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Het Bakske
Beste lezer
Donderdagochtend was de wereld een beetje triester. De regen was net wat
natter, de computer startte net wat trager en we kozen net de verkeerde rij aan de
kassa. Deze globale golf van depressie was dankzij de nederlaag tegen Apolloon,
ondanks onze onmenselijke prachtprestatie.
Om het verdriet te sussen, staat er weer een geweldig Bakske voor u klaar!
Veel leesplezier
De redactie
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Praeseswoordje

Wat een week hebben we weer beleefd! De beentjes
van de lopers doen nog pijn, de versies van “Daar boven
op de berg” zinderen nog na, en mijn darmen zijn nog niet
helemaal hersteld van al die Bicky’s, nacho’s en Redbull. Het
is prachtig om te zien hoe een loopwedstrijd in al zijn eenvoud er
keer op keer in slaagt zo veel studenten dichter bij elkaar te brengen.
Woorden schieten mij tekort om al dat enthousiasme, engagement en
die sportiviteit te omschrijven. Verlies of niet, de 24 urenloop dit jaar was een
waar succes: we verpulverden ons eigen record met 11 rondjes, wonnen de prijzen
voor de mooiste stand, de beste mascotte, het beste promofilmpje en de allround
competitie en hebben het die sportkotters in eigen huis knap lastig gemaakt. Kortom, we
hebben ook dit jaar weer getoond dat wij ingenieurs meer zijn dan maagdelijke, asociale,
sommetjes oplossende nerds. Voor al die pracht pink ik graag een traantje weg. Lopers,
supporters en organisatie, een welgemeende dankuwel!
Over sommetjes oplossen en tranen gesproken: Volgende week hebben onze eerstejaars hun tussentijdse toetsen. Eerstejaars, dit is de generale repetitie om de automatismen van de blok aan te leren: test uit welke pen het aangenaamst schrijft, kies de
juiste geluksonderbroek, maak een lijst met de tofste epic fail compilaties voor tijdens
de pauzes en oefen om steeds EERST JE ACHTERNAAM te schrijven op dat verdomde
aanwezigheidsblad. Het zal jullie veel tijd besparen tijdens de echte blok. Maar probeer er
ook echt voluit voor te gaan volgende week want het leven is zoals de 24 urenloop: zonder
doorzettingsvermogen en gedrevenheid kom je nergens.
Succes allemaal.
Vincent Tombeur

Vicewoordje

Er zit geen schande in tweede zijn in iets. Veel grote mensen waren slechts tweede beste
in iets in hun leven. Zo was Columbus slechts de tweede Europeaan die voet aan wal
zette in Amerika, heeft Peter Sagan meer tweede plaatsen dan eerste plaatsen op zijn
naam staan en is Bart De Pauw, na Guy Van Sande, slechts de tweede vettigste mens die
recentelijk op de Vlaamse televisie verscheen. Laat ons dus die traantjes vegen, de stem
terug laten bedaren en de schmink van ons gezicht vegen. Met andere woorden, laat ons
de dagelijkse sleur van het studentenleven terug opnemen.
Voor de allernieuwsten onder ons staat er met de beruchte TTT's een spannende week
voor de boeg. Voor jullie zal VTK deze week weinig in petto hebben. Maar zij die graag de
leegte, achtergelaten door de 24 urenloop willen opvullen en de troost ook niet in het
gerstennat kunnen vinden, hebben we alweer een collectie aan activiteiten bijeen
geraapt! Vrij van dat jong gespuis kan u dinsdag uit de bol gaan op de HoJacantus! Doe je liever iets productief met je leven? Dan kan je ook terecht op de
eerste van een hele reeks Sector nights of kan je deelnemen aan de EBEC
Case study.
Voor zij die, net zoals ik, de nederlaag toch nog niet helemaal
verwerkt hebben kan je ook gewoon de brug maken naar donderdag want de pot op met studeren het is nog niet eens
november! Toch?
Kobe Vanassen

Snodaards van
VTK
Links van deze pagina blinken twee prachtig epistels,
geschreven door onze praeses en vice. Helaas liggen deadlines
dit olijk duo niet nauw aan het hart. Vaak worden deze tekstjes pas
enkele minuten voor dat het Bakske naar de drukker wordt gestuurd,
aangeleverd, hoewel de eigenlijke deadline donderdagavond is.
Hierdoor kunnen deze tekstjes bovendien niet nagelezen worden door ons kritisch
team van werkgroepen en praesidium. Enkele weken geleden heeft u Kobe wellicht
betrapt op maar liefst twee dt-fouten in één zin! Deze constatatie ging me dan ook
gepaard met pijn in het hart...
Vincent beweert de Nederlandse taal wel machtig te zijn. Bovendien beweert hij
vol trots dat zijn tekstjes litteraire meesterwerken zijn, die tijd en bezinning vragen.
Flauwe excuses als u het ons vaagt!
Steun daarom VTK Communicatie in de strijd tegen gemiste deadlines. U kan vanaf
heden uw mening over dit onderwerp, eveneens de gevonden taalfouten, mailen
naar leerdeviceschrijven@vtk.be en leerdepraesesdeadlinen@vtk.be .
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MA 29 : Sector Night Chemical Industry | TTI | 19u30
VTK Bedrijvenrelaties introduceert de eerste Sector Night van het academiejaar.
Op deze Sector Night zakken 5 bedrijven af naar Leuven om zichzelf en hun sector
voor te stellen.
Op maandag 29 oktober verwelkomen wij volgende bedrijven in het TTI:
* ExxonMobil
* INEOS
* AB Inbev
* BASF
* Cargill
Tussendoor en achteraf voorzien wij ook een receptie waar bedrijven en studenten
met elkaar in dialoog kunnen treden.
Dit evenement is zeker interessant voor 3de bachelor, eerste en tweede master
uit de richtingen CIT en WTK.

MA 29 : Infosessie Halftime | Aud de molen | 20u00
Zit jij (gedeeltelijk of volledig) in de derde bachelor burgerlijk ingenieur en vind je
het ook jammer dat de vriendengroepen een beetje uit elkaar worden gedreven
onder invloed van de hoofd- en nevenrichtingen? Ben jij gemotiveerd om samen
met een team een paar activiteiten op poten te zetten om de derde bachelors
terug bij elkaar te krijgen? Of wil je gewoon eens graag dichter bij de organisatie van
typische studentenactiviteiten staan? Kom dan eens horen wat de jaarwerking
van de derde bachelors burgerlijk ingenieur, beter bekend als Halftime, voor
jou kan betekenen!

Events

DI 30 : HoJa cantus| Waaiberg | 20u00
Na de 24 urenloop vallen sommige gerijpte burgies wel eens in een zwart gat. VTK
biedt hier dit jaar gelukkig een oplossing voor: de HoJa cantus!
HoJa staat voor Hogere Jaren, en deze cantus is speciaal voor alle studenten van
3e bachelor en ouder. Omdat de meesten ervaren hogere jaars de basic liedjes
wel al kennen, zal je via de inschrijvingslink liedjes kunnen aanvragen die minder
vaak gezongen worden op een cantus!
De inschrijvingslink komt zaterdag 27/10 om 20u online! De bandjes verkoop
vindt plaats van 12u30-14u op maandag 29/10 in het TTI en dinsdag in het theokot!
Vergeet zeker je bandje niet te komen afhalen, anders zal je €1 extra moeten
betalen aan de inkom. bij problemen of vragen kan er gestuurd worden naar
cantus@vtk.be
Deuren : 20u00
Io Vivat : 20u30
Prijs water : €4/€6 L/NL
Prijs bier : €12/€15 L/NL

WO 31 : Halloween Walk met LBK | Theokot -> Baarr | 19u0021u45

Het bos achter onze geliefde (gehate?) campus lijkt een groene oase van rust,
vrede en kalmte. Echter, wanneer op Halloween het duister valt en de schaduwen
zich lengen, verandert dat snel. Ben je op zoek naar een kick op Halloweenavond?
Probeer dan mee de Halloweenwandeling te overleven met onze internationals
en je vrienden! Reserveer snel nog een plekje via het evenement. Kom de longen
uit je lijf schreeuwen en voor de tweede woensdag op rij belachelijk hard lopen!

WO 31 : EBEC Case Study | OHL Stadium | 8u30 - 22u00
De European BEST Engineering Competition (EBEC) is de grootste
ingenieurscompetitie in Europa.
Wij zijn trots om onze Case Study Day te presenteren, georganiseerd door BEST
Leuven samen met VTK en LBK.
In teams van 4 zal je 2 cases oplossen (1 in de voormiddag en 1 in de namiddag). De cases worden gepresenteerd en begeleid door IPCOS en Cyclops.
Schrijf je team in via onze website. Wacht niet te lang met inschrijven want de
plaatsen zijn beperkt!
Website: www.bestleuven.eu/ebec

Events

DO 8: Sector Night ICT | Foyer A | 19u30
Weet wat de ICT-sector te bieden heeft!
Vijf bedrijven zullen op deze avond uit de doeken doen wat hun sector allemaal
te bieden heeft.
Nokia, Cisco, Exellys, Microsoft en AE zullen jullie interesses leven geven.
Voor 3e bachelor, 1e en 2e master, geef jezelf wat inzicht in de sector van ICT.
(gericht op computerwetenschappen en elektrotechniek)

DI 13: VTK @ The Movies: The Crimes of Grindelwald |
Kinepolis Leuven | 20u00

Kan jij de Harry Potter saga ook niet loslaten? Dan heeft VTK goed nieuws, de
Hogwarts Express stopt wederom in Leuven en brengt jou helemaal tot de AVANT
PREMIERE van de nieuwe Fantastic Beasts film: “The Crimes of Grindelwald”. Strijk
dus samen met VTK neer in Kinepolis Leuven op 13 november voor weer een
magische reis in de Harry Potter wereld. Je kan tickets verkrijgen op 29 en 30
november in het Theokot tijdens de middag.

Events

24 urenloop memewedstrijd
De loopwedstrijd mogen we dan helaas nipt verloren hebben, onze kring heeft
overduidelijk wel de beste memelords van Leuven. Hieronder vind je de top 5 van
de memewedstrijd.
plaats 1: 223 likes

plaats 2: 145 likes

plaats 3: 119 likes			

plaats 4: 102 likes

plaats 5: 93 likes

Memes

24 urenloop

Berichten

KULeuvenTuur

Warhola
Oliver Symons – ja, da's die van Bazart – staat met Warhola
garant voor slicke spaarzame R&B pop die tot diep onder de
huid kruipt.
Toch klinkt Warhola een stuk buitenaardser dan de gemiddelde
popmuziek: met autotune, kletterende beats, brommende subbassen en
slimme textuurelementen word je continu op het verkeerde been gezet.
De invloeden van Warhola rijken ver en diep, maar komen subtiel en fijnzinnig tot
uiting: de hedonistische neosoul van The Weeknd, de vervormde noise van Death
Grips, de pop hooks van Justin Timberlake. Charismatisch, stijlvol, eigenwijs en
meeslepend, Warhola is – in een notendop – een artiest die je moet koesteren. De
grootste Belgische popsensatie sinds Oscar And The Wolf? Wij geloven van wel.
Twee jaar na zijn debuut-EP 'Aura' laat Warhola nieuw materiaal op de wereld los.
De meest recente telg heet 'Promise' en is een voorbode voor het debuut van de
band, dat er in 2019 aankomt.
Warhola - 6 December 2018 - Het Depot
€21 - €24
Cultuurkaart: €18 - €21
Theater Toneelhuis: 'Tijdelijk'
Ontmoeting en gesprek, het zijn wezenlijke bouwstenen in het artistieke traject
van Mokhallad Rasem: wat drijft de ander die je − soms ver van huis en thuis −
ontmoet op je pad?
Samen met Sofie de Smet zette Mokhallad Rasem een project op met negen
gevluchte Syrische jongeren in Schaarbeek. Sofie de Smet concentreert zich in
haar doctoraat (aan KU Leuven en UGent) op theater als herstelmechanisme: hoe
kunnen ervaringen van geweld, migratie en asiel omgebogen worden in kracht?
Welke rol kan theater daarin spelen? Ze heeft niet enkel oog voor woorden en
tekst: de praktijk moet spreken.
Tijdelijk is een presentatie van de ontmoetingen tussen deze negen jonge mensen.
Meer nog dan hun gemeenschappelijk verleden, bindt het tijdelijke heden en de
toekomst hen.
dinsdag 20 november - 21u - STUK Soetezaal
Gratis voor studenten met cultuurkaart! (€11 studententarief)

Cursusdienst
Beste bakske-lezers
Het semester vliegt sneller voorbij dan je zou denken. Week 6 is begonnen, een
ideaal moment voor je eraan te herinneren dat de cursusdienst niet eeuwig zal
opblijven. Voor de mensen die zeker hun boeken willen hebben is er maar één
advies: bestel deze week je boeken, dan heb je ze zeker nog. Voor de mensen
die liever nog wat paljassen zijn hieronder alle relevante deadlines in verband
met de cursusdienst opgesomd:
-Tot en met eind week 7 kun je zelf cursussen aanvragen bij de cursusdienst
-Tot en met zaterdag 17/11 (week 8) kun je boeken en/of cursussen bestellen op
onze site
-Op donderdag 22 november (week 9) kun je voor het laatst je toegewezen
boeken komen afhalen. Na deze dag vervallen alle reservaties.
-Tijdens de tiende week hanteren wij het “first come, first serve” principe. Alle
reservaties zijn dan vervallen en we verkopen dan gewoon uit onze stock aan de
eerste die langskomt, zonder garantie dat we elk boek nog hebben. Hetzelfde
principe wordt gehanteerd voor alle andere artikels. Dit is tevens de laatste week
dat we open zijn.
Het cursusdienst team

Humasol
We nodigen jullie met plezier uit op onze Humasol Happening op maandag 29
oktober 2018! Het is de avond waar de projectstudenten van 2018 hun avontuur
afsluiten. De avond waar Peter Verlinden -dé Afrika-kenner onder de journalisten-,
Gerard Govers, De klimaatzaak en Umicore ons mee zullen nemen in een verhaal
over ontwikkelingslanden en -steun.
Heb je interesse om zelf op project te gaan of wil je in één van onze interne werkgroepen gaan? Kom dan zeker naar de infostand tijdens de gratis receptie. Je
ontmoet er andere projectstudenten en komt er te weten hoe jij mee kan helpen
aan onze missie.
Je kan meer informatie vinden op het Facebook evenement Humasol
Happening!

Berichten

YERA - Groot, groter, ... en nog groter?
Northwester 2, het volgende Belgische offshore windmolenpark, gebruikt binnenkort de grootste windturbines ter wereld. V164-9.5MW is de naam, gebouwd door
het Deense MHI Vestas. Maar ze zullen niet lang de grootste zijn, de eerste double
digit turbines (10 MW of meer) zijn al in aantocht. De groei op vlak van windturbines is enorm, en dat mag je letterlijk nemen. De V164-9.5MW heeft bladen van
80m en is op zijn hoogste 220m. Omgerekend zullen de bladen een oppervlakte
van meer dan 20 000 m² bestrijken, ofwel 4 voetbalvelden.
Best spectaculair denk je? Hier even een rekensommetje om wat perspectief te
geven. Vorige week hadden we het over kernenergie. Als we nu een grote kernreactor zoals Doel 3 of 4 willen vervangen met deze gigantische windturbines,
hoeveel hebben we er dan nodig? Neem een vermogen van 1000MW voor zo’n
kernreactor om het makkelijk te maken. Delen door 10 MW per windturbine geeft
er al 100. Maar een windturbine draait niet altijd. Omgerekend draait een windturbine ongeveer 33% van de tijd aan maximaal vermogen, dit geeft nog eens een
factor 3 extra. In theorie heb je dus ongeveer 300 van deze reuzen nodig om
evenveel energie te produceren als een kernreactor, toch best veel. En dan buiten
beschouwing gelaten dat het in de praktijk nog wat ingewikkelder wordt.
Het kan natuurlijk steeds groter, of niet? Tot nu toe was het maken van een krachtigere windturbine voornamelijk een kwestie van het bestaande model te vergroten. Maar daar zijn toch limieten. Het wordt gewoon té groot en té zwaar om
verder te bouwen zoals dat nu gebeurt. Zo kijkt men in een rapport van EWEA
al vooruit naar turbines van 20MW. Om een idee te geven: rotor diameter 252m,
toren is 153m hoog en ondersteunt een massa van 880 ton bovenaan. Sommige
componenten worden zo zwaar dat de huidige schepen, kranen en zelfs kades in
de havens ze niet meer kunnen dragen. Ook het produceren van zulke grote en
dikke componenten brengt verschillende uitdagingen met zich mee.
Er zijn nog uitdagingen genoeg om de ingenieurs van vandaag en morgen bezig
te houden. Wel even opmerken dat er naast windturbines nog veel andere technologieën zijn om de uitstoot van het productiepark naar beneden te brengen.
Hierover meer in de komende weken.
F.V., Author
Young Energy Reviewers Association - info@yera.be - www.yera.be
______________________________________
1
IEA Wind TCP 2017 Annual Report
2 http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/upwind/21895_
UpWind_Report_low_web.pdf
3 European Wind Energy Association

Cantusweetje –Werkgroep Cantus
Commilitones
Na drie weken vol geschiedkundige cantusweetjes is het nog eens tijd voor
iets luchtigers, iets leuks, iets dat iedereen kent maar toch niet iedereen weet.
Onderwerp van deze week is het Zuid- Afrikaanse Bolandse Noointjie, een weinig
gezongen lied maar dat velen toch zouden kunnen meezingen.
Wie de codex in de hand neemt en naar Bolandse Noointjie op pagina 427
bladert ziet links de schrijver van het lied, Theo W. Jandrell en rechts de componist, Stephen Foster, die nog meer in de codex staat met zijn liederen Oh!
Susanna, Old folks at home en My old Kentucky home.
Stephen Foster (1826-1864) heeft gedurende zijn korte leven nog tal van andere liederen gecomponeerd en een daarvan was Beautiful dreamer. Later heeft
de Zuid-Afrikaanse leraar, dichter en liedschrijver Jandrell (1888-1986) hier dan
zijn eigen interpretatie aan gegeven met Bolandse noointjie. Boland, tegenwoordig
Kaapse Wynland, is een vruchtbare streek in Zuid-Afrika waar ook Stellenbosch
ligt (zie Die Stellenbossche kerls) en noointjie betekend meisje.
Beautiful dreamer gaat over het zoeken naar iemand die ontwaakt, iemand die
zich geen zorgen meer maakt over het dagelijks leven. Bolandse noointjie daarentegen gaat over twee geliefden die in hun dromen samen zijn.
Hoe is de melodie van dat lied nu bekend? Wel, Fosters melodie is nog voor een
ander lied gebruikt, waarschijnlijk doet de naam A pub with no beer al een belletje
rinkelen. Dat is de titel van een gedicht dat een Australiër in 1943 heeft geschreven
toen hij dertig kilometer had afgelegd voor een pint, die toen gerationeerd waren,
maar -brute pech voor deze Dan Sheahan- de Amerikaanse
soldaten hadden de avond tevoren de tent leeggedronken. In 1957 werd het voor
het eerst gezongen, op de lichtjes aangepaste muziek van Beautiful dreamer
en een jaar later is het lied dan vrij vertaald en ingezongen door onze eigenste
Bobbejaan Schoepen. En zo werd het alom bekende Café zonder bier geboren!
Het is dus langs heel deze weg dat
Bolandse Noointjie en Café zonder bier
een heel gelijkaardige melodie hebben.
Laten we drinken, commilitones, en de
tweede plaats van VTK vergeten, want dat
is nog niet zo erg als een café zonder bier!
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Mathias Waerebeek, Werkgroep Cantus
–– werkgroep-cantus@vtk.be

Bloedserieus
Kan jij alle presidenten van Amerika opnoemen, de Studio 100 liedjes uit volle
borst meezingen of een volledig blinde kaart van Azië benoemen? Heb jij een of
ander geweldig talent dat misschien wel van pas kan komen bij het oplossen van
knotsgekke vragen?
Schrijf je dan nu in voor de gloednieuwe editie van de bloedserieusquiz! Verzamel
je slimste vrienden en kom jullie bewijzen op een spannende, maar vooral gezellige avond. Misschien maak je wel kans op een van onze fantastische prijzen.
WANNEER?
Dinsdag 6 november
Deuren openen om 20u30, start om 21u
WAAR?
Alma 3
Schrijf je in via deze link:
‘Kijk op de pagina van het evenement op de link: ‘Bloedserieusquiz’
Kostprijs?
15€ per ploeg, max 5 leden per ploeg
Tot dan!
Het Bloedserieusteam

Theokot
Voor een honger groot of klein, moet je bij Theokot zijn!
Het broodje van de week laat je honger niet in de steek!
Oké ik geef toe, de rijmpjes op de 24 urenloop waren net iets beter. Spijtig genoeg
hebben we onze lopers dit jaar niet naar de overwinning kunnen supporteren.
Maar niet getreurd, want deze week hebben we het broodje van de week speciaal aangepast aan de 24 urenloop. Jullie weten natuurlijk allemaal dat LBK
Ekonomika verpulverd heeft vorige week, en hoe kunnen we die boeren nu beter
eren dan met… je raadt het al PATATTEN! Het broodje van deze week is een broodje aardappelsalade!!!
toch nog eentje om het af te leren ;)
Laat je aardappelmes in de lade, want wij hebben voor jou het broodje aardappelsalade!

De avonturen van de Kerstmutsschachten
hhh Na een maand ondergedompeld in het drukke en schone leven zijn me
heel wat indrukken nagebleven.

Van veel nieuwe mensen leren kennen tot genieten van die hete schachtenmeester, altijd een streling voor het oog.
Van met een kater in de les tot alles geven op de 24 urenloop.
Enthousiast, curieus en gespannen als ik was, zorgde dit voor de nodige
stresskakskes en vreemde dromen. Vooraf gedacht voor ieder ne gratis bak, maar dan
had ge die van Apolloonse Wolvenkak… Lelijke truien, geen toekomst en een keuzevak!
Met zicht op de naderende TTT’s overweeg ik een job zoals den DDT, want ik ben
dan ook maar een domme schacht. Vol bewondering kijk ik op naar mijn kopers die instaan voor Komunikasie, een beetje onderwijs, sport en internationaal.
Zij zijn zo fabuleus, majestueus en ongeëvenaard!

Wie de kerstmutsschachten betrapt zonder kerstmuts mag dit nog altijd doorsturen naar
communicatie@vtk.be !

Prof & Vrienden

Peter Van Puyakkers
29 oktober om 11:25

TTT time, it's the best time of the year <3
Jos Vandergrachten, Dirk Vandezaadjes, Stefan Vandeoevers

3 opmerkingen Gezien door iedereen

Raf Vandebril Ik kijk al uit naar de slachting bij de archies nu ze
ook eens deftige analyse krijgen...

Vincent Dichter Vorige les nog gauw een vijftal algebraïsche
ruimtes gezien, kwestie van ze wat in de war te brengen.

Dirk Vandezaadjes Meerkeuzevragen voor een mechanica
examen. Nog altijd aangenaam verrast dat studenten dat pikken!

Will.I.Am Baaseleer
26 oktober om 18:39

Binnenkort VTK Kerstmarkt. Why the fuck vragen ze mij om Kerstman te
spelen?!
Rita Kallens, Ronnie Telefoonmans

1 opmerking Gezien door iedereen

Tine Baelvrouws Seg Willy, onze energiesquad heeft het al zo
vaak gevraagd: scheer die mottige baard af!

Burgie memes

Memes

Spelletjes

Zweedse puzzel

Jigsaw Sudoku

Zeeslag zet de pionnen op je bord en speel tegen je vrienden (in de les?)
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14

15
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

pionnen:

Raadsel van de week
Een VTK'er en Apolloniër zijn verliefd geworden. De charmante VTK'er stuurt de
geliefde een ring. Helaas, alle post gaat via de studentenkringen, en de aartsrivalen
openen en stelen alle post afkomstig van de andere kring. De VTK'er en Apolloniër
hebben elk sloten, maar niet elkaars sleutel. Hoe kan de VTK'er zijn ring opsturen?
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een duoticket voor het
concert van Warhola in het Depot!
Vorige week waren er 20 Fritsen verstopt in het Bakske. Slechts één persoon had
dit correct geteld. Liesl Spruyt mag haar prijs komen afhalen op blok 6!

