Wekelijks gratis informatieblad van VTK
Semester 1 week 4: 15 oktober 2018 - 16 blz. - 750 ex.

Het Bakske
Beste lezer
De schachten zijn verkocht, de kelen gesmeerd en de benen getraind. Het is weer
zo ver, de laatste week van voorbereiding voor de 24 urenloop is aangebroken.
Laat die taken nog even liggen en kom genieten van de looptraining Deluxe. Net
iets minder decadent dan de gemiddelde ESATreceptie, maar daarom niet minder
gezellig. Voor de minder sportieven die toch hun bijdrage willen leveren is er het
supportersfeestje
Tot dan, de redactie

ZONDAG

23u00

Happy Hour		

MAANDAG

19u00
20u30

Onderwijslaunch
Looptraining 24 urenloop

18u00
20u30
22u00

BR Launch 2		
Looptraining DELUXE 24 urenloop
Supportersfeestje

20u30
22u00

Looptraining 24 urenloop
Atletiekpiste
Guidogids Fakbartocht Eerstejaars
't ElixIr

20u30
22u00

Looptraining 24 urenloop
IFR Rockfeestje

DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

‘t ElixIr
TTI
Atletiekpiste
TTI
Piste
't ElixIr

Atletiekpiste
't ElixIr

Praeseswoordje
De kans is vrij groot dat u dit leest in de les van
maandagochtend. Eerst en vooral proficiat, u heeft het
gehaald. Het weekend is voorbij, het ondermaatse voer van
op het familiefeest van tante Sonja gisteren is nog maar amper
verteerd en u zit weer met een propere lading kleren te wachten
op wat komende week zal brengen. Hierbij laat u zich meeslepen
door de inspirerende woorden van uw professor terwijl uw gedachten regelmatig afglijden naar de ludieke tekeningen en teksten met pen
gekrast in de bank voor u. U denkt kort aan alle leerstof die u dit weekend
zo graag wilde verwerken, maar die u hebt moeten laten liggen, afgeleid door
9gag en grappige kattenfilmpjes. Gelukkig komt er dan die verlossende eerste
pauze aan, waarin je samen met je lotgenoten kan praten over HET nieuws
van het weekend: Ik heb het uiteraard niet over https://www.hln.be/showbizz/
wendy-gaat-vreemd-terwijl-fransje-thuis-babysit~a7726633/, maar wel over de
verkiezingsuitslag gisteren.
Ook voor mij was dit een spannende eerste stembusgang, maar uiteindelijk
draait elke verkiezing in mijn dorp (Lubbeek) op hetzelfde uit:
- Mijn overbuur Erik, Lijsstrekker van Groen (A.K.A. Eco Erik) probeert de laatste
kiezers te overtuigen tijdens het aanschuiven bij de bakker
- Enkele jongeren tekenen een hitlersnor op de verkiezingsaffiches van N-VA
- Theo Francken wint vlot de verkiezingen
- De sossen krijgen van alles de schuld
Verkiezingen of niet, wij laten bij VTK de overwinning niet afhangen van voorakkoorden, valse beloftes en kieslijsten.
Kom dus ook deze week weer trainen om over twee weken onze grote overwinning binnen te halen op de 24 urenloop.
Tot daar!
Vincent Tombeur, Praeses

Vicewoordje
Kent u dat gevoel, u passeert uw spiegel op kot en vangt een glimp van uw eigen
reflectie en denkt in uw eigen: "Nondeju, eigenlijk zie ik er toch goed uit". Dat
gevoel, kort dat het ook mag zijn, van zelfingenomenheid dat de wereld aan uw
voeten ligt. Dat niets of niemand u in de weg staat. Een klein gevoel van superioriteit als het ware. Ik denk dat u mij wel begrijpt. Wat is het toch mooi dat in zo'n
klein momentje van pure heerlijkheid één van de mooiere dinges des levens kan
schuilen. Maar wat als ik u nu vertel dat die euforie helemaal niet zo kortstondig
hoeft te zijn. Een jaar en dag lang die blijheid kunnen herbeleven in één kleine
herinnering aan een prachtige loopwedstrijd, dat schuilt er namelijk in een
overwinning op de 24 urenloop.
Helaas krijg ik maar een halve pagina om te kunnen benadrukken
hoe gelukkig zo'n overwinning u kan maken maar u begrijpt wel
dat we voor niets minder dan de eerste plaats gaan. En als
mijn woorden u nog niet overtuigd hebben, laat ik het dan
proberen met een quote van het immer sympathieke
Vlaams Belang: "Ons volk op de eerste plaats".
Kobe Vanassen, Vice praeses

Assortimentsuitbreiding
Wist je dat de cursusdienst van VTK veel meer verkoopt dan
alleen maar cursussen en handboeken? Wij verkopen namelijk al
jaren ook cursusblokken, fluostiften, schrijfgerief, codices, bierpotten,
fietslichtjes en nog zoveel meer. Omdat we merkten dat er echter nog
enkele gaten zaten in ons aanbod, hebben we deze zomer ons aanbod uitgebreid met de volgende artikels:
* blauwe atlantis balpen (€ 0.50)
* zwarte atlantis balpen (€ 0.50)
* rode atlantis balpen (€ 1,00)
* blauwe bic balpen (€ 0.40)
* potlood (€ 0.20)
* tipp-ex (€ 2.10)
* papiermarkers (post-it) (€ 1.90)
* 4 kleuren balpen (gewone/fluo) (€ 2,00)
* paperclips (€ 0.40)
* slijper (€ 0.60)
* en de natuurlijk reeds befaamde VTKaarten (€ 2.50)
Ons volledig aanbod kun je ook terugvinden op onze site, onderaan de boeken die bij
je vakken horen. Vind je echter dat er nog iets ontbreekt in ons aanbod, dan kun je
het ons altijd doormailen via cursusdienst@vtk.be en wie weet verkopen wij dit dan
wel over enkele weken in onze CuDi.
Het cursusdienst team
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MA 15: Kennismaking Cantores Lovaniensies | LETT 04.16 | 19u30
Ben jij iemand die houdt van cantussen, iemand die de bekende en minder
bekende liederen wel eens op een mooie, originele manier zou willen zingen? Dan
is ons koor Cantores misschien wel iets voor jou! We zingen elke maandagavond
klassieke studentencodexliederen maar dan wel meerstemmig! Ontdek en beleef
ons muzikaal plezier op de kennismakingsrepetities of ons YouTube-kanaal en
Facebookpagina.

DI 16: Looptraining Deluxe 24 urenloop | Atletiekpiste | 20u30
Nog niet tot op één van onze supertoffe looptrainingen geraakt? Of juist honger
naar meer? Geen nood, we voorzien daarom deze nog toffere training! Er zal voor
elkeen een kwalitatief sportdrankje voorzien zijn, alsook een versnapering voor
een optimale recuperatie na jullie sportieve prestaties. Kom dus massaal af en
neem zeker al je vriendjes en vriendinnetjes mee! Zoals gewoonlijk zal er weer
de mogelijkheid zijn om intervaltraining, snellere duurloop of tragere duurloop te
doen. Er zullen ook meerdere testmomenten zijn, zodat iedereen zeker de kans
krijgt zich eens te meten aan het parcours. De trainingen voor de rest van de
week gaan door zoals gewoonlijk.
Verdere recuperatie is achteraf mogelijk in de fak op ons supportersfeestje!
Afspraak dus elke dag, maar zeker dinsdag om 20:30 aan de atletiekpiste!

DI 16: Supportersfeestje | 't ElixIr | 22u00
De 24 urenloop komt weer eens dichterbij, de voorbereiding loopt al bijna ten
eind. Na alle looptrainingen is het natuurlijk ook eens tijd om de supporters klaar
te stomen. Vandaar dat we al eens gaan oefenen op sfeer maken, kelen smeren
en liedjes zingen. Een mooie avond zal het zeker zijn. Kom dus zeker af om je
medesupporters te leren kennen, nieuwe variaties op “van boven op den berg”
te brengen of om gewoon wat uit te rusten na onze looptraining superdeluxe.
Trek ook alvast je supportersoutfit aan: kleed je zoveel mogelijk in blauw-geel en
neem zeker je VTK-sjaal mee! Er zal een gratis vat gegeven worden om 23u dus
zorg dat je klaarstaat!
De schijfkes van de avond zullen gebracht worden door:
23u-2u: DJ Krieltje en Kringspier
2u-4u: DJ Kanarie

WOE 17: Guidogids Fakbartocht Eerstejaars | ‘t Elixir | 22u00
Nu we een paar weken in Leuven zitten, wordt het dringend tijd om alle
fakbars van Leuven te leren kennen! Kijk eens naar dat dik boekje dat je bij
de cursusdienst kreeg en ontdek welke fakbardeals er in deze Guidogids
verborgen zitten! Vergeet zeker je fiets, studentenkaart en bonnetjes
uit de Guidogids niet!

Events

DO 18: IFR Rockfeestje | 't ElixIr | 22u00
Het is weer tijd voor hét rockfeestje van het jaar! Haal je beste dansschoenen
maar van onder het stof want er staan uren schitterende rockklassiekers op jou
te wachten. Het thema van dit jaar is Schaar, steen, papier. Of was het nu Steen,
papier, schaar. Help ons dit voor eens en voor altijd uit te klaren en dat wel met
een lekkere cocktail in de hand.

WOE 17 en MA 22 OKT: Discover Deloitte Event| KRUUL | 19u00
Come and explore your opportunities!
With graduation around the corner, you’ve got some big decisions to make.
At this exciting time of your life, you have to carefully consider your options,
pick a job, and decide which company is right for you.
That’s why Deloitte is delighted to invite you to the Discover Deloitte
Event! Join Deloitte and learn about the culture and values that
set Deloitte apart during face-to-face conversations with your
future colleagues, and find out how you can make an impact.
Register now and get selected: www.deloitte.com/be/DDE

20 tot 21 OKT: Arenberg Festival | Plein voor het kasteel | 14u00
Al eeuwen lang heerst op Arenberg een samenspel van innovatie, historiek
en cultuur. Tijdens het weekend van 20 en 21 oktober slaan de studenten,
wetenschappers en artiesten de handen in elkaar om te tonen wat Arenberg in
zijn mars heeft tijdens het Arenberg Festival voor het kasteel. Kom kijken naar
een show met drones, leer meer over het domein en het kasteel, proef van de
maaltijd van de toekomst of kom genieten van het park en de eetstandjes. Kortom
geniet mee van al wat Arenberg te bieden heeft tijdens dit toffe volksfestival.
Meer info: https://www.arenbergleuven.be/nl/

1 tot 4 NOV: VTK Citytrip | Madrid
Terug van weggeweest, de VTK Citytrip! Dit jaar is Madrid aan de beurt! Hier
bezoeken we de interessantste en mooiste pareltjes en bezienswaardigheden van
Madrid. We ontdekken er de geschiedenis en cultuur van de Spaanse hoofdstad.
Alle info vindt u terug op onze website.

2 tot 9 FEB: VTK Skireis | Sansicario
Altijd al gedroomd van een hemelse wintersportvakantie? Fantaseer je van
sneeuwvlokjes, ski- en snowboardpret? Beginnen de vlinders in de maag al te
dansen bij het horen van 'après-ski'? Wij kunnen je dit allemaal aanbieden en
zorgen dat jij samen met je vrienden een onvergetelijke week beleeft!
Extra informatie kan je vinden op volgende site's:
- on.vtk.be/skireis
- hoogtestage.org/vtk
Dit jaar werken we met online inschrijven.
Preregistreren op: on.vtk.be/ski
Deze form sluit op zaterdagavond 20 oktober om 23u59!

Events

Come and explore your opportunities!
Meet us at our Discover Deloitte Event.

Dear MA1 and MA2 students,
Want to learn how to build great companies or develop a country as a whole?
Want to turn around an industry like financial services, energy, chemistry, aerospace, …?
Want to work with leading decision makers?
Want to develop yourself and work on thrilling topics?
In one sentence, do you share our DNA?
Then, join us!
WHEN: Wednesday, November 7th, 2018
HOW: To subscribe, please submit your resume in English before Friday, October 26st via
our websitejoin.rolandberger.com – Events – Belgium.
We will come back to you shortly to confirm your attendance.
WHERE: 't Zwarte Schaap, Boekhandelstraat 5, 3000 Leuven

Cantusweetje-Cantus Werkgroep
Commilitones
Vorige week ging het over de legendarische General Pappenheim, de aanvoerder
van de Heilig Roomse kurassiers tijdens de Dertigjarige Oorlog aan wie we het
populaire cantuslied en de bekende zegswijze te danken hebben. Dat er meer
over zijn leven te vertellen valt dan op de ene pagina van vorige week paste, zal
niemand verbazen maar dat er nog een link is naar een cantuslied is best bijzonder. Zoals beloofd: Kurfürst Friedrich von der Pfalz.
De Dertigjarige Oorlog was behalve aan het einde een religieuze oorlog tussen
de katholieken en protestanten. Toen de aartshertog Ferdinand II in 1618 het
protestantse Bohemen, dat amper acht jaar eerder meer godsdienstvrijheid had
gekregen, terug katholiek wou maken werden zijn afgevaardigden uit het raam
geduwd. Deze defenestratie betekende het startschot van de oorlog. Nu Ferdinand was afgezet werd Frederik, keurvorst van de Paltz verkozen tot koning van
Bohemen. Het is op dit ogenblik dat Ferdinand verkozen werd tot nieuwe keizer
van het Heilige Roomse Rijk en Pappenheim op het toneel verscheen: hij beëindigde zijn politieke carrière om in het leger te gaan en zich bij de nieuwe keizer
aan te sluiten, hij kreeg het bevel over een regiment kurassiers en vocht mee met
de Slag op de Witte Berg. Frederik werd hierbij verpletterend verslagen en kreeg
als koning die maar één winter op de troon zat (van 1619 tot 1620) de bijnaam
Winterkoning.
Na deze veldslag is Friedrich von der Pfalz naar Den Haag in Nederland uitgeweken waar hij niet veel van belang meer zou betekenen (hij verdronk toen hij de
Zilvervloot wou gaan bekijken) en toch! De Winterkoning is voor studenten weldegelijk van belang, aangezien er een lied met zijn naam is geschreven met een
wijze les in. Het lied wordt door drie stemmen gezongen: de Kurfürst, zijn knecht
en de verteller en vertelt hoe Frederik weer eens zat wakker wordt. Hij belooft
daarop -studenten niet geheel onbekend- zijn leven te beteren en nooit meer
te drinken. Daartoe houdt hij al zijn avonden bij in een boekje maar het mag niet
baten want na zijn dood wordt het gelezen en blijkt dat hij zich nooit aan zijn
belofte heeft kunnen houden.
Moraal van het verhaal? Geen beloftes maken die je niet kan houden! Laten we
dus drinken, commilitones!
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Mathias Waerebeek, Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be

Berichten

Memes 24 urenloop

Spelletjes

Slitherlink medium

Slitherlink hard

Spelletjes

Raadsel van de week
Geen raadsel deze week, wel een memewedstrijd. Het thema is uiteraard de 24
urenloop en de bikkelharde strijd tussen VTK en aartsvijand Apolloon.
Stuur je beste meme naar raadsel@vtk.be en maak kans op een Fnacbon ter
waarde van 20€. De winnaar van vorige week is Steven Van Campfort en mag
zijn Fnacbon komen afhalen op blok 6.

Communicatie
Wil je zelf iets in het Bakske publiceren? Stuur je rijmpje, cartoon, verhaal,
tekening of meme door naar bakske@vtk.be en misschien verschijnt jouw
kunstwerk wel in onze volgende editie!
PS. Als je Toon, Sam of Anton (de schachten die normaal rondlopen met een
kerstmuts) spot zonder kerstmuts, gelieve dan een mailtje te sturen, liefst met
foto, naar communicatie@vtk.be.
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Passie voor schrijven?
Talent voor grafisch ontwerp?
Interesse in redactiewerk?
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