie hulp. 
Als jullie nog een taalfout vinden in mijn bakske teksten in de toekomst 
mogen jullie mij er op wijzen via leerdeviceschrijven@vtk.be . Zo zal 
ik misschien toch op de rijpe leeftijd van 22 jaar het Nederlands 
onder de knie krijgen.

Veel groetjes,
Pieterjan

(de redactie heeft alvast drie dt-fouten en 
twee grammaticale structuren verbeterd)

Praeseswoordje

Derde. Wie onthoudt zoiets? Wie kent het derde beman-
ningslid van Apollo 11? Iedereen kent Neil Armstrong, die op 

zijn gemakje een ingestudeerd zinnetje uitsprak bij zijn wekelijks 
wandelingetje. Waarom spreken we zelfs van ‘derde’bemanningslid. 

Precies of het is bepaald wie welk bemanningslid is. Maar jij wist ook 
dat ik het niet over Neil of Buzz had. Een geluk dat Michael Collins er was, 

cirkelend rond de maan terwijl zijn collega’s de benen gingen strekken.

Wist je trouwens wat het eerste was dat de mens deed toen hij op de maan 
was, nog voor een voet het maanoppervlak raakte? De opgeslagen fecaliën 

verwijderen, als je begrijpt wat ik bedoel. Inderdaad, stel je het eens voor, als 
je straks voor de eerste keer bij je vriend/vriendin een thuisbezoek brengt. 

Qua welkomstgeschenk kan het tellen! Ook een goede ijsbreker, geloof mij. 
Graag gedaan!

PS Iedereen onthoudt de 1e , ga dus naar de looptraining van VTK Sport en 
bezorg ons die 1e plaats! 

Arno



Helden 
van VTK

Helden van de fak

Na verloop van de eerste week van het semester, kan fakbar 
’t ElixIr een eerste ‘klant van de week’ bekend maken! Vaste                       
waarde Willem Sarkol was elke avond present en haalde als 
eerste klant zijn vijf check-ins bij onze studentenkaart scanner!
Keep up the good work, er zullen buiten gratis pintjes nog extra prijzen       
worden uitgedeeld!

Helden van de sport

De Vedetten van VTK, de Titanen der burgies & archies, de Prestigieuze voor-
vechters van het betere benenwerk. Met andere woorden, het Speedyteam van 
VTK. Je kan ze herkennen aan hun blauwe t-shirts met het gele schild van het 
Speedyteam 2017 op. Deze dames en heren houden VTK staande gedurende de 
24 uur durende estafetteloop die in menig studentenoren bekend klinkt onder 
het pseudoniem, de 24 urenloop. Dit is een ode aan zij die al weken aan het 
trainen zijn om er op 24 & 25 oktober te kunnen pronken in onze kleuren, aan 
zij die de bloedstollende beproeving hebben doorstaan en de limiet van 1''25' al 
eens op een training liepen en aan zij die binnen 2 weken zullen klaarstaan om 
door weer en wind onze estafettestok, één etmaal lang, over meer dan 1000 
rondjes, door te geven. 
Maar wees niet getreurd als deze beschrijving niet bij jou past! Elke student bur-
gerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur architect kan op zijn manier zijn steentje 
bijdragen aan de overwinning. Doch roepen we iedereen op om volgende week 
zijn loopschoenen mee naar Leuven te nemen en zich bij ons te vervoegen tij-
dens de wekelijkse trainingen om 20u.
For the lion, the engineer and for the Victory!  

Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

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

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

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

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

Vrijdag         10U30-14U30  CLOSED         CLOSED



MA 9: Company presentation Rolls Royce | TTI | 18u

Nu we een week voort moeten zonder BR-Launch, komt Rolls Royce die 
leemte gelukkig invullen.

Van nucleaire duikboten tot superefficiënte passagiersvliegtuigen, 
locomotieven en cutting-edge schroefaandrijvingen, Rolls Royce ontwikkelt 

hoogtechnologische oplossingen op het gebied van aandrijvingen voor 
gebruik op land, op zee en in de lucht. Kom eens van dichtbij kennismaken 

met het bedrijf dat de straalmotor in het TTI heeft geproduceerd! 

 
MA 9: IFR Rockfeestje| 't ElixIr | 22u

Dag rockers!!! 
Het is weer tijd voor hét rockfeestje van het jaar! Haal die partyshoes (en 

eventuele strakke leren broek) maar van onder het stof want er staan uren 
schitterende rockklassiekers op jou te wachten. Naar goeie ouwe traditie zal 

er elk half uur van genre veranderd worden. Voor ieder wat wils! Dus laten 
we ROCKen EN laat die cocktails maar binnen ROLLen!!!

DI 10: Jeneverfeestje | ‘t ElixIr | 22u 

Daar is ie dan, ons legendarische jeneverfeestje. Sommigen werden al 
zenuwachtig omdat het niet voor de eerste week op de agenda stond, maar 

een knaller als dit zouden we nooit schrappen! Kom dinsdag genieten van 
goedgevulde 5cl shots voor maar 60 cent! Zij die grote plannen hebben 

kunnen ineens volle bekers kopen voor 3 schammele eurostukken, en 
krijgen er nog gratis gadgets bovenop (zolang de voorraad strekt).

Benieuwd wie VTK zal vertegenwoordigen op de DJ contest van de 24 
urenloop? Verschillende DJ’s zullen dit dinsdag uitvechten! 

WO 11: VTK Bureau 2 | ELEC B91.100 | 12u45-14u00

VTK Bureau, het open overlegorgaan waar alle studenten van onze faculteit 
op welkom zijn, is aan zijn tweede editie toe. Ditmaal worden beslissingen 
gemaakt over de herindeling van het academiejaar,. Als je graag eens een 
kijkje komt nemen of de nodige documenten wil krijgen ter voorbereiding: 

onderwijs@vtk.be!

Events



 
WO 11: Schachtenverkoop | ‘t ElixIr | 18u

Wil je je dit jaar laten dopen bij VTK? Dan moet je eerst naar de 
schachtenverkoop komen! Op de schachtenverkoop word je in een groepje 

van 4 verkocht  aan ouderejaars. Ideale manier om wat ouderejaars te 
leren kennen en pret verzekerd! We beginnen met een looptest voor de 24 

urenloop, dus doe zeker iets sportief aan dat ook vuil mag worden.

 
DO 12: Start2DJ | ‘t ElixIr | 20u

Hey daar! Wil jij altijd al plaatjes leren draaien zoals een echte DJ? Aarzel dan 
niet en schrijf je snel in! VTK Cultuur geeft je de kans om in kleine groepjes van 
10 personen kennis te maken met de draaitafel!!! Inschrijven kan via: on.vtk.be/

start2dj

DO 12: Inschrijven gitaarlessen | MTC 00.59 | 19u

VTK biedt ook dit jaar gitaarlessen aan door Chats Kostas! Er is voor iedereen 
een aangepast niveau en noten kunnen lezen is geen vereiste. Interesse? Ga dan 

op 12 oktober vanaf 19u naar MTC 00.59 om vragen te stellen, je in te schrijven 
en een eventuele demo. Als je van plan bent je in te schrijven, neem dan best 

€200 cash mee. Meer info op https://vtk.be/nl/page/parent/cultuur/name/gitaar/ 
en vragen mogen altijd naar cultuur@vtk.be gemaild worden!



MA 16: EeTcantus | Waaiberg | 20u | water €4/6 bier €11/15

Ben je een eerste- of tweedejaars en zing je graag eens een liedje met een hele 
boel leuke mensen? Neem dan maandag 16 oktober deel aan de EeT Cantus. 
Op deze cantus, enkel bestemd voor eerste- en tweedejaars, zullen (zoals de 

naam het al verklapt) verschillende versnaperingen aanwezig zijn. Twijfel dus niet 
en kom de week inzetten met enkele leuke liedjes, lekkere biertjes en een hele 

hoop vrienden.

Kaartenverkoop woensdag-, donderdag- & vrijdagmiddag @ Theokot

MA 16: Onderwijslaunch | Machinezaal TTI | 19u
 

De vormingsavond voor elke studentenvertegenwoordiger

Wees erbij op de Onderwijslaunch en kom te weten hoe je een goede 
vertegenwoordiger moet worden! Of juist wat jouw vertegenwoordiger hoort 

te doen! Je kan doorheen de avond deelnemen aan interactieve sessies, 
aangeboden op jouw niveau door personen met jarenlange ervaring op alle 

vlakken van vertegenwoordiging. De avond wordt afgerond met een receptie. 
Inschrijving is vereist op on.vtk.be/Onderwijslaunch.

 
DI 17: Schaak- en Wiestoernooi | ESAT | 19u30 | €1/1,5

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert VTK cultuur ook dit jaar weer een 
schaaktoernooi!  Kom je bewijzen en wie weet word jij wel de nieuwe 

schaakkoning(in) van VTK!

Toch niet zo’n een fan van schaken? Niet getreurd! Dit jaar zal er 
tegelijkertijd voor de eerste keer ook een wiestoernooi gehouden worden! 

Speel jij de anderen graag in de miserie, dan is dit zeker iets voor jou! 

Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt! Met vragen mag je altijd 
mailen naar cultuur@vtk.be.

 
DI 17: YERA werfbezoek Stevin project | Zeebrugge | 15u15

YERA organiseert een werfbezoek naar het nieuwste hoogspanningsstation in 
aanbouw. Het bezoek duurt een kleine twee uur. Opgelet: YERA staat niet in voor 

het transport, verwacht wordt dus dat iedereen op eigen initiatief op de site 
geraakt op het verwachte tijdstip. Je kan met onze groep per trein meegaan, 

maar iedereen dient in zijn eigen ticket te voorzien.

Meer informatie op onze website: http://www.yera.be/event/yera-
bezoekt-het-stevin-project/

Inschrijven is verplicht en kan via deze link (enkel de de 
eerste 20 inschrijvingen worden toegelaten, overigen worden 
worden op een wachtlijst geplaatst): 

Events
https://goo.gl/forms/4A6HHqbF5hfNY6mh2





BR Launch





Toekomstvisie ALMA
VTK Onderwijs heeft tijdens de zomermaanden een 

grootschalige enquête gelanceerd om de mening in te 
winnen van onze studenten over aspecten waar ALMA in de 

komende jaren werk van zal maken. En de studentenstem werd 
gehoord. Zo zullen meer mogelijkheden zijn om maaltijden zelf 

samen te stellen, zal ALMA dienst doen als ontmoetingsplaats buiten 
de openingsuren en zal er verder ingezet worden op het aanbieden van 

gezonde voeding. Oh en nog belangrijk: de mogelijkheid om gratis frietjes bij 
te halen blijft behouden.

Laatstejaarsreis
"Aap keval ek baar jeevit rahate hain", Hindi voor "Je leeft maar een keer".
Hindi vraag je? Dat is juist, Hindi, de meest gesproken taal in India, want daar 
brengt onze laatstejaarsreis je dit academiejaar naartoe tijdens de lesvrije week! 
Meer bepaald naar Noord-India, Rajasthan en omgeving.

Op het programma staan de onovertroffen panoramische uitzichten boven de 
Ganges, de bruisende steden met hun verbluffend mooie, kolossale tempels 
en niet te vergeten, één der Zeven Wereldwonderen, de Taj-Mahal. Ook lokale 
markten met hun eindeloze spectrum aan aroma's, geuren en kleuren, char-
mante rickshaw-ritjes en delicieuze Indische gerechten staan op het menu (pun 
intended ;)).
Verder mag ook avontuur en feest niet ontbreken in dit bijna-allesomvattende 
reispakket. We nemen jullie o.a. mee naar een van de mooiste vogelreservaten in 
India, het Bird Sanctuary dat behoort tot het Koeladeo National Park, waar we de 
vogels te slim af zullen zijn. Dit alles maar om een tipje van de sluier te lichten.

Het kostenplaatje wordt geraamd op een luttele €1500. Hoewel dit een aardige 
som lijkt, zal je een paar maand later de herinneringen daar gecreëerd voor altijd 
kunnen koesteren, terwijl je de poen binnenschept op je eerste job, dromend je 
terug in India te begeven met die laatstejaars waar je zoveel om geeft.

Meer info volgt op een infosessie binnenkort! Hou ook zeker de webpagina in het 
oog: on.vtk.be/laatstejaarsreis

Namasté,
Team laatstejaarsreis

Revue werft (nog steeds) aan!
De eerste drukke weken van het academiejaar overleeft, maar geen tijd gehad 
om even binnen te springen op de startvergaderingen van Revue? Geen nood, 
als je nog steeds interesse hebt om je aan te sluiten bij deze toffe bende, vol-
staat een mailtje naar g3@revue.vtk.be  met daarin je interesse voor je favoriete 
werkgroep(en)! Iedereen is welkom, talentvolle sgreivers, acteurs, muzikanten, 
dansers en andere enthousiastelingen!

Berichten



Werkgroep Cantus
 
Commilitones

Het nieuwe jaar is nu definitief van start gegaan: alle kringen hun openings-
cantussen zijn voorbij, het jaarlijkse studentenwelkom is geweest en de schacht-
enverkopen komen er aan. Het is met andere woorden het ideale moment voor 
wat studieadvies! We zouden uiteraard cantus werkgroep niet zijn mochten we 
dat niet studentikoos kunnen. Daarom verwijzen we deze week graag naar een 
lied dat al dateert van 1897, Aan de Schachten, waar we de wijze les ‘Numquam 
soli, semper tres’ begrijpen. 

Het lied is geschreven met de bedoeling om de nieuwe lading schachten goed 
advies mee te geven, om vooral niet eenzaam opgesloten op kot te blijven 
zitten maar te proeven van wat de Alma Mater te bieden heeft. Daarom ook het  
keerrijm dat betekent ‘nooit alleen, altijd (met) drie’ en oproept om vrienden te 
maken. Is echter de tijd van examens aangebroken zingen de rolders een ander 
toontje met semper soli, numquam tres. Dan is het immers terug ieder voor zich 
dus wees gewaarschuwd!

Laten we drinken op de schachten, commilitones!

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





Mannen	
	
-----	
	

Wielrennen	
	
-----	
	

18-25	jaar	
	
-----	
	

Oktober	2017		
tot	

Januari	2018	
	
-----	
	

Gemiddeld	
>5u/week	
trainen	

	

MEER	INFO?	
	

 * Research@bakala-academy.com	
'	+32	16	32	90	75	

	

PROEFPERSONEN	
GEZOCHT	
voor	wetenschappelijke	
studie	naar	het	effect	van	
voeding	op	het	
uithoudingsvermogen.	
Voordeel	voor	jou	als	deelnemer:	
-  Inspanningstest	met	lactaatmeIng	
-  Verslag	van	testresultaten	met	individuele	

trainingszones	
-  Sportvoeding	gedurende	de	volledige	

periode	
-  Financiële	vergoeding	



Binairo

Raadsel van de week

Proficiat! Je bent in de finale van een spelshow! Voor je staan drie deuren, achter 
ééntje staat de prijs. Gokken dus... Om het vervolgens wat spannender te maken 
doet de presentator een andere deur open en onthult een lege kamer... Als je 
wil mag je nu nog wisselen van keuze, is er een beste tactiek om te spelen en 
hoeveel kans maak je om te winnen?

Stuur je antwoord door naar raadsel@vtk.be en win een prijs!

De oplossing van vorige week was een postzegel, Karen Boven wist dit en mag 
haar prijs komen ophalen op blok 6.

SpelletjesBinairePuzzel.net http://www.binairepuzzel.net/printpuzzel.php?id=3971&grootte=3

1 van 1 4/10/2017 15:02



Droedels

Gewoon aflezen. Niet moeilijk, toch?

Wie is dit?

Wie is dit?

Wat is dit?

Wat voor iemand is dit?

Oplossing:
Cupido, Robinhood, watervoorziening, inboorling



WERKGROEP 
REDACTIE
IR.REEEL
‘T BAKSKE
FOTO’S
MEMES

CONTACTEER
REDACTIE@VTK.BE

VTK Wants

To Join Us

Passie voor schrijven?
Talent voor gra�sch ontwerp?
Interesse in redactiewerk?


