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houdt je wakker in de eerste les maandagochtend.

ZONDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

MAANDAG

23u00 Happy hour              ‘t ElixIr

18u30 BR Launch 2 TTI Machinezaal
19u30 Onderwijslaunch Arenbergkasteel

18u15 Schachtenverkoop Atletiekpiste

20u00 Looptraining Superdeluxe Atletiekpiste

Beste lezer

De eerste weken zitten er al weer 
op en we hebben terug kunnen 
genieten van talloze feestjes 
en activiteiten in ons geliefde 
Leuven. Het wordt nu echter 
eens tijd een evenwicht te zoeken 
met de andere facetten van het 
studentenleven en dan dachten 
we vooral aan het sportieve en 
het compititieve. Smeer die kuiten 
maar eens goed in en laten we 
ons klaarstomen om Apolloon op 
de 24 urenloop te verpulveren!

Met vriendelijke groeten,  
De redactie

Back to the Victory!

20u00 Casino Night          Theokot
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Vicewoordje
Wow, de tijd vliegt voorbij! Week 3 alweer!

Afgelopen week was er onze OpeningsTD, wat een feestje 
was me dat! Hopelijk hebben jullie alle Pokémon kunnen 
verzamelen ondertussen  op PokémonGO, mijn smartphone 
is gebanned omdat het een geroote Android is.. Maar soit, 
tijd voor Pokémon te vangen heb ik niet meer. Tijd voor mijn 
(vaste) medewerkers des te meer! Er zijn ondertussen al 3 
mensen die 15 shiftjes hebben gedaan! Eeuwige liefde voor 
Emil, Hans en Dieter. Als jullie nog vragen hebben over het 
“(vaste) medewerker worden/zijn”, vice@vtk.be !

Goed, wat staat er deze week allemaal op de 
planning? Schachtenverkoop! Eindelijk gaat die berg afwas op mijn kot verdwijnen! 
MOEHAHAHAHAHA

@Schachten: no worries, ik ben altijd heel lief voor jullie, vraag maar na aan mijn vorige 
schachtjes! Pintjes drinken, FIFA spelen, ik die kook voor jullie, het is allemaal al gebeurd, 
dus laat jullie zeker niet afschrikken door wilde verhalen die in de media circuleren!

Tot een van dees, Jurgen

     

      

Praeseswoordje
Hey folks

In de afgelopen week heb ik mezelf weer beter leren kennen. 
Zo ben ik, samen met onze vice Jurgen en wat supporters, gaan 
meetrainen op de looptraining voor de 24 urenloop. Iedereen, 
inclusief mezelf, had voorspeld dat we gingen afgaan als een 
gieter en dat we zelfs niet 1 rondje konden volhouden. Niets 
was minder waar, we bakten er nog steeds niets van, maar met 
de opwarming konden we tenminste al mee. We hadden zelfs 
nog wat energie over om enkele sprintjes te trekken. Al bij al, 
die 24 urenloop komt dik in de sacoche!

Vorige week deelde onze decaan wat wijsheid met ons, dan is het nu mijn tijd. Wist je dat 
de langste mens die ooit geleefd heeft 2.72m lang was? Ik zal daarvoor nog een serieus 
pak moeten groeien, en ben ervan overtuigd dat dat niet haalbaar is. Zijn gewicht, 200 
kilo, is voor mij een gemakkelijker doel. Volgende week is het schachtenverkoop, ik kan 
daar eventueel enkelingen vinden die goed kunnen koken, zodat zij kunnen bijdragen tot 
dat doel. Chef-koks, meldt u allen op de schachtenverkoop! 

Lukas
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Openingsuren

     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10u30 - 14u30 12u30 - 14u & 18u-19u30 22u - ...
Dinsdag    10u30 - 14u30 12u30 - 14u            22u - ...
Woensdag    10u30 - 14u30 12u30 - 14u & 18u-19u  22u - ...
Donderdag    10u30 - 14u30 12u30 - 14u & 18u-19u 22u - ...
Vrijdag    10u30 - 14u30 Gesloten/Closed  

VTK Cultuur Tipt

MUZIEK: OpeningsUUR KULTUUR: 
GABRIEL RIOS – Pieter De Somer-aula – 
12/10/2017 21u

Met Gabriel Rios trapt UUR KULTUUR een 
prachtig cultureel jaar af. De Belgische 
Puerto Ricaan zal je inpakken met zijn 
gouden stem. Met je cultuurkaart kan je 
deze muzikale virtuoos zelfs volledig gratis 
bewonderen. Bestel je ticket via https://
www.kuleuven.be/cultuur/uurkultuur.

FOTOGRAFIE: ECCE HOMO. ZIE DAAR 
DE MENS door Lieve Blancquaert – 
Museum M – 16/06/2016 tot 17/01/2017

In Ecce Homo probeert Lieve Blancquaert 
het lijden te verbeelden. Ze zoekt hierbij 
aansluiting met de eeuwenoude traditie 
om het lijden voor te stellen door haar werk 
tussen de vaste M-collectie te plaatsen. Zo 
ontstaat er een interessante wisselwerking 
tussen haar werk en de eeuwenoude 
collectiestukken van M.

THEATER: PREPAREE GO - MTC Grote 
Aula - 13/10/2016 20.30u

Pokéstop op 13 oktober bij het MTC, want 
de pokémondige spelers van Preparee zijn 

klaar voor een knallende start. Dit is een 
geïmproviseerd optreden: niets is voorbereid, 
alles is uit de duim gezogen. Tickets via 
http://www.preparee.be/. 

MUZIEK: CAFECONCERT: LEONORE + 
BILLIE RODNEY – STUKcafé – 10/10/2017 
20.30u

Volledig gratis twee opkomende Belgische 
artiesten horen, dat is toch ideaal! De 
avond start met Leonore, een Brusselse 
band met muziek waarin licht en schaduw 
elkaar afwisselen. De Antwerpse zangeres, 
Billie Rodney, bereikte in 2016 de finale van 
Humo’s Rock Rally! 

THEATER: CYRANO Het Ongerijmde – 
30CC/Minnepoort – 19-20/10/2016 20.00u

Wil je Carlo, Tom en Ellen uit W817 én 
Doortje uit FC De Kampioenen op één 
podium zien? Kom dan naar de voorstelling 
CYRANO in 30CC en laat je verrassen 
door een combinatie van muziek, humor 
en poëzie. Romantiek is de rode draad 
doorheen dit verhaal waarin de personages 
schermen met waarden als vrijheid en 
onafhankelijkheid. Tickets en info op 
www.30cc.be. 
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Evenementen

 Looptraining
20u00 | Atletiekpiste sportkot

Elke dag! 

Naast de superdeluxe looptraining 
op donderdag gaan ook de andere 
looptrainingen onvermoeibaar verder. Om 
je klaar te stomen voor de 24 urenloop is 
dit de ideale voorbereiding. Net als vorige 
week zullen we tegen het einde van elke 
training een speedtest houden. Hierbij 
kan je testen of je onder de tijdslimiet 
van 1:30 geraakt en zo de geel-blauwe 
kleuren van VTK mag verdedigen op de 
24 urenloop. Loop je zelfs onder 1:25, dan 
krijg je van ons een prachtig speedyteam 
t-shirt en behoor je tot het elite-team van 
VTK. Ook zonder loopambities ben je 
meer dan welkom om de benen te komen 
strekken.

ma
10

Casino Night
20u00 | theokot

Prijs L/NL:  €1/€1,50

Ja hoor, VTK Cultuur brengt Las Vegas 
naar het Theokot! Haal je beste pokerface 
naar boven of amuseer je op één van de 
andere spelen in het VTK Casino. Fans 
van de alom bekende Pokerchamps, 
niet getreurd! Er zijn een aantal tafels 
beschikbaar voor de pokerwedstrijd, 
maar de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven 
hiervoor kan op de website en verdere 
vragen worden met plezier beantwoord 
op poker@vtk.be. And may the odds be 
ever in your favour!

ma
10

Cantusconvent
19u00 | ‘t elixir

Prijs L/NL: €6/€8 (bier) - €2/€4 
(water/eigen drank)

Heb je nog niet veel ervaring met 
cantussen en wil je graag beter kunnen 
meezingen en mee sfeer maken tijdens 
cantussen? Kom dan zeker naar een van 
onze cantusconventen waar we je al de 
bekende cantusliederen aanleren en de 
basics van vrije versies uitleggen. Deze 
conventen zijn bedoeld voor eerstejaars 
of studenten die minder dan 3 cantussen 
gedaan hebben.

ma
10

Schachtencup
19u00 | VoetbAlVelden 
Gebouw de nAyer

De schachtencup is een voetbalwedstrijd 
tussen verschillende kringen voor 
eerstejaars studenten. Ook dit jaar 
zullen we met VTK weer deelnemen 
aan de schachtencup en proberen de 
overwinning te behalen. De wedstrijden 
zullen doorgaan op maandag 10 oktober, 
van 19u tot 23u aan de voetbalvelden van 
het sportkot!

We spreken rond 18u30 af aan de ingang 
van gebouw de Nayer!

Kun je enigszins voetballen en heb jij zin 
om te laten zien dat VTK weer de beste 
nieuwe lading voetballende eerstejaars 
heeft ontvangen?!

Schrijf je dan NU in, stuur een mailtje 
naar sport@vtk.be!

We zijn op zoek naar een 12-tal voetballers, 
die de eer van VTK hoog willen houden! 
Snel zijn is dus de boodschap!
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di
11

IFR Rockfeestje: 
Guitar Wars
22u00 | ‘t elixir

De InterFacultaire Rockrally schiet dit 
jaar volledig uit de startblokken met een 
rockfeestje in onze geliefde fakbar, ‘t ElixIr! 
Geheel in het rockthema zal er elk halfuur 
een ander soort rockmuziek gedraaid 
worden, gaande van alternatieve rock tot 
postrock en van ska tot indierock.

Het thema van het rockfeestje is 
Guitar Wars, waardoor er zotte 
promo’s aangeboden worden, zoals de 
themacocktails Darth Vader, Deathstar en 
R2D2 ft. C3P0 voor slechts €1,5!

Rocken is de boodschap dus, en waar 
kan dat beter dan op het rockfeestje van 
het jaar? Tot dan!

di
11

OnderwijsLaunch
19u30 | ArenberGkAsteel

Het is zover! De feestelijke 
opening van het Onderwijsjaar vieren 
we in het Kasteel van Arenberg. 
We bieden een vormingsavond met 
interessante speeches aan (van onder 
andere de vicerector en de vicedecaan) 
en sluiten af met een gratis receptie. 
Een verplicht nummer voor POC’ers, 
studentenvertegenwoordigers en 
iedereen met een passie in Onderwijs!

wo
12

Schachtenverkoop
18u15 | Gebouw de nAyer 
(Atletiekpiste)

Je hebt ongetwijfeld al verhalen gehoord 
over de studentendopen. Is de doop 
werkelijk zo erg als men je wil doen 
geloven? Helemaal niet. Lookshampoo, 
alcoholvergiftigingen en radioactieve 
spinnen zijn bij ons niet aan de orde! Onze 
ingesteldheid is dat je er de volgende dag 
geen last meer mag van hebben (buiten 
een eventuele kater van de doopcantus). Ik 
ga je natuurlijk geen blaasjes wijsmaken, 
je gaat een dagje afzien, maar het is 
wel een uitdagende teambuilding waar 
je nieuwe vriendschappen smeedt en je 
huidige versterkt. Om in te schrijven kan je 
nog tot en met woensdag over de middag 
een doopboekje komen kopen (€0.50) in 
het theokot. 

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 en iets dat 
een beetje vuil mag worden.

L B K V T K

IFR
  InterFacultaire Rockrally

VOORRONDE 1
VOORRONDE 2

FINALE
     

 MA 21/11 BAARR
VLEUGEL FDI 22/11
MA 13/03
HET DEPOT

meer info:
ifr@landbouwkring.be

JAMSESSIEMA 14/11 VLEUGEL F
ROCKFEESTJEDI 11/10 ‘T ELIXIR

INTERESSE OM MEE TE SPELEN?   SCHRIJF JE BAND IN TOT 9/11
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Ben je al gedoopt en wil je graag een 
schachtengroepje kopen? Dan word je om 
19u in de Waaiberg verwacht. Let op, enkel 
gedoopten mogen een schachtengroepje 
kopen!

do
13

Workshop EY
19u00 | CAmpus ArenberG 
200s 00.03

Are you wondering what a consultant’s 
daily job is like? Experience it during this 
workshop by EY, formerly known as Ernst 
& Young.

This session is intended for people with an 
interest in technology who wish to learn 
more about strategic decision making and 
the decomposition of such a strategy into 
actions. 

The workshop is on the 13th of October at 
19:00, in Campus Arenberg, 200S 00.03. 
Afterwards, there will be a small reception 
to talk about the case and do some 
networking.

Sign up at vtk.be/on/EYWorkshop.

do
13

Kanweek 
12u45 | boku 03.10

Zit organiseren in je bloed of wil 
je de leuke enthousiastelingen van je aula 
leren kennen? Dan is Kanweek iets voor 
jou! Kanweek is een werkgroep van VTK 
voor eerste- en tweedejaars waarbij je 
doorheen het jaar (vooral in het tweede 
semester) allerlei activiteiten organiseert.

Welke activiteiten georganiseerd worden, 
beslissen jullie volledig zelf. Met andere 
woorden, kanweek is de perfecte uitlaatklep 
voor al die creativiteit die in jullie verscholen 
zit! Deze week gaat onze 2e vergadering 
door, maar je mag gerust nog mee in de 
boot springen als je onze startvergadering 
gemist hebt.

do

13

Looptraining 
Superdeluxe
20u00 | Atletiekpiste 

sportkot

Nog geen tijd gevonden om naar de 
looptrainingen te komen? Kom dan zeker 
naar onze superdeluxe looptraining! Dit 
is met voorsprong de leukste training van 
het hele jaar. We voorzien extra veel eten 
en drinken zodat elke loper zich ten volle 
kan geven. We zullen ook uitgebreid tijd 
besteden aan de snelheidstests waardoor 
iedereen kan testen of hij onder de 1:30 of 
1:25 raakt en zo in ons Speedyteam terecht 
komt. Verder zullen ook de stokwissels aan 
bod komen, want we gaan er alles aan 
doen om op alle mogelijke manieren tijd 
te kunnen winnen op onze eeuwige rivaal 
Apolloon. Tot dan!

do
13

Hamburgerverkoop
18u00 | Voor AulA 200G

De eerstejaars hebben deze donderdag 
infosessie over hun TTT’s om 18u45. 
Omdat het nogal krap is om over en 
weer te gaan naar kot om te eten, 
voorziet Kanweek speciaal voor jullie een 
hamburgerverkoop. Kom dus zeker je 
buikje vullen aan ons hamburgerkraam, 
zodat je niet met een knorrende maag in 
de infosessie zit!
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do
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Start Danslessen
20u30 - 22u00 | dAnszAlen 
VAn de uCll

Data: 13/10, 27/10, 10/11, 24/11

€16 leden/€20 niet leden voor 4 lessen

Ook dit jaar zullen we verder gaan met 
de danslessen. Dit semester gaan we de 
sensuele kant uit met de dans van de 
romantiek, namelijk de tango. Kan jij nooit stil 
blijven zitten bij het horen van welklinkende 
pianotonen? Ben jij de persoon die in de 
fakbar liever zwoele blikken uitwisselt dan 
bruut te schuren? Dan is dit je kans om 
die stille romanticus naar buiten te laten 
komen! Voorkennis of eerdere danservaring 
zijn niet van belang trouwens. 

Tango is en blijft een partnerdans maar dat 
wilt ook niet zeggen dat we de eenzame 
zielen onder jullie gaan uitsluiten, je mag je 
dus inschrijven met of zonder partner. De 
lessen zullen doorgaan in samenwerking 
met onze goede vriendjes van LBK. 
Inschrijven kan via de site. 

ma
17

Start to DJ
20u00 | ‘t elixir

Prijs: €2 voor leden

Heb je wel al eens het gevoel gehad dat jij 
een uitstekende DJ zou kunnen zijn? Heb je 
er dan van gedroomd om achter een super 
fancy draaitafel te staan, maar eigenlijk 
helemaal niet weet waar al die knopjes nu 
precies voor dienen?

Dan is deze activiteit uitstekend geschikt 
voor jou! In een twee uur durende cursus 
legt een professionele DJ je de kneepjes 
van het vak uit, waarbij gratis drank 
voorzien wordt!

Schrijf je snel in (verplicht) via on.vtk.be/
StartToDJ!

do
20

Schaaktoernooi
19u30 | theokot

Prijs L/NL:  €1/€1,50, vooraf 
inschrijven via de site

Speel jij graag het eeuwenoude spel 
der schaak? Wees geen pion en schrijf 
je zo snel als een paard in voor ons 
schaaktoernooi! Misschien word jij zo wel 
de koning (of koningin natuurlijk) van de 
wedstrijd en ben je de rode loper waardig.  
De drie allerbesten mogen zelfs van de 
toren schreeuwen dat ze een mooie prijs 
gewonnen hebben! We vragen jullie 
aanwezig te zijn vanaf 19u30 zodat het 
toernooi om 20u van start kan gaan.

do
20

IAESTE Lunch
12u45 | boku 03.22

Meet IAESTE Leuven, the 
International Association for the Exchange 
of Students for Technical Experience.

And you get a free luch! 

http://www.iaeste.be

IAESTE	Lunch	

Meet	IAESTE	
Leuven!	

Free	lunch!	

Where:	BOKU	03.22	
When:	20th	October	12u45	
More	informa=on:		

	facebook.com/iaeste.belgium.leuven	
	Website:	h7p://www.iaeste.be		
Email:	iaeste@vtk.be		
	

Info	event	&	recrui=ng	
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VTK bereidt zich voor...

Op uw plaatsen, klaar, start!
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Zelfs de leeuw doet mee
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Cantusweek 

Je kan ook weektickets aanschaffen. De prijs hiervan is voor bier €46/62 en voor water: 
€15/23. Alle ticketverkopen starten woensdag 13 oktober rond 12u30 in het Theokot.

ma
17

Tirolercantus
20u io ViVAt: 20u30 | reCup

Bier €11/15 Water €4/6

Gütentag commilitones, dit jaar starten 
we de Cantuswoche met das sterkste 
Thema ooit: Tirol !  Trek dus uw bretellen 
aan, zet uw mooiste Hutli auf (mit schonen 
Feder drauf, natuurlijk) en breng das Boot 
mee naar de Recup voor een avond vol 
Lustigkeit und Bier!

Let op, eigen drank is niet toegelaten! 
Er zal wel Sangria aanwezig zijn aan 
dezelfde prijs als een bierkaart.

di
18

Tijd om op te staan-
Cantus
9u io ViVAt: 9u30 | ‘t elixir

Cava/ rumthee: €10, Water: €4 

Hé word eens wakker! Hé word eens 
wakker! Het is Tijd om op te staan Cantus! 
Kom naar deze kei gezellige cantus om 
wakker te worden met cava, thee met 
rum en koffiekoeken.

Kom in pyjama of in Samson en Gert 
thema en krijg €1 korting.

di
18

Titaniccantus
20u io ViVAt: 20u30 | 
JeuGdhuis impuls VAArtdiJk 2

Bier €11/15 Water €4/6

Altijd al willen cantussen op een boot? 
Altijd al ervan gedroomd om de Celine 

Dion of Leonardo Di Carpio in jezelf los te 
laten? Ook MarieLouise zal van de partij 
zijn en heel hard op en neer gaan. Je mag 
jammer genoeg wel geen eigen drank 
meebrengen als je een waterkaart koopt… 
Maar de Stella zal wel rijkelijk vloeien ! 
Let op, je fietst ook een kleine 25minuutjes 
naar deze exclusieve bootcantus.

wo
19

Triocantus
20u io ViVAt: 20u30 | 
wAAiberG

Triocantus  Bier €11/15 Water €4/6

Op deze cantus is alles per 3! Kom per 3 
verkleed naar deze cantus en drink van 
de 3 verschillende bieren. We drinken 
Tongerlo, Timmermans Kriek en Tripel 
Westmalle. Zoals altijd zullen er 3 delen 
zijn en zitten er 3 personen vooraan. Zoek 
dus voor één keer een derde wiel aan de 
wagen!

do
20

Trump vs 
terroristcantus
20u io ViVAt: 20u30 | 

wAAiberG

Bier €11/€15, Water €4/€6

Leuven is a hellhole. We will build a wall 
in front of ‘de Sportzak’ because we don’t 
know where these athletes come from. 
To honour me (The Trump) join me on 
Thursday 20/10 at Waaiberg for a battle 
against the terrorists. Water €4/€6, Beer 
€11/€15



11

Berichten

Interesse in BEST Leuven?
 
BEST is een Europese vereniging voor 
en door ingenieursstudenten. BEST is 
namelijk de afkorting voor Board of 
European Students of Technology. Wij 
bieden Seasonal Courses aan, waarmee 
je een week in het buitenland kunt leren 
over een bepaald onderwerp en een 
Engineering Competition, waarmee je met 
de nodige vaardigheden en teamwork 
kan doorstoten tot in de finale! 

Ook in Leuven is er een lokale organisatie: 
BEST Leuven. Wij organiseren een 
lokale engineering competition en een 
Summer Course. Die beide een enorm 
succes waren. BEST draait om “Fun and 
Improvement in Europe”. Ben je helemaal 
overtuigd dat BEST iets voor jou is, 
neem dan zeker eens een kijkje op onze 
facebookpagina www.facebook.com/
bestleuven  en website www.bestleuven.
eu. 

Departementspull 

VTK wil haar studenten helpen bij 
de bestelling en levering van de 
departementspullen. Door deze centrale 
aanpak is het mogelijk om de pullen aan 
een voordeliger tarief te laten drukken. 
Ook moeten jullie je geen zorgen meer 
maken om de contacten met de drukker 
of de levering.

Gezien pullen altijd goedkoper zijn 
wanneer je er meer bestelt, Voorzien we 
slechts 1 aankoop moment. De deadline 
voor de bestelling is 22/10.

En wat mag dat kosten? Er zijn voor de 
pullen 2 opties: 1) Zonder VTK-logo op de 
mouw: €282) Met VTK-logo op de mouw: 

€26, want VTK sponsort €2 per pull. Voor 
kleinere departementen kan de drukker 
nog een kleine toeslag rekenen.

Alle info vind je op on.vtk.be/
departementspull. Indien je nog vragen 
hebt mag je deze steeds sturen naar 
secretaris@vtk.be.

------------------------------

VTK buys department sweaters in bulk in 
order to sell them to the students. We only 
buy these sweaters 1 time each year. The 
deadline is 22/10.

If there are questions, you can always 
send them to secretaris@vtk.be

What is the price? There are 2 options: 
1) Without VTK-logo: €28 2) With VTK-
logo: €26, because VTK sponsors €2. 
There can be a small extra fee for smaller 
departments.

You can find all the necessary information 
on on.vtk.be/departementspull.

TSD zoekt Jou!
 
Beste student,

Het Leuvense studentenleven bruist, dat 
moeten we jullie niet vertellen. Elke dag is 
er wel ergens een activiteit. TSD (Technical 
Support Division) is een gemotiveerde 
groep studenten die de grootste van deze 
activiteiten technisch wil ondersteunen. 
Zo verzorgen we bijvoorbeeld elk jaar 
de elektrische voorzieningen en het veilig 
verloop van de 24 urenloop. Daarnaast 
bieden wij ook ondersteuning op de 
beiaardcantus Survival of the Student.

wil Je zelf GrAAG een speeCh Voor onAfhAnkeliJkheid, diepzinniGe 
poëzie of een spotted: Vtk insturen? 1 Adres: bAkske@Vtk.be
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Om deze activiteiten beter te kunnen 
ondersteunen, zijn we op zoek naar 
gemotiveerde studenten met interesse voor 
techniek. Student zijn in een technische 
richting is een voordeel, maar zeker geen 
must! Iedereen die gemotiveerd is om zijn 
steentje bij te dragen is welkom, zonder 
verplichtingen!

Wil je graag ons team versterken? Wil 
je meer informatie? Contacteer ons dan 
zeker via een van onderstaande kanalen, 
we hebben voor ieder wat wils!

Hopelijk tot gauw,

TSD

Mail: tsd@loko.be

Facebook: TSDLeuven

Revue revuekruteert (nog 
steeds!)
 
Revue is nog steeds een toneelvereniging 
voor en door studenten van VTK die elk 
jaar een komische voorstelling in elkaar 
steekt. Vorige week maandag en dinsdag 
waren onze startvergaderingen waar 
nieuwe revueërs zich konden inschrijven 
bij werkgroep(en) naar keuze. Ons team is 
intussen aangevuld met tal van geweldige 
mensen! Was je agenda vorige week 
nogal overvol? Zitten er wel eens gaten in 
je geheugen? Of is er een andere reden 
waarom je de startvergaderingen gemist 
hebt, maar denk je bij nader inzien toch 
dat je ook wel één van die geweldige 
mensen wil zijn? No problemo! Stuur snel 
een mailtje naar revue@vtk.be om alsnog 
je plekje te veroveren bij het revue-team!!

Voetbalminnend Leuven
 
Zin om volledig gratis als VIP een 
topvoetbalmatch te gaan zien en 
achteraf een stevig feestje te bouwen 
onder begeleiding van top-DJ’s? STVV 
en Moeder Kanarie maken het mogelijk! 
Op woensdag 26 oktober voeren we jullie 
met bussen rond 18h30 naar de wedstrijd 
STVV - Zulte Waregem, waar jullie in de 
VIP de match bijwonen en nadien een TD 
krijgen waar we je trakteren op een frisse 
pint. Het enige wat je daarvoor moet 
doen is je inschrijven via het event op fb 
dus surf zo snel mogelijk naar de pagina 
van  ‘‘Moeder Kanarie‘‘ en klink door naar 
de Students‘ day.

Sumo Robot Competitie: 
Arduino Basics
 
Maandag 10 oktober, 19h30, ESAT lokaal 
02.58

Naar jaarlijkse traditie organiseert IEEE 
Student Branch Leuven een Sumo Robot 
Competitie in het tweede semester. 
Ontwerp, bouw en programmeer je eigen 
robot in een aantal begeleide sessies, 
alleen of in teamverband, en neem het 
tegen elkaar op om geweldige prijzen te 
winnen!
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Student Branch Leuven 

Bring your own laptop! Register at http://www.ieee-sb-leuven.be/node/418 

Sumo Robot Competition 
Session on Arduino basics 

Monday October 10th 2016, 19h30 @ ESAT room 02.58 

De eerste sessie gaat over de populaire 
en eenvoudig programmeerbare 
Arduino microcontroller. Wij zorgen voor 
Arduino’s, kabels en enkele elektrische 
componenten, jullie brengen creativiteit 
mee (en een laptop indien je deze hebt)!

Meer info en registratie op http://www.
ieee-sb-leuven.be/node/418. Iedereen 
welkom!

Docentenevaluatie
 
Vul de docentenevaluatie in op  https://
www.kuleuven.be/onderwijs/evaluatie ‘?
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Ontspanning

Japanse puzzel

Uitleg: Aan de boven- en linkerkant van elke puzzel staan aanwijzingen, bestaand uit 
getallen.Elk getal geeft aan hoeveel aaneengesloten blokjes je moet inkleuren. Tu s s e n 
de verschillende aanwijzingen zit minstens één leeg vakje. De aanwijzingen staan altijd in 
de volgorde van de vakjes in de puzzel.



Dog Search 

Zoek het woord DOG.

Raadsel

Je hebt de opdracht gekregen 3000 appels te transporteren over een afstand van 
1000 kilometer van Appelland naar Bananenland. Je vervoermiddel kan 1000 appels 
transporteren per rit. Elke kilometer dat je reist van Appelland naar Bananenland moet je 
1 appel betalen als tax. Wanneer je echter reist van Bananenland naar Appelland betaal 
je geen tax. 

Wat is het hoogste aantal appels dat je in Bananenland kan krijgen (in de veronderstelling 
dat je geen appels smokkelt en je je mooi houdt aan de tax).

Stuur je antwoord naar rAAdsel@Vtk.be en maak kans op een duo-cinematicket!

Het antwoord op het raadsel van vorige week was een landkaart. Jan De Troij had dit juist 
en mag zijn prijs afhalen op blok 6.



24 URENLOOP | 25-26 OCTOBER 2016 | 20h - 20h | PISTE @ SPORTKOT 


