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Goeiemorgen beste Bakskeslezer,
Neem snel een kijkje binnenin, want het is deze week zeker weer de moeite!
In deze editie bevat het Bakske een flinke portie lectuur met een mooi even-

wicht tussen amusante en informatieve tekstjes.
Enjoy!
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DINSDAG 22u00 Logi kaapt de fak 't ElixIr
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14u00 Internship Fair Business Seats - 

OHL19u30
20u30  VTK Hypnoseshow  Aula PDS

VRIJDAG

20u00 Wekelijks loopje Blok 6
21u15 Beauty and the nerd cantus Waaiberg

20u30 Familie- en vriendencantus Waaiberg

19u00 Infosessie Praesidium Aula Erik Duval



Praeseswoordje
Met een enorm slaaptekort, veel blikjes Nalu en 

handen vol blauwe plekken - ik ben echt niet ge-
maakt om een Alma TD af te breken - blik ik tijdens 

de start van de Stura AV op vrijdagavond (sorry com-
municatie voor het missen van mijn deadline) terug op een 

wondermooie donderdagavond in onze favoriete eettempel 
Alma 2. Het was een feestje van de eerste tot de laatste minuut, 

bedankt voor de geweldige sfeer! Bij de organisatie van een TD komt 
er veel kijken. Aan de basis van de organisatie ligt ons activiteitenteam, 

die maanden op voorhand begint met het uitdenken van een thema, het 
zoeken van bijbehorende artiesten, vastleggen van de zaal, contacteren van 

licht en geluid bedrijven, … Hiernaast zijn er nog 2 andere posten die een 
belangrijke rol spelen in de voorbereidingen: communicatie en logistiek. Com-
municatie is verantwoordelijk voor het ontwerp van de catchy posters die 
over de hele campus verspreid worden en het uitwerken van een gevarieerd 
promoplan. Logistiek staat dan weer in voor de opbouw en afbraak van de 
TD, waarbij we de Alma transformeren van een refter naar een concertzaal en 
vice versa. Deze twee ondersteunende posten zijn van cruciaal belang voor de 
dagelijkse werking van VTK en werken achter de schermen enorm hard. Als je 
deze helden tegenkomt, geef hen dan zeker een complimentje! Communicatie 
bestaat dit jaar uit 5 babes (sorry Wouter) die op elke activiteit rondlopen met 
een fotocamera of GoPro. Onze logistiekers kan je herkennen aan hun witte 
marcelleke met glas KARmeliet in de hand. 
PS: Voel je deze week zelf even een logistieker tijdens Logi Kaapt de Fak!
PPS: Heb je interesse om zelf ook je steentje bij te dragen in de organisatie van 
een TD of een ander aspect van VTK? Kom dan donderdagavond zeker naar 
onze infosessie praesidium!

Daphne

Vicewoordje
Ik ben er helemaal niet zo fan van, maar die bepaalde tijd van het jaar sluipt 
al beetje bij beetje in ons leven. Je hoort hier en daar een jingletje spelen, 
evenementen in thema beginnen stilaan te poppen op Facebook en zelfs bij 
ons staat recentelijk de kerstboom al. Ben ik de enige die vindt dat je daar pas 
vanaf Sinterklaas mee mag beginnen? Kerstmis lijkt misschien leuk met alle 
cadeaus die je zou krijgen (of niet), maar voor mij is kerst het definitieve begin 
van de gevreesde blok. Ik wil natuurlijk niemand bang maken voor een periode 
die nog niet direct voor de deur staat. Helaas zie ik al horden studenten ver-
huizen rechtstreeks van de aula naar de bib wat wilt zeggen dat de resterende 
weken van het semester slinken..
Geen nood! De VTK machine stopt nooit met draaien en we willen week op 
week ervoor zorgen dat de studenten aan hun wekelijke dosis VTK acti-
viteiten geraken. Laat je woensdag hypnotiseren om te weten hoe het 
voelt om als aap in de PDS rond te dartelen. Ga langs op de stage-
beurs om jezelf een goede stage te fixen zodat je eens live kan 
meemaken hoe brak ingenieur studenten zijn als ze effectief 
op de arbeidsmarkt terecht komen. Of ga dinsdag genieten 
van de zalige biertjes en sappige vleesekes tijdens de 
fakavond van ons geweldig logistiek team die de fak 
gaat kapen. Ik zou zeggen: pluk de week en enjoy 
het Bakske!

Jarrit



 
   

https://
www.

vtk.be/shop

Cudi
Cursusdienst
Deze week is het de laatste week dat je je gereserveerde boeken kan 
komen ophalen bij de cursusdienst. Na het laatste openingsmoment 
van deze week, dat valt op donderdag 29 november tussen 18u00 en 19u00, 
vervallen alle reservaties. 
Volgende week werken we met het principe van first come, first served. Je kan ter 
plaatse komen vragen of we een bepaald boek nog hebben en dit kopen indien 
voorradig.
Vanaf semesterweek 12 sluiten wij en is het niet meer mogelijk om boeken aan 
te kopen.

Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10u30-18u00  18u00-19u00 22u - ...

Dinsdag    10u30-18u00  12u30-14u00 22u - ...

Woensdag    10u30-18u00  gesloten 22u - ...

Donderdag    10u30-18u00  18u00-19u00 22u - ...

Vrijdag         10u30-16u00  GESLOTEN     GESLOTEN
    



 Events

DI 26/11: Logi kaapt de fak | 't ElixIr | 22u00

Aan alle logistiekers in hart en nieren, sympathisanten van stellingen en heftrucks, 
mensen die beginnen te kwijlen bij werkbroeken en stalen tippen, boys and girls 
geboren met een knijptang in de hand en zeker al die noeste arbeiders van 
Leuven. Het enige echte feestje voor de zwoegende mens is weer daar: LOGI 
KAAPT DE FAK!! Op dinsdag 26 november, zullen wij met VTK logistiek fakbar 't 
ElixIr overnemen om die lege magen van jullie te vullen met niet enkel sterke 
bieren, maar ook met gratis BBQ VLEES! Naast onze goudgele godendrank Stella 
(€1) zullen dit jaar, zolang de voorraad strekt, KARmeliet maar ook KARsteelbier 
Rouge (€1,50) de vlezekes vergezellen naar jullie maag. 

WO 27/11: VTK Hypnoseshow| Aula PDS | Deuren 19u30 | start 
20u30  | VVK €2/€3 ADD €3/€4

== LAATSTE VERKOOPMOMENT OP DINSDAGMIDDAG IN HET TTI ==

Geloof je in hypnose of ben je juist heel sceptisch? Kom het ontdekken in de 
Pieter De Somer-aula op 27 november en laat je betoveren door de Charming 
Hypnotist. Tijdens de allereerste VTK-hypnoseshow zal Dominik Messiaen je tot 
verstomming doen slaan en zal je ontdekken hoe krachtig zijn vorm van mentale 
suggestie kan zijn! Koop je tickets nog aan voorverkoopprijzen op dinsdag tussen 
12u45 en 14u00 in het TTI.

WO 27/11: The Day After Nuclear| Aula 
Jean Monnet | 19u30  | gratis

Wat na de kernuitstap? Na successerie “Chernobyl” 
zijn we ons allemaal bewust van de gevaren van 
kernenergie. De veiligheidsoverwegingen zijn mede 
een van de redenen voor Belgische kernuitstap. Wat 
gaat de toekomst ons brengen zonder kerncentrales? 
Zal dit wel mogelijk zijn tegen 2025? Zullen we dat 
voelen in de portemonnee? Wij nodigen drie experts 
uit die hierover alles weten te vertellen! Het belooft 
dus een zeer boeiende avond te worden! Interesse? 
Schrijf je in via de Facebookpagina: Yera Belgium.

DO 28/11: Infosessie blok en examens (1e jaars) | 200M 
000.06 | 13u00

Op deze infosessie geven we je tips en tricks van student tot student om 
de blok en de examens tot een goed einde te brengen. We gaan niet 

specifiek op de verschillende vakken ingaan, maar meer algemeen 
op dagroutine, goede soorten ontspanning, omgaan met stress, 

handige algemene tips... We gaan je hier absoluut niet zeggen 
hoe JIJ je blok moet inplannen, maar we gaan je zoveel mogelijk 



tips geven zodat jij zelf de tips eruit kan filteren die toepasbaar zijn voor jou. Na 
de presentatie hebben we ook wat tijd voorzien om individueel naar jullie vragen 
te luisteren. Tussen 12u30 en 13u voorzien we een hamburgerstandje zodat je 
niet met een knorrende maag in de infosessie zit. Als je geïnteresseerd bent, zet 
je dan zeker op aanwezig op het Facebookevenement zodat wij weten hoeveel 
eten we moeten voorzien.

VR 29/11: Familie- en vriendencantus | Waaiberg | Deuren 
20u00 | Io Vivat 20u30 

De tijd is weer aangebroken om te zien wie van de familie het best kan zingen 
en drinken! De beruchte Familie- en vriendencantus staat voor de deur dus pak 
de mama, papa, zus, broer, nonkel en tante mee op vrijdag 29 november naar 
de Waaiberg!

Elk VTK-lid mag 4 niet-leden meebrengen aan ledenprijs. Je mag maximaal 
5 tickets (inclusief je eigen) kopen. Neem zeker ook een eco-cup mee. Meer 
informatie vind je in het Facebookevenement.

DI 3/12: Livecantus| Waaiberg | Deuren 20u00 | Io Vivat 20u30 

Altijd al eens willen cantussen onder begeleiding van de professionele 
muzikanten van Revue? Grijp dan nu je kans en kom naar de enige echte 
Livecantus. Dit jaar gaan we helemaal los op een foute top 100-cantus! Kom 
verkleed en krijg €1 korting op je ticket! Tickets te verkrijgen via de inschrijflink 
in het Facebookevenement. Deze komt online dinsdag 26 november om 20:00u. 
Gereserveerde tickets kunnen vrijdag 29 november en maandag 2 december 
worden betaald 's middags in het TTI.

WO 4/12: Sector Night Security| TTI | 19u30 

Zit jij in je 3e bachelor, 1e of 2e master en ben je geïnteresseerd in de sector 
security? Of heb je altijd al willen weten wat een job in deze sector inhoudt? Kom 
dan zeker op woensdag 4 december om 19u30 naar het TTI voor de Sector Night 
Security! Op deze avond heeft VTK Bedrijvenrelaties 3 bedrijven uitgenodigd die 
actief zijn in deze sector voor een presentatie in de Aula van de Tweede Hoofdwet. 
Achteraf zijn jullie ook zeker welkom op de receptie in de machinezaal, waar je 
nog kan napraten met je medestudenten of met je toekomstige werkgever. De 
bedrijven die het beste van zichzelf zullen geven zijn: Accenture, Euroclear en 
Nviso.

Events



Berichten

Cultuurtips

DI 26/11: Movies @ LOKatiOn: Whiplash | Zaal Couvreur 
(Agora) | Gratis
Movies @ LOKatiOn is er weer! In het thema “Far From Home” presenteert LOKO 
(gratis!) twee cultfilms in een sfeervolle omgeving: “Whiplash” op 26/11 en “Lost 
in Translation” op 3/12. Whiplash is een Amerikaanse film uit 2014 van Damien 
Chazelle, over een Andrew, een beloftevolle drummer. Zijn mentor wil koste wat 
het kost zijn doorbraak forceren. Vooraf geeft filmfanaat Rebecca Nollet een 
kleine inleiding. Geniet van deze film in de Zaal Couvreur, een ouderwetse en 
sfeervolle zaal boven de vernieuwde vleugel van de Agora. Couvreur had een 
grote verzameling oude weegschalen, potten en vijzels die nu tentoongesteld 
staan in de oude gerestaureerde apothekerskasten. Een sfeervolle omgeving 
voor een cultfilm dus! 

WO 27/11: SONS | Het depot |  €16 (€14 met cultuurkaart)
De vier vrienden uit Melsele waren amper een jaar samen muziek aan het spelen 
toen ze begin 2018 De Nieuwe Lichting van Studio Brussel wonnen. Vervolgens 
kende hun jaar een exponentiële groei. Ze brachten twee singles uit: 'Ricochet' 
en 'Tube Spit'. Aan het einde van 2018 stond de teller op 72 concerten, met 
passages onder meer passages op Rock Werchter, Suikerrock, Lokerse Feesten 
en Rock Herk. Dit is SONS, met goudeerlijke garagerock en hun debuut 'Family 
Dinner' in Het Depot!

VR 13/12: De Warmste Vrijdag de 13de quiz | 200G 00.01 | €20 
(teams van vijf personen)
IVoor de warmste week wordt op vrijdag de dertiende een quiz georganiseerd 
waarvan de opbrangst integraal naar het centrum voor preventie van zelfdoding 
gaat. Vorig jaar verloren de zeven organisatoren veel te vroeg hun goede vriend 
Michaël. Omdat ze als vriendengroep graag samen gingen quizzen, is deze quiz 
een eerbetoon aan hem. Op vrijdag 13 december om 20h stipt zijn jullie welkom 
in aula 200G 00.01 op campus Arenberg in Leuven. Ploegen mogen maximaal uit 
5 personen bestaan, het inschrijvingsgeld is in totaal €20. Meer info en hoe je je 
kan inschrijven is te vinden in het facebookevent.

Benieuwd naar alles wat cultureel is in Leuven of naar onze eigen activiteiten? 

Wordt dan lid van onze Facebookgroep via on.vtk.be/cultuurcommunity.

Ken je zelf een tof evenement dat je in onze rubriek wilt laten vermelden? 
Laat het ons weten op cultuur@vtk.be.



Klimaat en broeikasgassen

Het klimaat op aarde is het resultaat van een complex evenwicht tussen ingaande 
en uitgaande energiestromen. De binnenkomende energie is zo goed als volledig 
afkomstig van onze zon. Net zoals de zon energie uitstraalt, verliest de aarde en-
ergie door middel van straling. Indien onze atmosfeer geen broeikasgassen zou 
bevatten, zou de uitgaande stralingsenergie van de aarde helemaal niet tegenge-
houden worden, wat zou leiden tot een gemiddelde aardoppervlaktetemperatu-
ur van -18°C. Gelukkig zorgen broeikasgassen, voornamelijk waterdamp en CO2, 
ervoor dat ons klimaat een evenwichtstemperatuur van gemiddeld 15°C bereikt. 
Broeikasgassen absorberen namelijk delen van het lichtspectrum en stralen het 
erna terug geleidelijk uit, waardoor een deel van de uitgestraalde energie van het 
aardoppervlak niet ontsnapt maar ons terug bereikt. 

Klimaatopwarming

Het is dus niet de aanwezigheid, maar wel de overmaat aan broeikasgassen die 
de opwarming van ons klimaat veroorzaakt. De concentratie van CO2 en methaan 
stegen sinds het begin van de industriële revolutie in 1750 van 280ppm* en 700 
ppb* naar respectievelijk 415ppm en 1850ppb. Maar het ene broeikasgas is het 
andere niet. Zo verwarmen de broeikasgassen methaan (CH4) en stikstofoxide 
(N2O) per ton onze atmosfeer ongeveer zo’n 28 en 265 keer meer op dan CO2 dat 
doet. Deze waardes worden het aardopwarmingsvermogen of Global Warming 
Potential (GWP) van een gas genoemd. Door het gebruik van deze GWP-waarden 
kan de globale uitstoot van alle broeikasgassen samengenomen worden tot een 
CO2-equivalente uitstoot.

Feedbackmechanismen

De opwarming van het klimaat blijft niet beperkt tot de directe gevolgen van 
verhoogde concentraties broeikasgassen. Enerzijds bestaan er positieve terug-
koppelingen die de opwarming versterken. Zo zorgt een stijgende temperatuur 
ervoor dat er meer waterdamp opgenomen wordt in de atmosfeer. Aangezien 
waterstof ook een broeikasgas is, versterkt dit effect de opwarming. Voorts ver-
laagt de gereflecteerde zonne-energie door de afname van ijsoppervlakte en 
komt er methaan vrij door het smelten van permafrost. Anderzijds zijn er ook 
negatieve terugkoppelingen aanwezig. Planten nemen door de hogere CO2 con-
centratie momenteel sneller CO2 op en de aarde straalt door de hogere tem-
peratuur ook meer warmte uit.
Welke beloftes werden vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs? 
En welke klimaatmaatregelen zijn aangewezen om de uitstoot 
terug te dringen? Lees het in de volledige versie op yera.be!

Simon Nagels - Ex-voorzitter YERA

Berichten
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Het dagboek van een prof - The Hangover Edition

Wat voorafging: Dirk ging in Duitsland op zoek naar zijn geest dier en ontdekte dat het 
een draak was. Door omstandigheden is hij wel vergeten wat er de rest van de week 
gebeurd is.

Vrijdag: nadat ik wakker werd in aula M besloot ik maar naar mijn bureau te gaan 
en eens een lange nachtrust te nemen.

Zaterdag: Ik werd wakker rond 16u. Er viel door de rolluiken heen wat zonlicht op 
mij. Plus een wanhopige doctoraatsstudent porde me wakker omdat hij dacht 
dat ik overleden was en hij op zoek moest naar een nieuwe promotor.
Ik sprong recht en brulde: ‘Dirk is niet dood! Dirk is een draak’ en liep op volle 
snelheid uit mijn bureau. 
Ik was te enthousiast en stortte van de trap.
Eenmaal beneden dacht ik langs Bartje van ESAT te gaan. Ik wou hem vragen wat 
hij doet nadat hij naar een ESAT-receptie is geweest. Hij raadde me aan om wat 
signaal-tot-ruisverhoudingen uit te rekenen…
Ik heb zelfrespect dus besloot dat niet te doen.
De hoofdprioriteit was nog steeds te weten komen wat er de voorbije dagen geb-
eurd is. Ik fietste – met enige moeite – naar gasthuisberg. Eenmaal daar vroeg ik 
aan de plaatselijke psycholoog hoe je moet omgaan met geheugenverlies.
Hij raadde me aan om naar plaatsen te gaan die me onbewust zullen doen den-
ken aan waar ik geweest ben.
Dat bracht me op ideeën! Ik ben namelijk begonnen in een bar. Waar kan ik 
anders die geur van bier en lichaamssappen opvangen dan in ’t ElixIr! Blijkt het 
vandaag dicht te zijn…

Zondag: ik bereidde me een hele dag voor door studentikoos jargon te leren. BRB, 
OMG, WTF, FWB… Zoveel om te leren. En dat kennen die nog allemaal bovenop 
de echt belangrijke afkortingen in het leven, zoals SDM, CSE en AH (Apolloon 
hogeschool)? Ik heb ergens wel wat respect voor die studenten nu.
Soit, ik stapte binnen in die donkere tunnel en plots bij het ruiken van het bier 
kwam het allemaal terug.
Ik herinner me nog hoe ik blij ‘Ein grosses Bier’ bestelde. En nog een. En nog een.
Ik weet ook nog hoe ik de Duitse economie de lucht in prees! En ook de DIN-
norm, en ook de Roloff en Matek! En de lagerproducenten! Ik herinner me dat ik 
zo goed als de volledige Duitse industrie heb geprezen.
Ik weet nog dat het in de smaak viel bij hen want even later zat ik in een kelder-
tje. Ik weet niet echt goed meer wat er aan de hand was maar ik herinner me 
nog veel rood-zwart-wit en ‘Deutschland über alles!’.
Wat daarna gebeurde, was dat ik hen wou imponeren op de tafel sprong en luid 
brulde: ‘Ik ben Dirk! Ik ben een draak!’ en vuurspuwde. De vlaggen schoten 
daarna in brand waarna ik schnell schnell naar buiten liep.
Dat ik vuurspuwde lijkt me wel onwaarschijnlijk… Ofwel had ik er-
gens wat benzine gedronken ofwel heb ik een van die kaarsen om-
vergeduwd… Ach ja, we zullen het nooit weten, dagboek! Ik ben 
naar de Ferrari gewandeld en daar in slaap gevallen.

Berichten
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Dat waren al genoeg flashbackjes voor vandaag. Ik besloot me de rest van de dag 
te ontspannen door wat lassen te dimensioneren.

Maandag: Ik wandelde rond en probeerde me weer iets te herinneren. Even later 
zag ik wat deuren openstaan. Ik ging erbinnen en bleef open deuren binnengaan 
tot ik in een Mechanica 1-oefenzitting zat. Een van de studenten rekende een 
snelheid om van km/h naar m/s.
‘Ik denk dat het 50m/s is’, zei hij… 50m/s… dat vloog door mijn hoofd. Ik herin-
nerde me weer iets!
Nadat ik wakker was geworden reed ik met de Ferrari 50m/s over de Autobahn 
naar huis. Toen kwam er plots Polizei aan. Ik moest snel denken. Should I stay or 
should I now? Toen dacht ik: ‘Wat zou mijn geest beest doen?’
Ik brulde: ‘Ik ben een draak!’ en duwde de gaspedaal in. Mij krijgen ze niet levend!
Een tijdje later kregen ze me toch levend in handen. Ze zetten me in een cel in 
Bonn. Ik dacht: ‘Dirk, dit is het einde.’ Ik heb de hele dag en de nacht overnacht 
in de cel.
Oei… Ik wist niet dat ik zo diep gevallen was… Geschokt wandelde ik rond op de 
campus. Ik ging op zoek naar een koffietje. Ein-de-lijk! De automaat werkt weer! 
Een lekkere ‘chococreme’ bracht mijn dag weer in orde!

Dinsdag: Ik probeerde me weer te herinneren wat er daarna gebeurd was… Maar 
het lukte niet. Ik fietste naar Werktuigkunde en zag de grote tandwielen… De 
Tandwielen!
Ik zat in de cel… Moedeloos. Maar dan herinnerde waarom ik hier was: een geest 
beest vinden. Een geest beest vinden om me kracht en moed te geven!
Ik keek naar de tralies. Eigenlijk zijn dat gewoon assen! Ik keek naar mijn han-
den. Eigenlijk zijn dat gewoon tandwielen. Ik kan een kracht overbrengen en ze 
verbuigen!
Met een goed gemikte stoot raakte ik een van de tralies waarna deze gewoonweg 
brak en ik door het gat ongelooflijk snel wegliep! Ik ben daarna naar de dicht-
stbijzijnde McDonald’s gewandeld en heb daar geprobeerd een glaasje melk te 
bestellen. Dat geeft me altijd wel de nodige kracht.
Na de nodige verwarring bleek dat ze geen melk hadden.. Wat een teleurstelling. 
Toen hoorde ik plots sirenes… Ik raakte in paniek.
McDonald’s? Melk? Hoe heb ik me uit die situatie gered? Ik besloot weer naar 
huis te gaan. Ik zette me in de zetel en zocht wat op Netflix. Daar zag ik bij ‘nog 
eens kijken’ ‘The Bourne Identity’ voorbij komen… Dat is het!
In de McDonald’s probeerde ik in mijn kolossale hersenen op zoek te gaan naar 
iets dat me kon redden… Eudirka! Ik heb onlangs op Beernie haar Netflix ‘The 
Bourne: Identity’ gezien! Wat zou Jason Bourne doen?
Ik liep naar de toiletten van de McDonald’s en klom door het raampje. Het was 

nogal smal en de landing uit het raampje was pijnlijk maar ik was weer eens 
ontsnapt! Ik verstopte me in de dichtstbijzijnde container en wachtte daar 

de rest van de dag naast de vriendelijke Duitse zwerver.
De volgende dag besloot ik te doen wat Jason Bourne deed in de film: 

naar het treinstation gaan! Wow… Wat een intense flashback… Ik 
liet het nadenken voorvandaag en besloot om morgen naar het 

station in Leuven te gaan.



Dinsdag: Ik fietste snel naar het station van Leuven. Of zoals de Duitsers het no-
emen: Fahrrad fahren! Eenmaal daar kwam alles terug.
Op het station wou ik zo snel mogelijk een trein naar huis nemen. Hoewel ik de 
Duitsers niet vertrouw met treinen, kon ik niet anders! Maar ik wist niet hoe ik de 
trein kon opraken! Ongetwijfeld heeft die Polizei een opsporingsbericht verspreid.
Toen zag ik het! Een lange witte baard! Het was William! Hij was in Duitsland om 
wat kerncentrales te aaien. Ik liep naar hem toe en fluisterde in zijn oor: ‘Psst, 
Willy, ’t is Dirk! Help, ik zit in de penarie! Smokkel me mee naar huis!’.
Hij zei: ‘Hmmm ja okay’. Hij wreef aan zijn baard. ‘Als ik volgend jaar 10% van de 
studenten werktuigkunde naar Energie mag ontvoeren, dan is het goed!’. Ik gaf 
toe aan zijn chantage en onder zijn jas heen geraakte ik terug in Leuven.
Ik weet nog hoe hij uren aan een stuk: ‘1 op r, r ddr, r dr’ aan het zingen was… 
Ik was bijna dood. Eenmaal in Leuven was hij ging ik met hem mee naar aula M 
omdat William daar net les ging geven. De zoete Fluïdummechanica bracht me 
in slaap.
Wow dagboek… Dat was me toch een avontuur! Deze week is wild genoeg gewe-
est… Ik ga voor de rest van de week het rustig aan doen…

Woensdag: worstenbroodjes eten in de alma

Donderdag: onmogelijke examenvragen maken

Vrijdag: binnenlopen in oefenzittingen gekleed als Gandalf en ‘You shall not pass’ 
brullen…

Tot volgende week dagboek,
I will always be yours,
Dirk



Cantusweetje - Werkgroep Cantus

Commilitones
Nu de dagen steeds korter en de nachten steeds kouder worden, kijk ik met 
heimwee terug naar de zomer. Iets waar ik dan altijd enorm van kan genieten 
is zeilen, op een bootje genieten van de wind en het water. Deze week gaat het 
cantusweetje dan over een echt zeemanslied, het Zeemanslied!
Het lied op pagina 506 van de codex heeft een weinig originele naam, er bestaan 
natuurlijk duizend zeemansliederen. Bovendien staat het lied in onze contreien 
vooral onder een andere naam bekend, namelijk Aan het Noordzeestrand. Op 
oude LP’s staat als verwijzing Friesenlied, wat al iets verklapt over het ontstaan 
van het nummer. Bij die naam denken we direct aan Friesland maar de Friezen 
zijn een etnische groep die aan de hele Noordzeekust wonen, van Nederland tot 
Duitsland en zelfs in Denemarken.
De tekst van het lied is geschreven door Martha Mühler-Grähert, een Duitse niet 
afkomstig van de Noord- maar van de Oostzee. Toen ze in 1908 in Berlijn werkte 
schreef ze uit heimwee een gedicht genaamd Mine Heimat in haar Duits dia-
lect. De tekst beschrijft haar geboortestreek met de meeuwen, witte duinen en 
Oostzeegolven. Een jaar later wordt het gedicht opgepikt door Simon Kranning, 
ondernemer en korist en die zet het op muziek. Daarbij vervangt hij over heel het 
lied woorden en wordt het Friesenlied geboren, vaak ook Wo die Nordseewellen 
genoemd. Plots gaat het lied over meeuwen, groene venen en Noordzeegolven.
Doordat we de Noordzeekust delen met onze noorder- en oosterburen is het niet 
zo vreemd dat het lied naar het Nederlands is vertaald en ook bij ons aansloeg. 
Daarbij zijn echter zowel de melodie als de tekst sterk veranderd, zodat er sprake 
is van een volledig nieuw lied. Het oorspronkelijke lied had enkel strofes, geen 
refrein en het refrein van het “Zeemanslied” heeft hier simpelweg de melodie van 
overgenomen. De betekenis komt ook nog redelijk goed overeen met de eerste 
strofe: branding van de golven, schreeuwende meeuwen, de heimwee in ‘Daar 
ben ik geboren, daar voel ik me thuis.’ De twee nieuwe strofen gaan veel meer 
over het vissersleven dan iets anders en hebben een nieuwe melodie, waar het 
refrein mooi op aansluit. Zo hebben wij vandaag de dag dus het prachtige Zee-
manslied in de codex staan.
Laten we drinken op die mooie Noordzee, commilitones, en dat het maar snel 
mooi weer wordt zodat we terug kunnen gaan zeilen!
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Mathias W, Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be 
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Love, Life and Lutgarde

Onze expert Lutgarde biedt de lezers hulp en uitleg bij moeilijke situaties in Love 
and Life.

Hoi Lutgarde,

Mijn naam is Dieter en ik ben een tweedejaarsburgie. Ik heb het gevoel dat ik 
de laatste tijd nogal vaak ‘van het padje ga’. Vorig jaar had ik echt nog veel ge-
studeerd maar het is nu al bijna december en ik heb het hele semester amper 
een les bezocht en enkel gefeest. Ik maak me zorgen of ik correct bezig ben. 
Kan jij mij helpen?

Grtzz,
Dieter

Beste Dieter,

Ik ben blij dat je naar mij komt met je problemen. Mijn motto is namelijk: ‘Advies 
vragen bij Mevrouw Beernaert is advies vragen bij een vriendin’. Ik zal jou dan ook 
advies geven alsof ik je BFF ben.
Ik denk dat je dit ondertussen al wel weet maar als ik met een lastig probleem 
zit, grijp ik terug op de analyse. In dit geval ga ik te rade bij George Green. Je 
kent hem waarschijnlijk wel van zijn ‘Stelling van Green’. Hij legde namelijk het 
verband tussen de kringintegraal over een gesloten curve en de oppervlakte-in-
tegraal over het ingesloten oppervlak. 
Maar nu vraag je mij: Lutgarde, hoe is dit op mij van toepassing? Wel, zie een 
academiejaar als een gesloten curve, waar je begint in september en er steeds 
weer eindigt. De oppervlakte-integraal, wel dat zijn jouw resultaten! Het padje 
dat je nu bewandelt heeft wel degelijk een invloed op jouw resultaten.
Is dat nu problematisch? Wel nee, niemand zegt dat voor een gegeven oppervlak 
er maar één mogelijk padje is. Er zijn zoveel mogelijke paden! En dan reken ik 
Patje Krimson niet eens mee! Bewandel het pad dat jij wilt maar verzeker dat de 
oppervlakte nog steeds acceptabel is.
In jouw geval betekent dit: je opsluiten in je kot vanaf december en onthouden 
dat een 8 al tolereerbaar is!

Warme Groetjes,
Lutgarde



   Internship Fair

At the Internship Fair, a large number of companies that represent a wide 
range of sectors will be present to offer their internship possibilities or even 

thesis subjects! Make sure to come by to have a chat with the companies 
in your favorite sector and to inform you about all possibilities. The internship 
responsibles from the Faculty of Engineering Science will be there to answer 
all your practical questions about internships all everything that comes with it.

Unlock your potential with these easy steps:
1. Register at on.vtk.be/vtkinternshipfair
2. Visit the VTK Internship Fair, 27th of November between 14h - 19h
3. Receive a name tag and personal folder with all information about the attend-
ing companies!

Do not forget to bring your resume and dress appropriately.
The attending companies are: 

Amazon, ArcelorMittal Belgium N.V., BASF Antwerpen, Bluecrux, Boston Con-
sulting Group, Cegeka, Colas, Colruyt Group, Corilus, DataCamp, Deloitte, DEME, 
dpgmedia, Exellys NV, ExxonMobil, Fourcast, Fugro Belgium, Houben nv, Hu-
masol, IAESTE, JIKODA, Kapernikov, McKinsey & Company, Microsoft, Newtec, 
Nokia, Qplox, Renotec, SCK•CEN, Sopra Steria, sweco, Thales Alenia Space, Theo 
Technologies,Tractebel, TREMEC, TucRail, Twipe Mobile Solutions NV, UZ Leuven, 
Viabuild, Vision++ NV, Wegen en Verkeer, WILLEMEN GROEP NV
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Masterclass P&G

Interested to know which type of technical careers P&G can offer you ?
Join the Masterclass and meet inspiring Manufacturing/Engineering P&G employ-
ees with diverse levels of experience to understand what drives and inspires 
them at work!

During the Masterclass you will get the opportunity to visit the plant and do a 
case study.
Afterwards we'll have a diner so you have the chance to ask all questions you 
have.

Practical info:

WHAT ? Masterclass
WHEN ? Wednesday, December 11th from 8.30 AM - 22 PM (including diner)
WHERE ? Mechelen Plant (Hombeeksesteenweg 386, 2800 Mechelen) 
HOW TO APPLY? Go to the P&G careers website, and apply for the Manufacturing 
Process Engineer job (https://www.pgcareers.com/job/mechelen/manufactur-
ing-process-engineer/936/10992350).

You'll need to do the online assessment and only if you pass this test you will be 
invited to the event.
Please take your time to complete this assessment, it will take about 1 hour.

Hope to see you there!



Uitslagen IFB

Deze week zijn er jammer genoeg geen matchen voor VTK. Afgelopen week heb-
ben enkele ploegen gelukkig wel kunnen spelen. De herenzaalvoetbalmatch is 
jammer genoeg wel verzet. Bij deze de uitslagen van afgelopen week:
Volleybal Dames: VTK 2-0  VRG&Crimen
Veldvoetbal Dames: VTK 3-14 VRG&Crimen

G-STIC conferentie

In November zal opnieuw de G-STIC conferentie plaatsvinden in Brussel en mijn 
vereniging (United Nations Major Group for Children and Youth) heeft als officiële 
partner 100 tickets ter beschikking gekregen om te verdelen. De conferentie richt 
zich op science&technology applicaties met het oog op de SDGs (sustainable de-
velopment goals). Voor deze tickets (free of charge) richten wij ons tot studenten 
en junior researchers. Er is ook een opportuniteit om posters te showcasen, 
workshops te organiseren en sprekers in de sessies te krijgen.!

De thema's dit jaar zijn: 
- Klimaat
- Educatie
- Energie
- Gezondheid
- Oceanen
- Water

Samen met circulaire economie, geospatial data, ICT, gender en jongeren als 
transversale vraagstukken.

Met vriendelijke groeten,
Flore De Pauw
VN-jongerenvertegenwoordiger 
Duurzame Ontwikkeling (Vlaamse Jeugdraad)
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Via deze lijst kunnen studenten zich kandidaat 
stellen voor een gratis ticket, zich kandidaat stel-
len als spreker, een workshop- of poster voorstel 
indienen:

Meer informatie over de conferentie vindt u hier:





Spelletjes

Raadsel van de week

De eigenaar van een wijngaard is overleden en laat 21 wijnvaten na die zijn 3 
zonen moeten verdelen. Van deze 21 vaten zijn er 7 vol, 7 halfvol en 7 leeg. Elke 
zoon heeft recht op hetzelfde aantal volle vaten, hetzelfde aantal halfvolle vaten, 
en hetzelfde aantal lege vaten. Er is geen handig meetapparatuur aanwezig. Hoe 
kunnen de vaten en de wijn verdeeld worden?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon 
ter waarde van 20€. 
De winnaar van vorige week is Julie Matheus en mag haar prijs op blok 6 afha-
len.

CHALLENGING SUDOKU




