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Woordje van de praeses 

Gegroet trouwe lezer, gegroet occasionele medicatoerist 
Wisselen is een boeiend en verrijkend proces dat ingebakken zit in alle lagen van de natuur. Dag 
en nacht wisselen elkaar af, de intrigerende heremietkreeft verwisselt al eens van huisje en de 
sterke eikenboom wisselt jaarlijks zijn bladerdek. Maar ook studenten zijn niet vies van wat 
gewissel: De onbezonnen jaren-2000-kindjes wisselen al eens pokémonkaarten en 
diddleblaadjes tijdens de pauzes, de plichtbewuste student doet een poging dagelijks zijn 
ondergoed met remsporen te wisselen en de vices van onze beide kringen wisselen al eens van 
seksuele partner. 
Zo ook, waarde medestudent, zullen jullie favoriete kringen deze week meestappen in dat 
wisselproces. Medica en VTK slaan deze week de handen in mekaar om de leden dichter bij 
elkaar te brengen, fakfeestjes uit te wisselen en activiteiten te delen. Want wisselen is niet enkel 
verliezen van wat was, maar ook verrijkt worden en bijleren over het nieuwe. Zo kom je als 
burgie deze week misschien wel tot inzicht dat geneeskunde meer  is dan een makkelijke richting 
waar je zomaar alles gewoon vanbuiten kan leren en zo beseft de dokter in spe wel dat VTK’ers 
meer zijn dan enkel knappe, intelligente, lieve, grappige, poëtische en vooral bescheiden 
mensen. Kom uzelf dus mee verrijken deze week met het prachtige programma dat wij voor u 
hebben opgesteld en de nieuwe mensen die u kan leren kennen. En waarde burgie en archie, 
moesten een quiz, een cantus en fakfeestjes u niets zeggen, onthoud dan dat Medica voor 60% 
uit vrouwen bestaat…. Ik dacht het al! Tot op de wisselweek!  
Vincent Tombeur 
 

Woordje van de vice 

Beste trouwe Bakske lezer, heeft u net zoals ik wel eens last hebt van typische 
studentenkwaaltjes? Wel eens last van hardnekkige ochtendmigraines? Soms onderdanig aan 
acute slapeloosheid in de lessen? Of misschien ook al eens een branderig gevoel gehad tijdens 
het plassen? Vrees dan niet langer, want deze week zou u zich ten allen tijd binnen een straal 
van enkele (kilo)meters in de buurt van een medisch onderlegde metgezel moeten bevinden. 
Het is deze week namelijk tijd om een aloude traditie nieuw leven in te blazen. In de goede oude 
tijd, zakten de burgies eenmaal per jaar een week af naar een andere fakbar, al dan niet om zijn 
paringsdans uit te voeren. Een week waar solidariteit, vriendschap en verbondenheid 
primeerde. Eén week werd namelijks jaarlijks omgedoopt tot de "Wisselweek". Ook de medici 
zullen in grote aantallen hun trouwe berg afzakken om zich onder de echte wetenschappers te 
mengen. Daar waar men hun necrofiele driften niet kan inlossen op ongewillige lijken en daar 
waar men na een eenmalig ingangsexamen wel nog moeite moet doen voor een diploma te 
halen.  
Maar toch zal de verbroedering niet vanzelfsprekend zijn. Elke iets of wat opgeleide collega weet 
natuurlijk dat alle bekende dokters in de geschiedenis niet zo'n leuke mensen in de ommegang 
waren, om er maar een paar op te noemen: Dr. Mengele, Dr. Gyselbrecht en Geert -"de 
verkrachter"- Smeekens. Houd met andere woorden uw ogen toch maar open deze week, kijk 
toch uit voor verdachte vingers die in de buurt van uw achterpoort komen en ziet dat ge de 
week uitkomt met al uw organen present.  
En btw, weet iemand wat groene schimmel op uw gat kan zijn? Asking for a friend…. 



 

Fak en Cudi 

FAK 

Zondag:   21u00 - …  

Maandag:  22u00 - … 

Dinsdag:  22u00 - … 

Woensdag: 22u00 - … 

Donderdag:  gesloten 

CUDI 

Maandag:  12u30 – 14u00 

Dinsdag:  12u30 – 14u00 

Woensdag: 12u30 – 14u00 & 18u00 – 19u00 

Donderdag:  12u30 – 14u00 

Vrijdag:  gesloten 

THEOKOT 

Maandag:  10u30 – 18u00 

Dinsdag:  10u30 – 18u00 

Woensdag: 10u30 – 18u00 

Donderdag:  10u30 – 18u00 

Vrijdag:  10u30 – 16u00 

 

 

 



 

Wisselweek 

(ma 11 maart) Kwis VTKxMedica 
20u00 | Aula Max Weber/ Jean Monnet 
In thema van de wisselweek slaan Medica en VTK de handen in elkaar om een 
quiz te organiseren. Kom dus af met je beste quizteam en wie weet val jij wel 
in de prijzen. Anders kan je nog altijd genieten van de goedkope drank en 
versnaperingen. Verder zal de quiz door twee proffen van VTK en Medica 
gepresenteerd worden, een avond om niet te missen dus! 
 
(di 12 maart) Massacantus VTKxMedica 
18u00 | Plein voor Alma 3 €12/€15 
Geachte medici, biomedici en ingenieurs in spe. Een wisselweek zonder een 
cantus zou gelijkstaan aan een café zonder bier, een vereniging zonder praeses 
of technetium – 99m zonder gammastraling. Daarom slaan Medica en VTK de 
handen in elkaar om samen de grootste massacantus, voor wel 700 mensen, 
van dit academiejaar op poten te zetten. Dinsdag 12 maart wordt het grasplein 
voor Alma 3 de lanceerplaats van een epische, radioactieve avond waar de 
gezongen liederen van Arenberg tot Gasthuisberg hoorbaar zullen zijn, ad 
fundums als kernraketten de lucht in gaan vliegen en de sfeer hoger zal zijn 
dan de temperatuur in Tsjernobyl. 
 
(wo 13 maart) Bierpongtoernooi VTKxMedica 
19u00 | Doc’s Bar 
Dit toernooi geldt als preselectie voor het grotere Interfacultair 
bierpongtoernooi dat later op het semester georganiseerd zal worden over alle 
kringen van Leuven. 
◾ Waar? Doc's bar - Brusselsestraat 246, 3000 Leuven 
◾ Wanneer? Woensdag 13 maart, deuren van 19u, start 19u30 
◾ Prijs? €13 per persoon 
◾ Inschrijven? Vanaf donderdag 13u via volgende link: 
https://www.vtk.be/en/form/index/8242/ 
 

 

 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vtk.be%2Fen%2Fform%2Findex%2F8242%2F%3Ffbclid%3DIwAR3AEBsy_T65iNf3U0zDXLmUEO3Z6TMhW5XGv2MJTqfjKrz7P0H34_953tk&h=AT2H_UIGKMgnczg2eYEL8CDmLg59-epgpYkORVN47d4UseHLp4URAiORtc7dtZ0PNSx0sdsCEKFM25EIw-M3QvPBjWhy5vCZh-VHjSGMNQjOElJIj5EuxrxAIzTO37j4


 

(do 14 maart) HealthxTech VTKxMedica 
19u00 | MTC 
Robot surgery, MR scanners, wearable sensors, active implants... One simply 
cannot imagine modern healthcare without its technological features. 
Discover the current and future possibilities of health technology at 
HEALTHxTECH by Medica and VTK Development !  
 
We kick off the evening with a keynote by Peter Joosten, Dutch biohacker 
and public figure. 
After the keynote, several experts provide introductory sessions on specific 
(aspects of) technologies in healthcare.  
To finish the evening in style, you can have a drink at our networking 
reception at the university hall. 
 

Speakers will be announced within the next days! 👨🏻🎓 
 

Full program and registrations on www.healthxtech.be ✍🏻 
 
(do 14 maart) Afsluitfeestje VTKxMedica 
22u00 | Doc’s Bar 
We sluiten onze geweldige wisselweek af met een knaller in Doc's Bar. Ja je 
hoort het goed, jullie favoriete tappers van 't ElixIr verplaatsen zich voor één 
keer naar een andere bar waar we onze eigen klassiekers zullen serveren. Kom 
genieten van goedkope Stella's, Elixirtjes of een Sint-Barbara in een andere 
setting en wie weet loop je nog een leuke Medicastudent tegen het lijf. 

http://www.healthxtech.be/?fbclid=IwAR0EjXDO7Is3-c9FKEsGoDPk8TbLR2ElrprEQRkXDu6VVovTlTx8dIncztg


 

Evenementen 

(wo 13 maart) VTK Bureau 
12u45 | ELEC B91.200 
Het VTK Bureau is onze eigen open onderwijsvergadering en staat open voor 
alle studenten van de faculteit ingenieurswetenschappen. We nemen hier 
standpunten in over alle thema’s waar de faculteit en de universiteit zich mee 
bezig houden. Iedereen met een gezonde interesse in 
studentenvertegenwoordiging en onderwijs is welkom!  
 
Interesse? Stuur een mailtje naar onderwijs@vtk.be of kom gewoon eens 
langs! 
 
(wo 13 maart) Workshop ING: Build Your Own Chatbot  
19u00 | Boku 3.10 
The intro part of this workshop will be giving an overview on how AI is used 
within an organization like ING. In the second part we will start to build a bot 
live while explaining the basic building blocks. For having the best interactive 
experience participants should bring their own laptop and create a google 
account up front. 
Afterwards, there will be a small reception and some time to talk with the 
people of ING. 
 
(vr 15 maart) Deloitte Technology day 
- gateway 
Deloitte's exclusive Technology Day 
takes place on 15 March. Register now 
to get invited and start an exciting 
career in a young, dynamic 
environment. Seats are limited! 
 
(di 19 - do 21 maart) Escape Room @ Existenz Week 
13u00-18u00 | @Existenz Locatie €1pp 
 
 
 
 



 

IFB 

1/8ste finale IFB veldvoetbal heren | 2 VTK - Docentica 2 (6-5 penalty’s) 
 
Na een 6 op 9 in de groepsfase werd het tijd voor 1/8ste finale met als 

tegenstander Docentica. In het begin van de match was het overwicht voor 

VTK, maar dit resulteerde in niet meer dan een paar halve kansen. Het was 

echter opletten voor de tegenaanval en halverwege de eerste helft kwam 

Docentica na een splijtende pass plots oog in oog te staan met onze doelman. 

Een simpele pass opzij volstond en de 0-1 werd even simpel binnen getikt. VTK 

kwam nog voor rust verdiend langszij na mooi combinatiespel. Via een 

grondscherend afstandsschot verdween de bal in de korte hoek. De tweede 

helft bracht letterlijk tegenwind voor VTK en de wedstrijd kantelde in het 

voordeel van Docentica. Een knappe save van onze doelman kon niet 

verhinderen dat in de rebound de 2-1 werd binnengetikt. Daarna werd de 

wedstrijd weer evenwichtiger en niet veel later legde onze spits de bal knap 

naast de keeper in doel. 2-2 en meteen ook de eindstand. Penalty’s moesten 

de beslissing brengen. Wat een thriller! Beide ploegen misten niet tot… 

Docentica’s 6de penalty aan de verkeerde kant van de paal verdween! Hiermee 

stoot het team door naar de kwartfinales, ofwel: weer een stapje dichter bij 

de finale! 

 

 



 

YERA 

Vind je weg in de Belgische klimaatpolitiek! 
Deze week eens iets anders dan een artikeltje. Vind jij alle 15 woorden in deze 
woordzoeker? Wens je meer informatie over de begrippen in deze 
woordzoeker? Volg dan onze facebookpagina “YERA Belgium” of bezoek onze 
website www.yera.be. 
 
 
 

 

http://www.yera.be/


 

Solar Team – Recruitment drink 

Het Solar Team is op zoek naar gemotiveerde studenten die deel willen 
uitmaken van het nieuwe team dat zal deelnemen aan de Carrera Solar 
Atacama 2020 in Chili, beter bekend als de meest extreme race voor 
zonnewagens! 

We zoeken gepassioneerde studenten die de huidige en volgende 
zonnewagens naar een hoger niveau willen tillen door nieuwe technologieën 
te ontwikkelen en te implementeren. We zijn voornamelijk op zoek naar 
technische profielen die ook openstaan voor professionele communicatie met 
partnerbedrijven. 

Zie je het zitten om samen met de andere teamleden uitdagende projecten tot 
een goed einde te brengen? Ga dan zeker naar onze website om de 
openstaande vacatures te bekijken! https://www.solarteam.be/nl/vacatures-
1 

Indien één of meerdere vacatures iets voor jou lijken, stuur jouw CV en 
motivatiebrief dan door naar recruitment@solarteam.be  
(vermeld zeker voor 
welke functie je graag 
zou solliciteren). 

Voor een meer 
uitgebreide uitleg over 
een deelname aan het 
Solar Team, kan je 
terecht op de 
Recruitment Solar 
Drink op dinsdag 12 
maart om 19h in het 
Theokot. 

 

 

 

https://www.solarteam.be/nl/vacatures-1?fbclid=IwAR0999mhwPyYzBdafM85AL6qlAUBEMQ_VqoYVUgGYW3GIHd1Mt2tcLQOHA0
https://www.solarteam.be/nl/vacatures-1?fbclid=IwAR0999mhwPyYzBdafM85AL6qlAUBEMQ_VqoYVUgGYW3GIHd1Mt2tcLQOHA0
mailto:recruitment@solarteam.be


 

Cantusweetje – werkgroep cantus 

Commilitones, 
 
Deze week is de wisselweek tussen VTK en Medica en een episch event vindt 
dinsdag plaats, de massacantus VTKxMedica! Met zevenhonderd studenten 
belooft het een onvergetelijke avond te worden, of net wel natuurlijk. Ideaal 
voor deze rubriek heeft Medica op het gebied van cantussen een 
interessante traditie. Twee keer per jaar wordt er een lied van het semester 
gekozen, een mooi en leuk maar minder bekend nummer dat zij zo goed als 
elke cantus zingen. Aangezien het lied van vorig semester dinsdag 
gegarandeerd gezongen gaat worden (en daar meer over te schrijven valt dan 
dat van het huidige semester) is “Vanaand gaan die volkies koring sny” ook 
het lied van deze week. 
 
“Vanaand gaan die volkies koring sny” is een Zuid-Afrikaans lied en gaat over 
iemand die van haar aanbidders het onmogelijke vraagt. Het lied begint met 
een vrouw die over een “aandbloem”, een bloem die ’s avonds bloeit, vertelt 
en haar geliefde vraagt om de plant te gaan plukken. 
 
Hij moet die gaan zoeken in een wag-‘n-bietjiebos, een bos van dorenbomen 
- wag-‘n-bietjie betekent letterlijk “wacht een beetje”, precies wat je moet 
doen als je in doorns vastgeraakt – maar door de duisternis komt hij in de 
tweede strofe onherroepelijk vast te zitten. 
 
Dan verschijnt een tweede aanbidder en de vrouw zegt: ‘Jy kan my kry maar 
daan eers moet jij gaan los my geliefde in die bos.’ Toen zaten ze dus met 
twee vast in de wag-‘n-bietjiebos. ‘Maar’, zo zegt de vrouw, ‘een derde is nog 
los.’ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Het lied kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, bijvoorbeeld 
om op te passen als in een relatie de ander te veel vraagt. Een andere 
opvatting is om niets te beginnen met iemand die nog in de knoop zit met 
iemand anders, teneinde zelf niet mee verstrikt te raken. Als afsluiter nog een 
tip over de uitspraak van het Afrikaans: de tj-klank wordt als “k” 
uitgesproken, de boom klinkt dus als wag-‘n-bikkibos. Opvallend is dat 
dezelfde klankverandering bij beetje/ beke in het dialect voorkomt. 
 
Ut Vivat, Crescat et Floreat! 
Mathias W, Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be 
 

 
 



 

 



 

Horoscoop 

Vissen 

De grote beer is 

duidelijk: deze 

wisselweek wordt voor 

jou eerder een van-het-

padjeweek. 
 

Leeuw 

De orbitale beweging van 

Jupiter voorspelt liefde 

op je pad, maar ook 

gevaar. Ga er voor, en 

weet dat je met een 

keeper ook kan scoren. 
 

Steenbok 

De grote storm van 

Jupiter zorgt ook voor 

een grote storm in je 

hoofd. Neem de tijd om 

alles op een rijtje te 

zetten. Alcohol kan de 

geest altijd verruimen. 
 

Ram 

Mercurius is de kleinste 

planeet, maar verzekert 

je er toch van deze week 

grootse dingen te 

bereiken. Wat dat mag 

zijn, dat bepaal je 

zelf! Een zevensprong op 

de massacantus zou al 

indrukwekkend zijn. 
 

Waterman 

De waterman doet deze 

week niet wat zijn naam 

zou doen vermoeden. 

Water is immers voor de 

vissen. Toch zullen 

beiden een hartstocht 

ondervinden voor het 

gerstennat. 

 

Weegschaal 

Pluto is uitgesloten uit 

de planetengroep, 

net zoals jij soms 

uitgesloten wordt uit je 

omgeving. Maar niet 

getreurd: wie 

aanknooppunten zoekt, 

die vindt ze ooit. 
 

Boogschutter 

Ook een boogschutter 

schiet de pijlen al eens 

mis. Blijf niet treuren 

over dezelfde mooie 

deerne en focus je 

aandacht op wie er wel 

toe doet. 
 



 

Kreeft 

Het traject van Venus 

rondom de zon heeft 

enkel goede 

voorspellingen voor je 

liefdesleven. Misschien 

sla je deze week een 

knappe ingenieur / 

dokter aan de haak? 

 

 Maagd 

Het gewicht van de 

hemellichamen rust niet 

alleen op jouw 

schouders. Ook sociaal 

contact is cruciaal in 

het dagelijkse leven!  
 

Stier 

Het wilde charisma van 

een stier weerspiegelt 

perfect jouw houding 

deze week. Als jager 

begeef je je doorheen je 

potentiële prooien. 

Hopelijk kan de vangst 

bekoren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Tweeling 

De ringen van Saturnus 

draaien deze week 

asynchroon. Duidt dit op 

het gebrek aan regelmaat 

in je leven, tweeling? 

Cijfer jezelf niet weg! 
 

Schorpioen 

Uranus en Mars zijn 

zoals jij en de schone 

deerne vooraan in de 

aula: vrij ver uit 

elkaar. Houdt dat je 

tegen of haalt dat de 

Elon Musk in je naar 

boven om een raket te 

bouwen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spelletjes 

ZWEEDSE PUZZEL 

BINAIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Raadsel van de week 

Na het ingangsexamen is de gemiddelde geneeskundestudent al snel zijn 

wiskunde vergeten. Daarom hanteert Medica volgend alternatief telsysteem: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, …75, 76, 77, 100, 101, 102, 

… 

Welk getal is, omgerekend in ons talsysteem, het Medicagetal 764? 

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een bol.com 
cadeaubon ter waarde van €20.  
 

Vorige week was het antwoord “6/(1-¾)” 

Samuel Tocci wist dit, hij mag zijn prijs ontvangen door een mailtje te sturen 

naar communicatie@vtk.be 

 
 
 

VTK vtkleeuw vtkleeuw 

 

 

Wil je zelf iets in het Bakske publiceren? Stuur je rijmpje, cartoon, verhaal, 
tekening  of meme door naar bakske@vtk.be en misschien verschijnt jouw 
kunstwerk wel in onze volgende editie! 
 

Groetjes, 

Jilmen, Jarrit, Emma, Cyriel en Arno 

 

 


