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Minder nuttig dan VETO, nietjes blijven in de BBQ liggen.
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Praeseswoordje
Collegae,
Ondergetekende heeft helaas de harde strijd tegen de vermaledijde
sportkotter een week moeten staken. Een heuse Rhino-Pharyngitis,
sowieso met opzet veroorzaakt door die donderse Apolloniërs, hield
mij enkele dagen weg van de geliefde looppiste.
Maar niet getreurd vrienden, niettegenstaande mijn schrijnende
afwezigheid, werden er avond na avond ontelbare rondjes afgewerkt
op de looptrainingen. Dit allemaal onder het goedkeurende oog van
ons geweldige VTK Sportteam.
Alles en iedereen begint ondertussen op volle toeren te draaien voor de 24 Urenloop en
ook de faculteit is meer dan bereid om ons te steunen in onze epische strijd. De lessen
van de eerste- en tweedejaars op de woensdag van de 24 urenloop zijn zo veel mogelijk
verzet, zodat jullie zich zeker op de sportieve dingen des levens kunnen richten.
Ook in deze laatste voorbereidingsweek gaan de dagelijkse looptrainingen nog steeds
door, met dinsdag zelfs een verfrissende ochtendloop. Kom dus zeker eens langs deze
week, wij zijn alvast hard aan het werk om over een dikke week klaar te zijn voor de
nakende strijd!
Uw herrezen praeses,
Lucas

Athens is echt een prachtig concept:
Je kan tussen mooie courses kiezen, in mooie steden. Vorig jaar ben
ik naar de geweldige stad die Lissabon is, geweest, dit jaar had ik
mij ingeschreven voor een course in Wenen, de mooiste hoofdstad
van Oostenrijk. Oostenrijk, de heimat van de Wiener Sängerknaben,
Wolfgang Amadeus Mozart, Haydn en Hitler. Ik ging met twee van mijn
vrienden naar deze prachtige barokke stad ALS IK NIET GEWEIGERD
WAS

peace uit

Vicewoordje

2

Openingsuren
		

Theokot		

Cursusdienst

t ElixIr

Maandag

10u30 - 14u30		

12u - 14u

22u - ...

Dinsdag

10u30 - 14u30		

gesloten		

gesloten

Woensdag

gesloten		

gesloten		

20u - ...

Donderdag

10u30 -14u30		

12u - 14u &18u - 20u

22u - ...

Vrijdag

10u30 - 14u30

12u - 14u 	Gesloten
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Evenementen
DI

20

24 urenloop

20u00 | sportkot

Dinsdag is het weer zo ver, dan
start om 20u00 de 24 urenloop, het
studentenevenement bij uitstek van
Leuven. Zoals iedereen wel weet won VTK
vorig jaar op historische wijze nog eens!
Dit jaar willen wij het even goed doen,
en daarom rekenen wij massaal op jullie
steun dinsdag en woensdag! Ben je een
goeie loper? Kom dan zeker enkele toertjes
lopen voor ons! Indien je niet zo graag
loopt kunnen we je steun meer dan ooit
gebruiken als supporter. Wij zullen zorgen
voor de nodige sfeerattributen, zodat we
als een blok achter onze lopers kunnen
staan, en hen met z’n allen naar die tweede
overwinning op rij kunnen schreeuwen!
We did it last year, let’s do it again!
SPEEDYTEAM
De mensen die momenteel nog niet in
het speedyteam zitten, maar er nog heel
graag bij willen, kunnen maandag 19/10
voor een laatste keer op de looptraining
de speedytest afleggen!
NOODTEAM
Minstens even belangrijk als ons
speedyteam is ons noodteam! Loop
je een degelijk tijd, kom dan zeker in
het noodteam! Je krijgt een uniek VTK
shortje, en een slaapplaats vlakbij de piste.
Inschrijven kan nog steeds via volgende
link: on.vtk.be/noodteam
LOOPTRAINING (19/10 20u)
Maandag 19/10 zal onze laatste
looptraining voor de 24 urenloop
plaatsvinden. Wil je jezelf nog een laatste
keer testen, kom dan zeker meelopen!
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Workshop “Wetenschappelijk
schrijven”

YERA | Young Energy Reviewers
Association | 19u30 | conferentiezaal
Pauscollege

YERA
organiseert
een
workshop
‘Wetenschappelijk
schrijven’
voor
studenten. Deze workshop staat onder de
professionele begeleiding van professor
Lieve De Wachter (Instituut voor Levende
Talen) en zal je veel bijbrengen over het
schrijven van een wetenschappelijke
tekst. De workshop is interactief en bevat
handige tips & tricks. Zeker interessant
voor de thesisstudenten onder ons! Het
aantal plaatsen is beperkt om de workshop
interactief te houden. Aarzel dus niet en
surf naar de facebookpagina van YERA
Belgium en schrijf je in! Be there!

DO

22

VTK

Inschrijving VTK Skireis

skiteam
theokot

| Donderdag | 20u00 |

Het semester is nog maar pas begonnen, en
wij denken al aan het onvergetelijk einde.
Ook dit jaar organiseert VTK samen met
Skikot een fantastische skireis. Momenteel
er nog geen sneeuw te bekennen, maar
over een paar maanden liggen de pistes
klaar om een bende moegestudeerde
studenten te ontvangen. Wil jij dit jaar na
de examens stoom afblazen in een van
de beste ski-gebieden van Europa, kom
dan zeker met ons mee naar Avoriaz van
vrijdag 29 januari tot zondag 7 februari.
Dit jaar kost de reis 469 euro. In de prijs
inbegrepen zijn: de busreis, verblijf, 6dagen
skipas Avoriaz (extra optie mogelijk voor

skipas Portes Du Soleil voor 150 euro).
Verder mag je je ook verwachten aan leuke
extras/feestjes zoals: Partystop tijdens
busreis, Gratis après ski, Jeneverrodel,
Gratis vaten, VTK cantus, Gratis Skikokt/
VTKt-shirt, Skikot parties,...

oktober in het theokot om 20u. Vergeet
niet 75 euro waarborg mee te nemen naar
de inschrijving.
Voor vragen kan je altijd mailen naar
skireis@vtk.be.

Kom je inschrijven op donderdag 22

Cultuur In Leuven
Als je zelf in Leuven ergens op de planken
staat met jouw muziek/dans/toneel/…kunsten en je hier graag een beetje
reclame maakt, mag je steeds mailen naar
cultuur@vtk.be.
Maar zie hier, zie daar: alvast weer enkele
tips voor de culturele en iets minder
culturele burgies & archies onder ons…

DO MUZIEK Pieter
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Embrechts & Tom Helsen

Donderdag 22
Pieter De Somer

oktober

| 19u |

Op 22/10 organiseert de KU Leuven
een studiedag omtrent ““Emotionele
gezondheidspromotie in het hoger
onderwijs: duurzaam investeren in
de toekomst”. Interessant, maar nog
interessanter is dat ’s avonds een gratis
slotconcert deze dag afsluit. Pieter
Embrechts en Tom Helsen zijn van de
partij. Helemaal gratis na inschrijving op
on.vtk.be/TomHelsen_PieterEmbrechts.

DO MUZIEK Schubert - Jan
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Vermeulen & Veerle
Peeters

Donderdag 29 oktober | 20u | Campus
Lemmens

Als je graag eens de klassiekere toer op

wil is dit een tip! 4 handen & 1 piano. Een
bekende docent aan het Lemmensinstituut
& één van zijn memorabele oud-leerlingen.
En veel Schubert uiteraard.

TONEEL Leni & Susan -

WO het nieuwstedelijk

28

28/10/2015 t.e.m. 1/11/2015
| OPEK

Fout versus goed. Sterk versus zwak.
Kunst versus politiek. Vitaal versus ziek.
Leni & Susan. Twee vrouwen en de morele
thema’s uit de 20ste eeuw, vertolkt door
Chris Lomme en Simone Milsdochter.

WO MUZIEK Leuven @ Night

28

Of The Proms

Vrijdag 20
Sportpaleis Antwerpen

november

|

Dit jaar nemen de Leuvense studenten
opnieuw het initiatief om ons te
vertegenwoordigen bij de Night Of
The Proms, het jaarlijkse classic meets
pop concert. Bij deze 31ste editie zullen
Natalie Imbruglia, Basement Jaxx, Joe
Jackson en Scala o.a. zorgen voor de
pop. Il Novecento verzorgt naar jaarlijkse
gewoonte het classic deel. Wil je graag
mee Leuven vertegenwoordigen daar in
het Sportpaleis? Meer info & inschrijven op:
artifexstudentenvereniging.tk. (Deadline
inschrijving: 2/11/2015.)
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Sport

Danslessen
Net zoals vorige jaren organiseert VTK ook
dit jaar weer danslessen! We probeerden al

enkele gekende stijlen uit, maar deze keer
gaan we voor iets totaal nieuw: west coast
swing! De lessen zullen vanaf 29 oktober
elke donderdag om 22u plaatsvinden. Ook
zin om dit uit te proberen? Schrijf je dan in
via de site (www.vtk.be).

Theokot
Toch nog eens een tekstje van het Theokot!
Wij hebben al veel vlotte shifters gehad die
vanaf nu een broodje kunnen bestellen
via vtk.be/shop. Theokot is trouwens
woensdag met de 24uloop gesloten! PS: Als
je les hebt om 14u mag je gerust vroeger
doorgaan, laat dit je niet afschrikken om je
eens op shift te zetten!
Volgende week op maandag 26 oktober
organiseren wij weer onze befaamde
Theokot Karaoke! Kom zeker vanaf 21u
in het Theokot eens een liedje zingen,
lekkere frituurhapjes eten en Passoa/Blue
Thrills drinken aan spotgoedkope prijzen!
Gegarandeerd een leuke avond! ;) Tot dan
& Smakelijk!

Nieuwe VTK Pull en sjaal
Sommigen onder jullie hebben het
misschien al gemerkt, anderen nog
niet. VTK verkoopt dit jaar niet meer
de oude (groene) pullen, maar heeft
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spiksplinternieuwe ledenpullen! Al meer
dan 100 vlogen er afgelopen weken over
de cuditoog, nog veel meer liggen er te
wachten om gedragen te worden.
Koop snel je pull via de cursusdienst, en
spread the word!
Bovendien verkoopt vtk ook dit maal voor
het eerst de enige echte VTK-sjaal. Bestel
hem op de VTK-site, haal hem maandag
op en kom ermee supporteren op de 24
urenloop voor onze atleten.
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Visit http://experience.accenture.be
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Please send an e-mail with your CV in attachment to stijn.meul@accenture.com before
Monday 19/10 if you would like to subscribe.

When? This event will take place on Tuesday 27 October, Tuesday 3, 10 & 24 November from
19h30 till 22h00 at Celestijnenlaan 200 S. We expect you to attend all four sessions to get the most
out of it.

Who? All students graduating this or the next academic year and that are interested in joining
Accenture as one of the worlds’ leading consultancy companies.

What? This track will give you the opportunity to experience a consulting project firsthand, covering
a realistic topic in the context of technology consulting (i.e. strategy & project delivery). Accenture
coaches will provide guidance to small groups of students, while they sharpen their analysis,
interview, presentation and collaboration skills. During this track you can discover what technology
oriented consulting projects are like and what a job in that domain could entail for you. An enriching
experience to get a feeling on what consulting is all about.

October - November 2015

Technology Consulting
Challenge

De voorbije week

Looptraining, editie super-de-lux

BR launch
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e

Pokerchamp I

Kanburgerverkoop
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Wil

Berichten
Quote van halftime
“Als we als thema nu eens de opening van
de IKEA van Hasselt nemen”

Liefde
Voor Sofie T.
Lieve Sofie,
Schoonheid komt in vele vormen. Nog
nooit heb ik iemand gezien die schoonheid
in zo veel vormen laat zien als jij. Sofie, jij
bent niet alleen een prachtige vrouw, jij
hebt ook een warm, liefdevol en vriendelijk
karakter. Dus als ik weer begin te zagen
en te klagen doe jij toch de moeite om te
antwoorden. Daar ben ik je dankbaar voor
hoewel ik dit nooit laat weten. Dus bij deze,
dank u Sofie om er voor mij te zijn.
Anoniempje Anoniem

Studentikoos Mannenkoor
Leuven
werft aan

vrolijke zangers (studenten en oudstudenten) die bij voorkeur partituren
kunnen lezen en niet vies zijn van een
gezellige pint na de repetitie. wij zingen de
codexliederen in vier stemmen
Repetitie op donderdagavond van 19:30
tot 21:30 in MSI 91.40
10

je zelf graag een speech voor
onafhankelijkheid,
diepzinnige
poëzie
of een spotted: VTK insturen? 1 adres:
bakske@vtk.be

Komen kennismaken kan vanaf donderdag
15 oktober
Liken
en
sharen:
Mannenkoor Leuven

‘Studentikoos

The Van Jets
20:00 Het Depot 20x€12/ticket:
reserveren op on.vtk.be/thevanjets
Op dinsdag 27 oktober 2015 spelen
The Van Jets een geweldig concert in
het Depot! VTK heeft 20 tickets voor
VTK-leden aan €12/ticket in plaats van
€18/ticket. Wil jij dit concert graag
bijwonen? Reserveer dan snel je ticket op
on.vtk.be/thevanjets.
Gereserveerde tickets zullen vanaf 14
oktober kunnen opgehaald worden in het
Theokot.

IAESTE Leuven
Columbia,
Zuid-Korea,
Zweden,
Zwitserland, Thailand, Turkije.... Het is maar
een greep uit de landen waar afgelopen
zomer Leuvense ingenieursstudenten hun
horizonten zijn gaan verruimen. Een mix
van werkervaring, nieuwe cultuur, sociale
ervaring, op jezelf leven en uit je comfort
zone komen, maakt dit een stokpaardje
voor op je CV.
Wij bij IAESTE bieden de kans om op een
eenvoudige manier een stage te zoeken,
te appliceren en de officiële documenten
op te maken. Zo kunnen jullie zonder
kopzorgen een buitenlandse stage
aanvatten bij een gerenomeerd bedrijf/
universiteit.
Dit alles wordt verwezenlijkt door onze
ledenbasis die het werk op zich nemen.

Zij maken contact met bedrijven en de
universiteit, ze ontvangen de inkomende
buitenlandse studenten, organiseren
activiteiten, vergaderen samen en nog
zoveel meer. Hiervoor krijgen zij een gratis
opleidingsweek in het buitenland, de kans
om op twinningweekends te gaan (een
IAESTE LC in het buitenland bezoeken),
deelname aan de nationale activiteiten en
vergaderingen en natuurlijk alle ervaring
die sterk in het professionele leven wordt
geapprecieerd.
Heb je al interesse? Kom ons zeker
bezoeken tijdens de ‘Internationale week’
de eerste week van november of neem
contact op met iaeste@vtk.be.

Doctoreren
Beste student,
De Arenberg Doctoraatsschool voor
Wetenschap & Technologie en de Doctoral
School Biomedical Sciences nodigen
jou hartelijk uit op de infoavond over
doctoreren op woensdag 25 november om
19u. in auditorium Jean Monnet, Campus
Parkstraat, Leuven. De infosessie zal in het
Engels zijn.
Wat is de doctoraatsschool? Wat houdt
een doctoraatsopleiding in? Wat doet
een doctorandus eigenlijk? Wat kan ik

verwachten van een promotor?
Antwoord op deze en andere vragen,
krijg je op 3 december vanaf 19u. Nadien
bieden we een drankje en een knabbeltje
aan en kan je alvast nog wat napraten.
Meer informatie en inschrijven kan via:
http://set.kuleuven.be/phd/infoavond.
htm
Neem alvast een kijkje op deze websites:
De Arenberg Doctoraatsschool:
http://set.kuleuven.be/phd
Personal Fellowships for PhD
Researchers. FWO informatie sessie op
11 december: http://www.kuleuven.be/
research/phd/person_fellowships_phd.
html .
De departementen van groep W&T:
http://set.kuleuven.be/onderzoek
De Doctoral School Biomedical
Sciences: http:gbiomedkuleuven.be/phd/

Tot dan!
Leen Cuypers
Arenberg Doctoral School
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26 OKT

2 NOV CV SCHRIJVEN
3 NOV PRESENTEREN
4 DEC SOLICITEREN
5 FEB NETWERKEN
6 APR PORTFOLIO

CAREER
EVENING I

Thesisplanning
Presentatie door PMI Belgium
Gevolgd door receptie
19u

Auditorium Michotte

(PSI 91.93)

V.U Lucas Vanlaer, Studentenwijk Arenberg 6/0, 3001 Heverlee
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Discover Deloitte in Leuven
22 & 27 October and
4 November 2015

d

Limite
seats

Seats per evening are limited to 60 final year students, in order to give
you the best information. Don’t hesitate too long and register for this
exclusive Discover Deloitte event.
Dates and venue
22 & 27 October and 4 November 2015
SO, Herbert Hooverplein 4, 3000 Leuven
Register via
http://www2.deloitte.com/be/discoverdeloitte2015
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Ontspanning
Omdat de les volgen overrated is, zorgen wij voor tijdverdrijf dat wél nuttig is.

Uitdaging van de week
Neem een selfie tijdens de les met de prof in beeld en zend in naar bakske@vtk.be

Ode aan de Praeses
Na vorige week de vice te bejubelen, krijgt nu ook de praeses, Lucas, een stuk van de
koek. Dag in, dag uit zet onze geliefde leider zich in voor jullie. Of het nu gaat om te lange
tekstjes in Het Bakske, interkringenrelaties promoten, cantussen leiden of de studenten
vertegenwoordigen op de studentenraad, hij doet het allemaal. Daarom deze warme oproep
aan de leden, dus pak een pen en papier en begin eraan

De beste inzending verdient volgende week een plek in Het Bakske. Mail dus als de bliksem
naar bakske@vtk.be en verover een plek in Het Bakske!

Cartoon
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Sudoku

Raadsel
3 jaloerse burgies zijn met hun lieven op trektocht door Schotland. Ze komen aan een rivier
met een veerpont, maar zonder veerman. Ze moeten zelf roeien, maar het gammele pont
kan slechts twee mensen tegelijk dragen. Hoe kunnen ze de rivier toch oversteken, zodat
geen enkele van de dames in het gezelschap van een andere burgie verkeert zonder dat
haar vriendje erbij is. Zowel mannen als vrouwen kunnen roeien, en de pont is licht genoeg
om hem alleen voort te roeien, maar de burgies zijn zo jaloers dat ze hun vriendin niet
vertrouwen in aanwezigheid van een andere burgie, zelfs als diens vriendin ernaast staat.
Hoe steken ze de rivier over? (ook zwemmen e.d. zijn niet mogelijk)
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en win een prijs!
De oplossing van het raadsel van vorige week was 10*(sqrt(3)+1) = 27.3205080757
Miel Van der Wilt wist dit en mag zijn prijs, bonnetjes voor het eetstandje van VTK op de 24
urenloop, komen halen op blok 6. Proficiat Miel!
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