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Ideaal als stressbal tijdens de 24 urenloop!

ZONDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

MAANDAG

23u00 Happy hour              ‘t ElixIr

20u00 24 urenloop Looppiste

tot 20u 24 urenloop Looppiste

Beste lezer

We voelen het al enkele weken 
aan ons water, klamme handen 
zijn de laatste dagen de onzen 
en jeukende benen steken de 
kop op. Jawel, het is zo ver, het is 
tijd voor hét sportevenement van 
het jaar: de 24 urenloop. Loop de  
benen van onder uw lijf, schreeuw 
die longen kapot, doe waar u het 
beste in bent. Eén ding is zeker: 
we gaan Apolloon het vuur aan 
de schenen leggen! 

Tot op de piste! 
De redactie

Moeten we het nog verkondigen? Dinsdag en 
woensdag hoort u maar op één plaats te zijn!
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Vrienden en vriendinnen

Na een geslaagde cantusweek, waar we de stemmen hebben 
opgewarmd voor het grootste supporterslegioen in jaren, is het 
eindelijk zo ver. De 24 urenloop! Leuven wordt weer van ons! 
En ik ben er zeker van dat Apolloon schrik heeft van ons, wat 
niet meer  dan terecht is als ik de verhalen over onze lopers 
hoor!

Natuurlijk hebben we iedereen nodig: lopers, supporters, 
nog meer lopers en nog véél meer supporters! Ook 
mensen die eventueel een handje willen komen helpen en 
medewerkersbonnetjes willen scoren (of de schachtjes die een 
verplicht shiftje moeten doen), kijk zeker nog eens op vtk.be/
shift !

Ik zie jullie allemaal dinsdag of woensdag! Zij die met mij een 
babbeltje willen doen, best zo snel mogelijk, want ik kan niet 
garanderen dat mijn stem het einde van de 24 urenloop haalt.

Xoxo  
Jurgen       

    Vicewoordje

Praeseswoordje
Liefste mede-VTK’ers

Het academiejaar is nog maar net begonnen en we zijn weer 
aan een ulti-climax aangekomen! Op ons allemaal rust immers 
de taak om een bepaald allegaartje van sportstudenten de kop 
in te drukken. Deze week verpletteren we namelijk Apolloon 
op de 24 urenloop! Deze week zullen we terugkeren naar 
die overwinning! We gooien alles in de pan om te winnen, 
desnoods gaan Jurgen en ik onszelf katapulteren op de lopers 
van Apolloon om zo hun ledematen, en waarschijnlijk de rest 
van hun hele lichaam, te verpletteren! 

Ik zie jullie deze dinsdag om 20u allemaal aan ons standje om 
die vele toertjes te lopen en die longen uit ons lijf te schreeuwen! 

Tot dan! 

Lukas
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Openingsuren

     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

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

Woensdag    Gesloten/Closed Gesloten/Closed  22u - ...
Donderdag    10u30 - 14u30 18u-19u 22u - ...
Vrijdag    10u30 - 14u30 Gesloten/Closed 22u - ...

VTK Cultuur Tipt

MuZIeK Whispering Sons
depot foyer – 25/10/2016 20u

Natuurlijk gaan we als echte VTK’ers 
allemaal voor de 24 urenloop supporteren. 
Wil je toch liever je krachten sparen tot de 
finale op woensdag 26 oktober? Kom dan 
dinsdagavond rocken met de postpunk 
band Whispering Sons. Als winnaars 
van Humo’s Rock Rally 2016 zullen ze de 
komende jaren alleen maar groeien. Grijp 
dus je kans en kom gratis deze jonge 
band checken! (gratis)

perforMAnCe Alleen de 
grootste nabijheid 
opeK – 26/10/2016 21u

Wordt de spanning van de 24 urenloop 
je te veel? Ontspan je dan op het tweede 
UUR KULTUUR van het jaar. Leuvens jong 
dans- en theatergezelschap fABULEUS 
brengt ‘Alleen de grootste nabijheid’. Een 
zinderende dansvoorstelling die Goethes 
‘Die Wahlverwandtschaften’ omzet naar 
de universele taal van de dans. Let op: de 
tickets zijn uitverkocht, maar overgebleven 
tickets komen de avond zelf vrij om 20u45. 
(Cultuurkaarthouders: gratis, andere: €14)

MuZIeK Open Mic
depot foyer – 02/11/2016 20u

Elke eerste woensdag van de maand 
geeft het Depot aanstormend muzikaal 
talent de kans om volledig hun ding te 
doen. Geniet dus in een gezellige sfeer 
van muzikanten die durven te ontroeren en 
ontdek de sterren van morgen. De avond 
wordt afgesloten met een doorwinterde 
verrassingsmuzikant. (gratis)

fIlM In Pursuit of Silence 
CInéMA Zed In stuK – 30/10/2016 
20u en 01/11/2016 17u30

We worden voortdurend – al dan niet 
vrijwillig – omringd door geluid. Stilte 
wordt meer en meer een zeldzaam goed 
of zelfs iets uit vervlogen tijden. Maar 
bestaat pure stilte? ‘In Pursuit of Silence’ 
is een cinematografische luisterervaring, 
paradoxaal genoeg een verrassend 
muzikale film die je oren doet spitsen en 
je de tijd geeft om stil te staan bij stilte. 
(Cultuurkaarthouders: €6 korting enkel als 
je je kaart aan het STUKonthaal koopt en 
niet via internet, andere: €7,50)
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Evenementen

do
27

Lcie Start-event
17u00 | unIVersIteItsHAllen

Ondernemen niets voor jou? Kom naar 
het Lcie-evenement op donderdag 
27 oktober en ontdek hoe ook jij 
ondernemend kan zijn. 

Heb je vragen over ondernemen? Heb je 
een idee, maar weet je niet hoe het uit te 
werken? Ben je op zoek naar begeleiding, 
teamgenoten of een werkplek? Of wil je 
zelf ondernemende collega’s of studenten 
helpen of inspireren? Lcie ondersteunt 
studenten, ondernemers en professoren 
bij alle aspecten van ondernemerschap.

Kom kennismaken op het Lcie-
evenement, ontmoet een diverse groep 
van ondernemende mensen en ontdek 
de tips van onze inspirerende keynote 
speakers. Dit alles bij een gezellig en 
innovatief hapje en drankje.

Wil je er graag bij zijn? => on.vtk.be/lcie

ma
31

 Hallow’s Eve
22u00   |  ’t elIXIr

Verkleed jij je graag of hou je gewoon 
van feesten? Kom dan op 31 oktober naar 
onze geliefde fakbar ’t ElixIr voor een 
knaller van een internationaal Halloween 
feestje! Haal je beste heksenkleding of eng 
clownspak uit de kast en word beloond 
met een gratis pintje! Bovendien kan je 
socializen met internationals en wie weet 
vind je wel jouw droomvrouw of -man uit 
een exotisch land. Als dit allemaal nog 
niet genoeg is, zijn er ook nog cocktails 
in thema: een straff e ‘Zombie’ voor €2 of 
een ‘Gravedigger’ voor €1,5. En wist je al 
dat de dag erna een feestdag is? Geen 
reden dus om niet te komen, tot dan!

do
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Halloween TD
22u | AlMA 2 | VVK: 4/6 l/
nl, Add: 5/7 l/nl

= Halloween is m’n favoriete feest, dan 
ben ik verkleed als een griezelbeest. =

Onder deze beats kan je onmogelijk stil 
blijven staan. Om eens deftig te griezelen, 
verwelkomen we jullie in Alma 2. Daar 
laten we alle mogelijke gedrochten die 
je je kan inbeelden op jullie los.  Van de 
meest angstaanjagende verpleegsters tot 
bloeddorstige nerds, je zal ze allemaal 
tegenkomen. De meer afgrijselijke 
exemplaren onder jullie zullen eveneens 
beloond worden met een gratis duoticket 
voor ons galabal. Daarvoor kan je best 
tussen 22u en 00u op de foto geweest 
zijn in onze fotostand. Tickets voor dit 
griezelfeest zijn te verkrijgen vanaf 
maandag 24 oktober in het Theokot, 
Doc’s bar, Alma 2 en Alma 3. Concretere 
verkoopsuren en info over de fotowedstrijd 
vinden jullie op facebook of op de website.

wo
16

VTK@Movies: 
Fantastic Beasts and 
Where to Find Them

20u00 | KInepolIs leuVen
Prijs: L/NL: €6/7

Attentie aan alle Dreuzels! Neem de trein 
op Platform 9¾ en zet samen met VTK en 
Kinepolis een nieuwe stap in de magische 
wereld van J.K. Rowling. Kom met VTK@
Movies naar de PREMIERE van ‘Fantastic 
Beasts and Where to Find Them’  en laat 
je omverblazen. Tickets zijn verkrijgbaar  
in het Theokot op maandag 31 oktober 
en donderdag 3 november tijdens de 
middag.
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Berichten

Sumo Robot Competitie: 
Sensors
Maandag 24 oktober, 19u30, ESAT lokaal 
02.58 

Ook dit jaar organiseert IEEE Student 
Branch 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! 
De tweede sessie gaat over het uitlezen 
van sensoren om de omgeving van de 
robot te kunnen waarnemen. Geen 
probleem als je de eerste sessie niet 
volgde, je kan deze makkelijk inhalen!

Gelieve te registreren op www.ieee-sb-
leuven.be/node/420. Iedereen welkom 
en gratis receptie!

Impressions of an internship 
in Portugal with IAESTE
“ Wherever you go becomes a part of you 
somehow, so, let’s go on an adventure.

 I arrived in Lisbon the 29th of July 2016. 
Here I would spent the next two months 
working as an intern at EDP Distribuicao.
Sandro, a Portuguese fl atmate was 
responsible for the cooking. His skills are 
just absolutely amazing. He cooked the 
fi rst typical Portuguese dish I ever had 

and I can still remember the taste until this 
very day when I think about it….

I got the assignment to do a study on 
improving the exploitation of the HV (High 
Voltage) and MV ( Medium Voltage) 
grids in the south of Portugal (Algarve). 
This task was very interesting, and I 
learned a lot about the use of software 
tools to simulate the electrical network….
I would - without a doubt - recommend 
it to everybody to apply for an IAESTE 
internship. It’s been a true adventure.”

Wolf Bogaert

Do you also want to go on an internship 
with IAESTE? Don’t hesitate to contact us!
Check out our facebook page : facebook.
com/iaeste.belgium.leuven or our website: 
http://www.iaeste.be Any questions? 
Send an email to: iaeste@vtk.be

Interfacultair 
Welsprekendheidstornooi
VRG organiseert op 23 februari 
2017 opnieuw het alom bekende 
Welsprekendheidstornooi. Hierin nemen 
de meest erudiete studenten van 
verschillende faculteiten het tegen elkaar 
op en strijden om de prestigieuze prijs 
voor meest welbespraakte faculteitskring, 
bovenop een mooie persoonlijke prijs voor 
de zegevierende student in kwestie. 

Natuurlijk wil VTK graag de titel van 
meest welbespraakte faculteitskring en 
daarvoor hebben we jouw hulp nodig! 
Ben je geboeid door de Nederlandse taal 
en ben je klaar voor een uitdaging? Mail 
dan je naam naar cultuur@vtk.be om je 
kandidaat te stellen. Meer info over het 
tornooi en de voorbereidende workshops 
volgt nog.

WIl Je Zelf GrAAG een speeCH Voor onAfHAnKelIJKHeId, dIepZInnIGe 
poËZIe of een spotted: VtK Insturen? 1 Adres: BAKsKe@VtK.Be
WIl Je Zelf GrAAG een speeCH Voor onAfHAnKelIJKHeId, dIepZInnIGe 
poËZIe of een spotted: VtK Insturen? 1 Adres: BAKsKe@VtK.Be
WIl Je Zelf GrAAG een speeCH Voor onAfHAnKelIJKHeId, dIepZInnIGe 

Student Branch Leuven 

Bring your own laptop!                                                              Free reception! 
Please register at http://www.ieee-sb-leuven.be/node/420 

Monday October 24th 2016, 19h30 @ ESAT 02.58 
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Werkgroep Cantus
VTK heeft sinds dit jaar een Werkgroep 
Cantus. Heb jij zin om mee na te denken 
over hoe we onze cantussen nog beter 
kunnen maken? Borrelen in jouw hoofd 
fantastische ideeën op voor thema’s? 
Klinkt het uitbreiden van onze liederkennis 
jou als muziek in de oren? Stuur dan een 
mailtje naar werkgroep-cantus@vtk.be en 
dan nodigen we je uit voor de volgende 
vergadering! Geef kort even mee hoeveel 
cantuservaring je hebt (ook vers, jong 
bloed is welkom!) en wat jij mee zou willen 
realiseren in WG Cantus. Tekstje ex!

CuDi breidt uit!
Om jullie nog beter te helpen tijdens 
het ijverig studeren, hebben we dit 
jaar het assortiment van cursusdienst 
uitgebreid! We verkopen nu een hoop 
studiemateriaal zoals cursusblokken, 
vulpotloden & vullingen, 4-kleuren bics, 
gele  uostift-re lls en geodriehoeken. Ook 
voor de Archies onder ons hebben we wat 
extra gerief aangeschaft zoals 0.05mm 
tekenpennetjes, grotere geodriehoeken 
(22cm) en cuttermessen. Na al dat harde 
werk is het natuurlijk ook af en toe tijd om 
iets leuks te doen, dus kom zeker langs op 
de 24 urenloop met een van onze eigen 
VTK-sjaals. Op vraag van veel studenten 
is deze nu ook beschikbaar in een langer 
formaat zodat jullie onze geliefde sjaal de 
hele winter door kunnen dragen.

IFR: Speel jij in een band?
De InterFacultaire Rockrally is stevig in 
gang geschoten met het IFR Rockfeestje, 
wat een knaller! Maar hier stopt het niet, 
integendeel! Eind november komen de 
voorrondes eraan, waarin we op zoek gaan 
naar de beste bands van Leuven en die 
laten doorstromen naar de grote finale op 
13 maart in Het Depot! Zit je in een band 
waarvan minstens één iemand student 
is, dan kan je VTK (of een andere kring 
waarvan je lid bent) vertegenwoordigen 
op het IFR! Stuur een mailtje naar ifr@
landbouwkring.be en we houden je op de 
hoogte! De opdracht in de voorrondes is 
om een optreden van 20 minuten te geven, 
waarbij je minstens één cover speelt.

Grijp snel deze uitzonderlijke kans om met 
je band op één van de grootste podia van 
Leuven te staan! Meer informatie kan je 
vinden op http://on.vtk.be/IFR!

VTK Sjaals
Na het enorme succes van vorig jaar zullen 
er ook dit jaar VTK sjaals te koop zijn!

Deze sjaals zijn hèt supportersgadget van 
elke VTK’er op de 24 urenloop. 

Bestel hem (een korte of een lange) via 
onze cursusdienst!
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De voorbije week

VTK Bureau

 Titanic Cantus
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Schaaktoernooi



10

Skireis

Ook dit jaar organiseert VTK opnieuw een 
skireis in samenwerking met Skikot. Dit jaar 
trekken we tijdens de lesvrije week naar het 
mooie Alpe d’Huez.

We vertrekken vrijdag 3 februari in de 
namiddag en komen zondag 12 februari 
voormiddag weer in leuven aan. De prijs 
bedraagt €525 en hierin zit inbegrepen:

- Busreis heen en terug 
- Verblijf 
- Skipas 7 dagen

Ook kan je nog van een hoop voordelen 
genieten zoals gratis après ski, gratis vaten, 
een jeneverrodel, een gratis T-shirt en 
gratis ontbijt bij aankomst. 

Inschrijven kan door naar het 
inschrijfmoment te komen op 31 oktober 
om 18u in het Theokot. Je moet ter plaatse 
ook een waarborg van €80 per persoon 
betalen. Dit kan met bancontact of cash.

Indien je nog vragen hebt kan je steeds een 
mailtje sturen naar skireis@vtk.be

10
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Ontspanning

Kakuro

Raadsel
Voed mij en ik leef verder, geef me echter te drinken en ik ga dood. Wie mij bij naam 
noemt, wint twee cinematickets.

De oplossing van het vorige raadsel was 4, Tom Mommers wist dit en mag zijn prijs 
afhalen op Blok 6.



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


