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Het Bakske
wekelijkse, gratis informatiebrochure van de Vlaamse Technische Kring vzw.

29 sep 2014 -                             960ex.28 blz

Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (28/9)
23u00 - 1u00 Double Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (29/9)
19u00 - 21u00
20u00 - 21u00 
20u00 - 22u00

22u00 - ...

Startvergadering doopmeesters
Eerste looptraining
Startvergadering Revue
Beursavond

BOKU 03.22
Atletiekpiste
200M 00.07
‘t ElixIr

Dinsdag (30/9)
20u00 - 21u00
20u00 - 22u00

22u00 - ...

Looptraining
Startvergadering Revue
Oktoberfest

Atletiekpiste
200M 00.07
‘t ElixIr

Woensdag (1/10)
12u30 - ...

12u45 - 14u00
19u00 - 21u00
20u00 - 21u00

22u00 - ...

Start verkoop doopboekjes
VTK bureau 1
Startvergadering Kanweek
Looptraining
Disco Night

Theokot
BOKU 04.20
BOKU 03.22
Atletiekpiste
‘t ElixIr

Donderdag (2/10)
20u00 - 21u00
20u15 - 22u00

22u00 - ...
20u00 -24u00

Looptraining
Peter- en meteravond 
OpeningsTD
BEST

Atletiekpiste
Alma 3
MusiCafé
Theokot
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Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (29/9)
11u30 - 13u30
12u00 - 14u00

Theokot open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Dinsdag (30/9)

11u30 - 13u30
12u00 - 14u00

Theokot open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Woensdag (1/10)
11u30 - 13u30
12u00 - 14u00
18u00 - 20u00

Theokot open
Cursusdienst open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot
Theokot

Donderdag (2/10)
11u30 - 13u30
12u00 - 14u00

Theokot open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Vrijdag (3/10)
11u30 - 13u30 Theokot open Theokot
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Woordje van de praeses
Het bier, de jenever en de cursussen vloeiden de voorbije week rijkelijk en onze 
eerstejaartjes voelen zich al volledig thuis in Leuven, kortom het academiejaar is gestart 
zoals het hoort. Hopelijk hebben jullie genoeg bijgeslapen dit weekend, want de tweede 
week wordt duidelijk ook de moeite, met een heuse feestweek in de fak en een openingsTD 
is er elke dag wel een feestje. Ook aan het kasteel wordt er sfeer gemaakt, op het eerste 
Café van Existenz.  Maar vergeet vooral je loopschoenen thuis niet dit weekend, want de 
looptrainingen gaan weer van start, zodat de burgies en archies weer op hun beste zijn 
tegen 21 oktober. Weekend ex, week twee in!

Manu (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Het was weer plezant op cudi vorige week. Een beetje paljassen wanneer het kan, foto’s 
nemen van mensen die rustig een dutje willen doen, met dozen gooien als er geen werk 
is en als medewerker daar nog bonnetjes voor krijgen ook, ‘s avonds smullen van het 
eten dat ik zelf voor alle medewerkers heb klaargemaakt en natuurlijk andere mensen 
gmailrapen en op mijn eigen beurt zelf gegmail- en gefacebookraped worden. Ik heb 
dan toch maar 1 dag de cover foto laten staan om mijn mannelijke praesidiummers te 
plezieren. Voor de mensen die het gemist zouden hebben, bewonder de foto hieronder.

Emily (vice@vtk.be)
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SUMMER’S 
GONE 

VU: Manu De Block, Studentenwijk Arenberg 6/0, 3001 Heverlee 

D J  T h i r Te e n  
D J  E l e k i c k 

2 Paola 
 

02/10  –  Mus icafé  –  Doors  22 h 
L E D E N  G R AT I S  –  N T  L E D E N  € 3 

OPENINGS TD 
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Schachtenmeester
Doopmeesters startvergadering (29 september 2014 om 19u00 @ BOKU 03.22)
Ben je vorig jaar gedoopt en heb je wel zin om de doop eens mee te maken vanuit een 
ander standpunt? Natuurlijk moet er eerst heel wat georganiseerd en geregeld worden! Als 
je interesse hebt kom dan zeker eens naar de vrijblijvende startvergadering op maandag 
29 september om 19u00 in BOKU 03.22!

Start verkoop doopboekjes, woensdag @ Theokot om 12u30
Zin om eens een woensdagnamiddag te teambuilden met je medestudenten en Leuven 
eens te leren kennen op een andere manier? Of wil je je eens niets aantrekken van je mama 
die klaagt over kleren die vuil worden? Koop dan je doopboekje vanaf woensdagmiddag 
in het Theokot. Prijs = €0,50
 
Startvergadering Kanweek (1 oktober 2014 om 19u00 @ BOKU 03.22)
Kanweek is de jaarwerking van 1e en 2e bach. In het 2e semester gaan we een hele week 
het beste van onszelf geven. Maar natuurlijk moeten we dat eerst helemaal organiseren! 
Ben je geïnteresseerd om hieraan mee te helpen? Kom dan op 1 oktober om 19u00 naar 
BOKU 03.22 voor de vrijblijvende startvergadering!
       Jurgen (schachtenmeester@vtk.be)

Sport
IFB
Wat is IFB? IFB is de afkorting van Interfacultaire beker. Simpel gezegd is het dus gewoon 
een competitie tussen alle kringen (en peda’s) van Leuven, in (zaal)voetbal, volleybal en 
basketbal.
Ook dit jaar zal VTK op sportief vlak weer strijden tegen de andere kringen. Bij de 
heren zullen we in elke categorie de strijd aangaan, bij de dames zouden we graag een 
volleybalteam bij elkaar krijgen!
Voorlopig zijn de inschrijvingen volop aan de gang, dus als je interesse hebt, schrijf je dan 
zeker in via de sportpagina op www.vtk.be! Na deze inschrijving krijg je verdere informatie 
over de trainingen en wedstrijden. Het niveau verschilt vaak ook sterk van jaar tot jaar, 
dus zeker geen schrik hebben of je het niveau wel aankunt, een eerste training zal dat 
wel uitwijzen!
Een iets minder sportieve motivatie om mee te doen, is dat we voor elk winnend team een 
gratis vat voorzien. Zeker inschrijven dus! Deadline voor inschrijven is zondag 5 oktober.
Weetje: vorig jaar won ons fantastisch volleybalteam in de finale van Apolloon!

VTK competitie
Wat is VTK competitie? VTK organiseert door het jaar competities in verschillende 
sporten. Zo kan je samen met je jaar, of gewoon met enkele vrienden, komen strijden om 
een plaatsje bij de top binnen VTK. Dit jaar voorzien we voor jullie een VTK competitie 
van volleybal, basketbal, zaalvoetbal en frisbee.  Schrijf je dus zeker in met een groepje 
vrienden om de overwinning te behalen (deadline is zondag 5 oktober)! Wanneer we 
een uitslag binnen krijgen zetten we deze zo snel mogelijk online, het updaten van het 
klassement zullen we minstens 1 maal per week proberen te doen. Ook hier krijgen de 
winnende teams een gratis vat! (Uitzondering: aangezien de frisbee competitie veel kleiner 
zal zijn, krijgt het winnende team een gratis bak).
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Sport van de maand: Muurklimmen
Wil je je grenzen verleggen? Wil je nieuwe hoogtes bereiken? Klim je zo graag als een 
aapje? Dan is muurklimmen zeker iets voor jou! Op 7 oktober gaan we met VTK naar 
klimzaal Hungaria voor een avondje muurklimmen. We beginnen eraan om 19:00 en we 
stoppen met klimmen om 21:00. Als je met ons meegaat krijg je een mooie korting op deze 
initiatie. De prijs is 2 euro voor leden en 3 euro voor niet-leden.
Inschrijven kan vanaf maandag 29 september om 19:00 via de site (www.vtk.be). Wees 
er snel bij!

Danslessen: Boogie Woogie
Voor de dansers onder jullie, bieden we dit semester een cursus Boogie Woogie aan. Dit 
is een rock-‘n-roll dansstijl. De cursus bestaat uit 6 lessen en wordt gegeven door Johnny 
Coomans. De lessen zullen doorgaan op woensdag van 20u00 tot 21u30. We beginnen 
op woensdag 15 oktober. Zoek jezelf dus snel een danspartner en schrijf je in via de site 
(www.vtk.be)!
De danslessen kosten 25 euro voor leden en 30 euro voor niet-leden.

Schachtencup
Deze week kunnen de eerstejaars zich een eerste keer bewijzen op sportvlak, want dan 
staat er een heuse beker op het programma, met als tegenstanders VRG en Ekonomika. 
De schachtencup is een toernooitje veldvoetbal dat zal doorgaan op woensdag 1 oktober 
van 16:00 tot 18:00. We spreken af aan gebouw De Nayer (=groot gebouw aan de 
overkant van de atletiekpiste als je van de ring komt) om 15:45. Inschrijven gebeurt via de 
site (www.vtk.be). Vergeet zeker je sportkaart niet mee te nemen!
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24 urenloop
Looptrainingen 
Omdat we dit jaar minstens even goed willen doen op de 24 urenloop als vorig jaar, en 
natuurlijk liefst nog beter, zijn er vanaf week 2 (maandag 29 september) looptrainingen. 
Deze zullen dagelijks doorgaan om 20u00 aan de atletiekpiste. We nemen regelmatig 
tijden op zodat je je progressie kan volgen. Ook op de stokwissel wordt regelmatig getraind 
aangezien een winst van 1 seconde per ronde een wereld van verschil betekent. Om jullie 
dorst na deze intensieve en plezante training te lessen voorzien we na elke training een 
gratis drankje. We hopen jullie daar zo veel mogelijk te zien!
 
Mis zeker en vast de eerste looptraining niet, tot dan!

Speedyteam
De naam suggereert het al, het speedyteam is het ‘elite’-team van VTK. De lopers die bij 
dit team horen lopen minstens onder de 1min 25sec. De schifting wordt gemaakt tijdens 
de trainingen dus wees hier aanwezig! Dit team moet ofwel onze voorsprong uitbouwen 
ofwel ervoor zorgen dat onze achterstand zo snel mogelijk wordt ingehaald. Als bedanking 
krijg je een uniek speedyteam T-shirt. Deze zal je dan ook op de looptrainingen krijgen. 
Ook al wordt het hier een ‘elite’-team genoemd, laat je niet afschrikken om mee te komen 
trainen en voor je het weet zit je zelf onder die tijd!

Noodteam
Het noodteam is de back-up voor op de 24 urenloop. Het zijn deze mensen die VTK op 
de moeilijkste momenten staande houden, het zijn de helden van de 24 urenloop! We 
voorzien voor hen een slaapplaats met het nodige comfort vlakbij de piste zodat ze ons 
snel kunnen komen helpen en ze krijgen een uniek VTK gadget. Naast het speedyteam is 
het noodteam dus zeer belangrijk want de lege momentjes opvullen met een deftige tijd is 
minstens even belangrijk als toptijden neerzetten!

Groepjes vrienden
Ook dit jaar werken we met het systeem van groepjes vrienden. Je schrijft je via de site 
(www.vtk.be) in met een groepje van 5 vrienden en kiest 2 uren uit tijdens de 24 urenloop. 
Door rondjes onder een bepaalde tijd te lopen worden punten verdiend. Tijdens de 2 
uren die je gekozen hebt, worden de punten dubbel geteld. Alle rondjes daarbuiten tellen 
gewoon mee. Wanneer VTK het moeilijk heeft en je op deze moeilijke momenten komt 
lopen worden de rondjes ook dubbel geteld. Het is de bedoeling van zoveel mogelijk 
punten bij elkaar te sprokkelen en zo vette prijzen in de wacht te slepen. (Hoofdprijs is een 
bierfiets met gratis vat inbegrepen!)

Prijzen
Om jullie te bedanken voor al het lopen, vallen er ook een heleboel vette prijzen te winnen. 
Voor elk rondje (=550m) dat je onder de 1min30s loopt krijg je punten, hoe sneller je loopt 
hoe meer punten je krijgt. Met deze punten maak je kans om prijzen van de tombola te 
winnen, hoe meer punten, hoe meer kans je hebt uiteraard! Enkele prijzen zijn: een drone, 
Go Pro, rijden in Ferrari, waardebonnen van 20, 30 en 50euro, …
De loper die de snelste tijd neerzet en de loper die het meeste toertjes onder 1min27s 
loopt, krijgen ook elk een bluetooth speaker!      

              Pieter Meulemans (sport@vtk.be)
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Onthaal
Peter- en meteravond (donderdag 2 oktober)
Je eerste jaar in Leuven kan best wel overweldigend zijn: de vele lessen, de gigantische 
berg cursussen, die eerste examens, noem maar op. Gelukkig zijn er de tweedejaars 
bij wie dat eerste jaar nog vers in het geheugen zit. Zij zijn er om jouw vragen te 
beantwoorden, je tips te geven en je misschien wel te helpen met opgeloste oefeningen 
en noties. Ben jij op zoek naar zo’n peter of meter? Dan moet je donderdag 2 oktober 
om 20u15 aan Alma 3 zijn. Ben jij zo’n tweedejaars en wil jij die arme eerstejaartjes wel 
een handje helpen? Kom dan die donderdag om 19u30 naar Alma 3. Achteraf kunnen 
jullie samen een kijkje komen nemen op onze OpeningsTD.
Zowel eerste als tweedejaars kunnen zich inschrijven via https://vtk.be/nl/page/parent/
kick-off-activities/name/peme.
             Siri en Jurgen (onthaal@vtk.be)

Theokot
Volgende week: Shakeweek 
Shake your booty naar het Theokot en kom iedere middag van de week genieten 
van onze milkshakes. Elke dag andere smaken! Onze milkshakes worden bereid op 
grootmoeders wijze: met veel liefde en een mixer.
 
         Theokot (theokot@vtk.be)

Internationaal
Welcome in Leuven!
Dear internationals,
Especially for you, we’ll have an English page in our weekly magazine. So don’t hesitate 
to take one. Read the international page, and at the end of the semester probably your 
Dutch will be so good you’ll be able to read the whole ‘Bakske’.
We hope you are all settled in your new hometown. We were happy to welcome lots of 
you on our welcome days, and hope to see all of you on our other activities this year. 
We’ll keep you up to date about our upcoming parties and stuff in this magazine, and 
on our facebook group ‘International Engineering students KU Leuven ’14-‘15’. So add 
yourself to the group and you won’t be bored for the rest of the year!

Internationals @OpeningsTD
Thursday October 2nd VTK organizes a big opening party in MusiCafé in the city center.  
We are happy to invite you to the party and even happier to have a free drink with you 
guys before going to the party all together. So we meet you at 21h00 @ Fakbar ‘t Elixir.

Running for VTK @24-hours run
Every day (no joke!) from Monday to Thursday till the 24-hours run on the 21 and 22th 
of Oktober, you have the opportunity to train with the VTK running team. We meet 
at 20h00 on the athletics track. If you go there, don’t forget to give your name to the 
sports responsible. Those who come most often will get a great surprise! Don’t miss the 
24-hours run, it’s a unique and wonderful experience!
Do you need more info? Any questions? Don’t hesitate to mail us !

        Karen Baert  (international@vtk.be)
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Fakbar 
Feestweek
Deze week organiseert ‘t ElixIr een feestweek. We beginnen zondag met de voorstelling 
van onze nieuwe kaart met een dubbele happy hour van 23h-1h! Maandag kan je de 
prijzen doen crashen op onze beursavond. Dinsdag zal het bier rijkelijk vloeien tijdens ons 
oktoberfest, 1liter bier = 3 euro! Woensdag is het Disco Night met goedkope shooters. Ten 
slotte sluiten we de feestweek met z’n allen af tijdens de openings TD in het MusiCafé. We 
zien jullie snel in fakbar ‘t ElixIr!

Voorstelling van de kaart (Feestweek)
We beginnen de feestweek van ’t ElixIr op zondagavond met de voorstelling van onze 
kaart. Kom onze nieuwe dranken ontdekken en geniet van 23u – 1u van het double happy 
hour! Een must voor iedereen om er bij te zijn om onze geliefde fakbar ’t ElixIr nog beter 
te leren kennen!

Beursavond (Feestweek)
Maandagavond zetten we onze feestweek verder met een heuse beursavond in ‘t ElixIr. 
De drankprijzen variëren gedurende de avond naargelang het drankverbruik. Zo zal 
bijvoorbeeld de prijs van bier dalen indien er weinig bier gedronken wordt en vice versa. 
Drink je rijk en tot maandag!

Oktoberfest (Feestweek)
Op dinsdag 30 september vieren we samen in ‘t ElixIr het begin van de maand Oktober! 
Haal de beste tiroler in je naar boven en geniet van onze spectaculaire promo: 1 liter bier 
voor slechts 3 euro! Als je daar niet van begint te jodelen?! Tot dinsdag!

Disco Night (Feestweek)
Back to the seventies! Oefen alvast je beste dance moves en zoek je een funky outfit, want 
woensdag gaan we in ’t ElixIr los gaan op de beste discoschijven! Ook de fak krijgt een 
disco make-over en natuurlijk zal de heerlijke en cheape drank niet ontbreken: shooters 
aan 50 cent! See you there!                

                                              Fakbar (fakbar@vtk.be)

Onderwijs
Studentenvertegenwoordigers gezocht!
Studenten die als studentenvertegenwoordiger in de POC willen zetelen, mogen nog tot 
zaterdag 11 oktober hun kandidatuur insturen naar onderwijs@vtk.be, zie Toledo mail en 
op on.vtk.be/POC voor meer informatie.

Onderwijs @ Facebook
Wil je ook via Facebook op de hoogte blijven van het Onderwijsnieuws?
Wordt dan lid van de VTK Onderwijsgroep op Facebook! 
Zoek gewoon even ‘VTK Onderwijsgroep’ of geef deze link in: www.facebook.com/
groups/507506629330849/
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VTK Bureau 1
Het academiejaar is weer begonnen en het onderwijs heeft niet 4 maanden stilgelegen 
sinds het laatste bureau dus weer heel wat onderwerpen om de VTK bureaus mee op te 
vullen. 
Iedereen met een mening kan deze afspraak maar beter in zijn of haar agenda zetten, 
want woensdag 1 oktober vliegen we er weer in met het eerste VTK Bureau van het 
nieuwe academiejaar, de open onderwijsvergadering van VTK. Wie zich vooraf via de site 
inschrijft, krijgt een gratis broodje en drankje. Afspraak om 12u45 in BOKU 4.20 (naast het 
Theokot). En ja hoor er is een lift! 
   
We gaan het dit keer onder meer hebben over het inschrijvingsgeld voor de universiteit, 
de masterproeven en de ijkingstoets.
Iedereen is welkom! Wie geïnteresseerd is om op onze mailinglijst te komen, kan altijd een 
mailtje sturen naar onderwijs@vtk.be.     
Inschrijven kan op on.vtk.be/bureau.   
                              Onderwijs (onderwijs@vtk.be)

Cultuur
UAMO Pretty/Ugly
Van donderdag 2 oktober tot zondag 5 oktober is het UAMO festival alles wat de klok slaat 
in OPEK. UAMO is een vierdaags interdisciplinair kunstfestival rond het topic PRETTY 
UGLY, aangeboden met fotografie, video, performance, visuele kunst en installaties. De 
expositie is alle dagen open en is gratis(!) voor alle bezoekers. Ook voor toffe workshops, 
optredens en lezingen ben je hier aan het juiste adres. 

Cultuur (cultuur@vtk.be)
PokerChamp 1
Dat poker nog steeds geweldig is, zijn we het allemaal over eens. Terwijl iedereen even 
goed probeert te worden als Phil Iveys, Barry Greenstein en Doyle Brunsons, gaan wij 
eens kijken wie van jullie de titel van VTK Pokerchamp verdient. De derde Pokerchamp zal 
doorgaan op maandag 13 oktober in het Theokot om 20:00 uur. Inschrijven is verplicht op 
on.vtk.be/poker. De inkomstprijs bedraagt 1 euro voor leden en 1.5 euro voor niet leden. 
Zoals altijd zijn er toffe prijzen te winnen.
         Senne Van Woensel (pokerchamp@vtk.be)
VTK Kwis 1
Laat zien dat je meer in je mars hebt dan die droge theorie die je elke dag van de proffen 
te verteren krijgt! Over de loop van het jaar kunnen jij en 3 vrienden je algemene (en iets 
minder algemene) kennis testen op onze VTK Kwissen.
Dit jaar organiseren we 3 kwissen, met steeds vette prijzen te winnen! VTK Cultuur hoopt 
jullie allemaal hier te zien, dus schijf je zeker in! Net zoals elk jaar zijn er weer toffe 
prijzente winnen.
            Pieter Reumers (cultuur@vtk.be)
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Best
Heb je de eerste meeting van BEST Leuven gemist, maar wil je toch meer weten over 
wat BEST je kan bieden of wat we allemaal doen? Deze donderdag heb je de kans om 
BEST te leren kennen in slechts twee uur! We geven onze nieuwe leden in deze korte tijd 
de kans om alles te beleven wat BEST Leuven van plan is het komende jaar. Iedereen is 
welkom, gelieve wel te laten weten als je komt door te mailen naar leuven@best.eu.org. 
Tot dan!

       BEST (leuven@best.eu.org) 
Revue
Revue Startvergaderingen 
Deze week houdt Revue zijn startvergaderingen. Hierop geven we meer uitleg over 
het jaarlijkse totaalspektakel en krijgen nieuwkomers de kans om zich in te schrijven. 
De vergaderingen gaan door op maandag 29 en woensdag 30 september om 20u00 in 
200M 00.07. Iedereen die interesse heeft in Revue is van harte welkom. Wie wil acteren, 
sgreiven, dansen, decorbouwen, textiel bricoleren, IT’en of wie met licht en geluid wil 
werken, krijgt bovendien een snoepje. Tot dan!
        
               Revue (revue@vtk.be)

Varia
Info-Event AFC & AFD
Zin om er naast je studies nog een nuttige, maar toch leuke tijdsbesteding op na te 
houden? Heb je toch nog enige skills die je hier en daar wat wilt bijschaven? Of sta je te 
popelen om op een duurzame manier social impact te hebben in het Zuiden? Wil je met 
verschillende faculteiten in contact komen en dingen bijleren die in je eigen richting niet 
meteen aan bod komen? AFC en AFD kunnen jullie hier zeker en vast bij helpen! 
Kom op 1 oktober naar de universiteitshallen en ontdek de activiteiten, projecten en 
workshop tracks die dit semester voor jullie klaar staan! Uiteraard wordt de presentatie 
gevolgd door een gezellige receptie waarop je met al je vragen terecht kan bij verschillende 
standjes. 

Medewerkers
Het is een cliche zo oud als de straat, maar daarom niet minder waar: VTK is er voor 
en door zijn leden! Als je zelf wil meewerken aan een of andere VTK-activiteit, dan krijg 
je hiervoor een uitgelezen kans: kom mee helpen op een TD, cantus, cursusdienst, 
Theokot of in de fak. Wat moet je hiervoor doen? Ga snel even rondzien op de 
werklijsten en vul je in op een shiftje naar keuze. Place to be: vtk.be/shift. Je kan je 
shiften ook altijd automatisch in je Google Calendar weergeven dankzij iCal!

“Wat heb ik daar nu aan?” schiet het onmiddellijk door je hoofd? Ten eerste is zo’n shiftje 
doen gewoon leuk en ten tweede word je er nog eens voor beloond ook! Per uur dat je 
shift krijg je een bonnetje ter waarde van €1 om te gebruiken in het Theokot of in fakbar 
‘t ElixIr, voor shiften na 02u00 krijg je er 1,5 per uur (hierbij wordt er royaal naar boven 
afgerond). 
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Meer info rond shiftjes en medewerkerbonnetjes kun je vinden op onze site. Daarnaast 
zijn er ook nog extraatjes voor de ijverige medewerkers. Vanaf 5 shiften ben je ‘bronzen 
medewerker’ en krijg je een schrijfset met VTK logo om ook in de les je beste beentje 
voor te kunnen zetten. Vanaf 10 shiften ben je een ‘zilveren medewerker’ en krijg je een 
mini multitool met VTK logo, zo kun je nog beter de handen uit de mouwen steken. Vanaf 
20 shiften ben je onze ‘gouden medewerker’ en ontvang je een heuse BBQ schort met 
VTK logo en toebehoren want wat is er nu lekkerder dan BBQ eten? 

Bloedserieus 
Beste enthousiastelingen!
Wij zijn Bloedserieus Leuven en wij zijn een studentenvereniging die twee keer per
jaar in samenwerking met het Rode Kruis een bloedinzamelactie organiseert onder de 
Leuvense studenten. Tijdens deze zogenaamde Bloedserieusweken kunnen de 
studenten op verschillende locaties in Leuven bloed komen geven en bedanken we onze 
donoren ook door ‘s avonds gratis activiteiten te organiseren, zoals een quiz, een 
filmavond, een comedy avond, een boombal, een cantus, ... Dit alles wordt 
georganiseerd door een team van enthousiaste studenten, afkomstig uit alle faculteiten 
van de KULeuven en de KHLeuven. Net als bij elke studentenvereniging zetten we ook 
minstens één keer per week een stapje in Leuven. Verder gaan we ook samen op 
skireis, op weekend en nog veel meer... Heb je interesse om ons te leren kennen en 
mee te werken aan één van de grootste en leukste evenementen in Leuven? Kom dan 
zeker op dinsdag 7 oktober 2014 om 20u30 naar onze startvergadering in de 
Raadzaal (Parkstraat 45, Leuven). Hier zullen we stap voor stap de werking van 
Bloedserieus Leuven uitleggen. Als je echt niet kan komen of als je nog vragen hebt, 
mag je altijd een mailtje sturen naar leuven@bloedserieus.be. Voor meer informatie over 
Bloedserieus kan je ook steeds terecht op www.bloedserieus.be.

Bloederige groetjes,
Het Bloedserieusteam

Tips voor studenten: Hoe wakker blijven in de les.
Op 5 jaar leer je hier uit ervaring wel wat over, maar als je dit leest, is je al heel wat werk 
bespaard. Dit is een lijst tips van het internet (WikiHow, Lifehack, WebMD) met weglating 
van de onbruikbare, voor het geval het inkleuren niet helpt.

Voedsel: kauw kauwgom, muntjes, eender wat. Veruit de beste tip. Meestal blijf je 
wakker als je op iets bijt. Cola of iets met cafeïne in helpt uiteraard ook. Sla het ontbijt 
niet over en eet lichte maailtijden. Noten (proteïnerijk!) en fruit worden aangeraden. Drink 
genoeg.
Gedrag: stretch polsen, armen en benen, rol met je schouders en je ogen, als je wat 
drastischer wil doen, knijp jezelf dan in je arm of onder je knieën. Haal een paar keer 
diep adem. Aan je oorlellen trekken is er blijkbaar ook eentje waar ik zelf nog nooit 
opgekomen ben. In essentie is drukpunten stimuleren dus het efficiëntst. Wat daar nog 
aan toegevoegd moet worden is dat je je buur moet vragen je te porren als je ogen 
beginnen toevallen. De adrenalinestoot houdt je de volgende 5 minuten wel wakker. Niet 
aan te raden als je echt hard schrikt.
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Alertheid: hou je hersenen bezig. Noteer dingen en discussieer eventueel met je buur, 
als je dat stil genoeg kan zonder anderen te storen. Doen je ogen pijn, kijk dan even 
rond of door het raam. Naar felle kleuren kijken helpt ook om wakker te blijven en 
blijkbaar bestaan daar zelfs apps voor.

Let tot slot nog op met wat je voor de les doet, als je nog maar net uit je bed bent ben je 
uiteraard slaperig. En blijf tijdens de pauze niet zitten maar loop rond, praat, ga buiten 
voor wat frisse lucht, maak je gezicht nat met koud water of doe een powernap (op eigen 
risico).

TSD zkt. 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. Ook de vorige beiaardcantus hebben we mee ondersteund.
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 (Dries, Christopher, Jonas, Laurens, Els
 
Mail: tsd@loko.be
Facebook: www.facebook.com/TSDLeuven
Twitter: www.twitter.com/TSDLeuven

EUROAVIA 
Ons gemist op de inschrijvingen...
Geen probleem, lees gewoon even verder en je vindt alle info die je nodig hebt. 
EUROAVIA is een Europese vereniging door en voor studenten die allemaal 
geïnteresseerd zijn in lucht- en ruimtevaart. We hebben afdelingen in 31 Europese 
steden. Met onze groep in Leuven organiseren wij elk academiejaar een 4 tot 5 lezingen 
en nog eens zoveel bezoeken. Op deze manier kun je al eens een kijkje nemen achter 
de schermen, waar je als individu nooit binnen mag. 
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Zo brachten we in het verleden al eens een bezoekje aan Brussels Airlines en SABCA. 
Maar ook de legerbasissen van de Belgische luchtmacht zijn geen onbekend terrein 
voor ons. Daarenboven namen we al een kijkje in de cockpit van een Airbus A380, 
in het testcentrum van het Europese ruimtevaartagentschap in Nederland en de 
assemblagehal van een gevechtsvliegtuig in Parijs. Daarenboven konden onze leden het 
voorbije jaar zelf plaats nemen achter de knuppel van een zweefvliegtuig en hun kunsten 
tentoon spreiden. Dit jaar willen we alvast niet onderdoen en staat er al heel wat in de 
steigers.

Meegaan met bezoeken is voorbehouden aan leden. Je wordt een jaar lang lid voor 
amper 10 euro. Je komt dan ook op onze mailinglijst te staan, zo blijf je op de hoogte 
van interessante activiteiten, workshops, wedstrijden, etc. rond lucht- en ruimtevaart over 
heel Europa. Twijfel je nog om lid te worden of heb je graag wat meer informatie neem 
dan een kijkje op onze website http://leuven.euroavia.eu/ waar je ook onmiddellijk het 
inschrijvingsformulier kan terugvinden.

Meer over EUROAVIA Leuven kom je ook te weten op onze startlezing, hou daarvoor 
zeker het bakske in het oog of like ons op facebook. Zoals al onze lezingen zal ook deze 
volledig gratis zijn, voor iedereen toegankelijk en vereist die geen voorkennis.
Hopelijk tot binnenkort.

          EUROAVIA (leuven@euroavia.eu)

Humasol
Humasol is een Belgische vzw die studenten de kans biedt om rond hernieuwbare 
energie te werken in het Zuiden. Humasol is op zoek naar gemotiveerde studenten 
(3de bachelor of master) die een zomer willen doorbrengen in het Zuiden om onze 
projecten te ondersteunen in Peru, Cambodia, Senegal of Uganda. We zijn op zoek naar 
studenten met een technische of socio-economische opleiding en een sterke motivatie 
om zich te engageren in een ontwikkelingsproject.
 
Geïnteresseerd? Kom naar ons rekruteringsevent op woensdag 8 oktober om 20u in 
MSI 01.12 (Erasmusplein 2, Leuven). Voor meer informatie, bezoek onze website www.
humasol.be en www.facebook.com/humasol. Alle vragen zijn nu al welkom op hr@
humasol.be.

Paljassenwoordje
Omdat inkleuren van plaatjes rustgevend blijkt te werken, bieden wij je deze week een 
kleurplaat aan!
Dit om helemaal tot rust te komen en niet in slaap te vallen tijdens de lessen. Er is bij de 
keuze van de plaat rekening gehouden met de schachten zodat ook zij deze juist kunnen 
inkleuren!
En natuurlijk omdat pinguins coole beesten zijn.
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Cursusdienst
Na een zware vermoeiende week, zijn wij met CuDi een beetje uitgekeken op het gehele 
Theokot. Wij geven dit dan ook graag terug aan onze vriendjes van Theokot, want ze 
voelden zich toch een beetje verloren tussen al die machines die wel arbeid leveren. Wij 
trekken ons terug tot aan onze gebruikelijke toog, en nee niet die van ‘t ElixIr of de Baarr, 
om jullie verder te voorzien van cursussen en andere zaken!
Wij danken al onze helpers van afgelopen week en wij verwelkomen jullie graag terug de 
komende weken!
Andere mensen die liever bonnetjes verdienen dan lessen te volgen zijn natuurlijk ook 
welkom.

Verder gaan wij deze week ook niet meer constant open zijn, dus voor de openingsuren 
kan je altijd op de site terecht, waar zelfs de meest domme schacht ze kan vinden! Voor 
de nieuwe onder ons of mensen die hersenschade hebben geleden door een teveel aan 
alcohol tijdens de openingsweek, deze verschillen van week tot week, afhankelijk van 
onze “lessenrooster”, dus raadpleeg ze wekelijks.
Verder willen wij via deze melden dat bijbestelling van door ons gedrukte cursussen 
wekelijks gebeuren en deze dan de week erna beschikbaar zijn, maar dit geldt niet voor 
handboeken! Handboeken reserveer je dus best zo snel mogelijk.
Nog even een aantal harde deadlines:
- Vanaf 16 november zal het niet meer mogelijk zijn om handboeken te reserveren.
- Vanaf 23 november zal het niet meer mogelijk zijn om cursussen te reserveren.
- Op 4 december houden wij voor de laatste keer een gewone opening.
- De week erna zullen wij nog een keer open zijn, maar dan volgens het principe “first 
come, first served”.

P.s. Wist je dat onze vice goed kan koken? Wie weet als je genoeg shiftjes doet dat ze 
ook is bij jou langskomt!

Groeten,
Het CuDi-team

Het CuDi-team (cursusdienst@vtk.be)
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Sudoku
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Eigen tekstje
Jas verloren op een TD? Originele manier nodig om het goed te maken met je lief? 
Te verlegen om die knappe griet met de blauwe trui van je aula te benaderen? Geen 
probleem! Plaats genoeg in het Bakske voor jouw bericht!
Stuur voor donderdagavond 22u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp 
‘tekstje’.

Communicatie (bakske@vtk.be)

1) Toen ik vorige week zondagnacht/maandagmorgen na het openingsfeestje van de 
fakbar wou vertrekken, merkte ik tot mijn grote verbazing dat mijn jas verdwenen was. 
Het gaat om een zwarte jas met in de linkerbinnenzak mijn kot- en fietssleutels waarop 
mijn gsm-nummer vermeld staat. Waarschijnlijk begrijp je wel dat ik mijn sleutels heel 
graag zou terughebben. Dus mocht je per vergissing of in een zatte bui mijn jas hebben 
meegenomen, laat dan iets weten via het gsm-nummer op de sleutels. Zo kan ook ik het 
jaar zonder zorgen inzetten. Alvast bedankt!

2 ) Simon, you turn me on
 vanc, i need you to spank (my ass)
 tuurtje, minder skippen, een les duurt maar 2x een uurtje
 benoit, is alles cava?
 groetjes aan ilse, wij tanken pilsen

 anoniempje (de beste rijmer van het land)

Raadsel van de week
Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen en stuur je 
antwoord voor donderdag 22u door naar raadsel@vtk.be . Uit de ingezonden (correcte) 
oplossingen loten we dan wekelijks een winnaar die een filmticket wint. Niet gewonnen? 
Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes! 
                                    Raadsel van de week

Je hebt 9 vaten bier gebrouwen. Bij het brouwen is er met een van de vaten iets misgegaan, 
en je verwacht dat de massadichtheid van dit vat iets hoger zal zijn dan dat van de vaten 
gelukt bier.
Nu beschik je helaas enkel over een slechte gammele weegschaal, die wel nog correct 
werkt, maar steeds ontregeld is na een weging.
Hoe vind je door slechts eenmaal te wegen welk het slechte vat is?

Maxim (raadsel@vtk.be)
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