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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Maandag (23/9)
20u00 - ...

Looptraining

Ingang atletiekpiste

Fietszoektocht

200A, grasveld aan

Dinsdag (24/9)
14u00-17u00

Celestijnenlaan 200
17u00-21u00

Pizzabuffet en drankspelletjes

‘t ElixIr

20u00 - ...

Looptraining

Ingang atletiekpiste

21u00 - ...

Jeneverfeestje

‘t ElixIr

Fietszoektocht

200A, grasveld aan

Woensdag (25/9)
14u00-17u00

Celestijnenlaan 200
20u00-20u30

Schachtenconvent

‘t ElixIr

20u30 - ...

Openingscantus

Waaiberg

20u00 - ...

Looptraining

Ingang atletiekpiste

23u00 - ...

Après cantusfeestje

‘t ElixIr

Eten in de Alma

Alma 3

Looptraining

Ingang atletiekpiste

Donderdag (26/9)
18u00-19u30
20u00 - ...
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Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (23/9)
Theokot GESLOTEN
17u00-18u15

Cursusdienst 1e Bach (A t.e.m. E)

Theokot

18u15-19u30

Cursusdienst 1e Bach (F t.e.m. L)

Theokot

19u30-20u45

Cursusdienst 1e Bach (M t.e.m S)

Theokot

20u45-22u00

Cursusdienst 1e Bach (T t.e.m. Z)

Theokot

17u00-22u00

Inschrijvingen VTK

Machinezaal
Thermotechnish Instituut

11u30-13u30

Theokot

Machinezaal TTI

12u00-14u00

Cursusdienst 1e Bach Archies

Theokot

14u00-19u00

Cursusdienst 3e Bach Archies

Theokot

14u00-15u15

Cursusdienst 3e Bach ESAT

Theokot

15u15-16u30

Cursusdienst 3e Bach CW

Theokot

16u30-17u45

Cursusdienst 3e Bach CIT

Theokot

17u45-19u00

Cursusdienst 3e Bach BWK

Theokot

19u00-22u00

Cursusdienst 2e Bach (Groep A)

Theokot

12u00-22u00

Inschrijvingen VTK

Machinezaal TTI

Dinsdag (24/9)

Woensdag (25/9)
11u30-13u30

Theokot

Machinezaal TTI

12u00-15u00

Cursusdienst 2e Bach Archies

Theokot

12u00-15u00

Cursusdienst 2e Bach (Groep B)

Theokot

15u00-16u00

Cursusdienst Brugjaar Industrieel

Theokot

16u00-18u00

Cursusdienst 3e Bach WTK

Theokot

18u00-20u00

Cursusdienst 3e Bach MTM

Theokot

12u00-20u00

Inschrijvingen VTK

Machinezaal TTI

Donderdag (26/9)
11u30-13u30

Theokot

Machinezaal TTI

12u00-20u00

Cursusdienst Alle Masters

Theokot

12u00-15u00

Cursusdienst 1e Bach (2e kans)

Theokot

15u00-17u30

Cursusdienst 2e Bach (2e kans)

Theokot

17u30-20u00

Cursusdienst 3e Bach (2e kans)

Theokot

12u00-20u00

Inschrijvingen VTK

Machinezaal TTI

Theokot

Machinezaal TTI

Vrijdag (27/9)
11u30-13u30
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Woordje van de praeses
Eindelijk, openingsweek! Voor de oudere mensen naar goeie gewoonte weer een
feestweek, voor de eerstejaars vooral een overdondering en de start van een nieuw leven.
Geniet ervan, want “de schoonsten tijd van uw leven” vliegt sneller voorbij dan u lief is.
Mijn week zal vooral vol zitten met aanwezig zijn op VTK-aangelegenheden, speeches
geven op de onthaalnamiddag, en de allereerste officiële Algemene Vergadering van de
stura (studentenraad associatie KU Leuven). Ahja, en thesissen natuurlijk!
Robin
Ps: Kikkers zijn awesome!

Woordje van de vice

Robin (praeses@vtk.be)

Na een maandje of drie tamzakken (of uw procrastinatiegedrag vervloeken) stroomt
Leuven eindelijk weer vol met studenten en studentinnen. Een verhouding die bij
enkele richtingen (waaronder onszelf) helaas een beetje scheef zit. Tip voor de
eerstejaarsburgies onder ons: indien u opmerkelijk veel vrouwvolk ziet zitten in de aula,
dan zit u in de les Toegepaste Mechanica. Over eerstejaars gesproken: ik heb met eigen
ogen mogen aanschouwen dat er weer een geniale generatie ingenieurs aankomt, wat
een zot onthaalweekend!
Weetje van de week: VTK verbruikt ruwweg tussen de 5 a 6 kilometer duct tape (of duck
tape? Check de Ir.Reëel!) per jaar.
Jeekes (vice@vtk.be)

Inschrijvingen VTK
Een nieuw academiejaar staat voor de deur, en VTK staat je opnieuw bij om het maximum
uit je studententijd te halen. Maak je lid van VTK en krijg korting op al onze activiteiten,
wekelijks Het Bakske in je mailbox om je op de hoogte te houden van wat er omgaat
in burgie- en archieland, ons driemaandelijks kwaliteitsmagazine IrReëel gratis in je
brievenbus, toegang tot de shiftenlijsten op onze website en nog veel meer. Inschrijven
kan online op vtk.be en in de Machinezaal van het TTI - dat is boven het Theokot.
Maarten (secretaris@vtk.be)
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VICTORY
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Sport

24 Urenloop

Looptrainingen
Wij willen jou helpen om je conditie op peil te brengen/te houden en je spieren te
versterken zodat je sneller wordt! (En dus ook meer kans maakt op vette prijzen). We
zorgen voor een gevarieerde training die opgesteld werd door niemand minder dan Marc
Herremans. Daarnaast zal er ook steeds sportdrank aanwezig zijn op de trainingen. 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. Afspraak elke dag om 20u00 aan de atletiekpiste.
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 verkleind wordt. 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 unieke VTK loopshort. 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 mail 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.
Departementenstrijd
Met de departementenstrijd kunnen jullie 3 vaten voor jouw departement winnen om af
te tappen in ‘t ElixIr. Elk departement mag 1 uur kiezen, tijdens dit uur tellen de punten
dubbel. Het totaal aantal punten wordt hier gewogen voor een eerlijk resultaat. Overleg
met medestudenten welk uur jullie willen en laat het ons zo snel mogelijk weten via mail!
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Gezocht: nieuwe slogans
Naast de sportieve prestaties op de 24 urenloop is de sfeer ook zeer belangrijk. Daarom
houden we een kleine wedstrijd op zoek naar nieuwe, originele slogans of liedjes. Stuur
ten laatste op woensdag 9 oktober jouw slogan of liedje in door te mailen. De 3 beste
zullen beloond worden met een waardebon van 30, 20 en 10 euro.
Uitdagingen
VTK Sport daagt jullie uit! In het teken van 150 jaar ingenieurswetenschappen dagen
we jullie uit om je kot in te richten als looppiste. Als 150 personen hun kot omtoveren
dan mogen jullie, de personen dankzij wie de uitdaging is geslaagd, het sportteam
besmeuren met eieren, bloem, mayonaise... kortom dan mogen jullie ons een vuile
doop geven. Dus wees creatief, zet jezelf op aanwezig op het evenement ‘VTK Sport
uitdaging 1’ en post een foto van je kot op de pagina van het evenement voor vrijdag 29
september 12u00!
Danslessen: Rock ‘n Roll
Voor de dansers onder jullie, bieden we dit semester een cursus Rock ‘n Roll aan.
De cursus bestaat uit 8 lessen en wordt gegeven door Kenny Philippaars. De lessen
zullen doorgaan op dinsdag van 20u00 tot 21u00 in Redingenhof zaaltjes unit 2. We
beginnen op dinsdag 8 oktober. Leden betalen 20 euro, niet-leden 25 euro. Betalen doe
je net voor de eerste les, gelieve dan ook je VTK-lidkaart mee te nemen als je die hebt.
Inschrijven doe je via onze site.
VTK Competitie
VTK organiseert door het jaar competities in verschillende sporten (zaalvoetbal, basket
en volleybal) . Zo kan je samen met je jaar, of gewoon met enkele vrienden, komen
strijden om een plaatsje bij de top binnen VTK. Bovendien krijgt het winnende team een
vat. Info over reglementen en inschrijvingen zijn te vinden op onze site. Inschrijven kan
tot en met zondag 6 oktober.
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! Als je interesse hebt, schrijf je dan zeker in
via onze site.
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Schachtencup
Volgende week kunnen de eerstejaars zich een eerste keer bewijzen op sportvlak,
want dan staat er een heuse beker op het programma, met als tegenstanders Medica,
VRG en Ekonomika. De schachtencup is een toernooitje veldvoetbal dat zal doorgaan
op woensdag 2 oktober vanaf 19u00. We spreken af aan gebouw De Nayer (=groot
gebouw aan de overkant van de atletiekpiste als je van de ring komt) om 18u40. Vergeet
zeker je sportkaart niet mee te nemen.
Emily Haest (sport@vtk.be)

Activiteiten

Openingscantus

Na een zomer vol zon, studeren en droogte, gaan wij het gulden nat opnieuw rijkelijk
laten vloeien. Dit alles vergezeld van hemelse gezangen.
Kortom kom allen naar de openingscantus, woensdag 25 september in de Waaiberg.
Tickets zijn vanaf zondagavond te koop in ‘t ElixIr en vanaf maandag in het
thermotechnisch instituut bij de inschrijvingen.
Deuren: 20u00

Io Vivat:20u30

Bier €9/€13 Water: €3/€5

Cultuur

Activiteiten (activiteiten@vtk.be)

Kwis

Maandag 14 oktober gaan we weer van start met de eerste VTK Kwis van dit jaar. Zoek
3 vrienden, schrijf je in op on.vtk.be/kwis en bewijs dat je meer weet dan wat in onze
doffe lesboeken staat. We verwachten je om 20u00 in aula 200G - 00.01.
Naast leuke prijzen zijn er ook 5 plaatsen te winnen voor de finalekwis.

Internationaal

Senne(cultuur@vtk.be)

ATHENS november 2013

Van 16 tot 23 november vindt er opnieuw een ATHENS-week plaats. Deadline om in te
schrijven voor deze sessie is woensdag 25 september 14u.
Enkel het ATHENS-vak in ISP zetten is niet voldoende! Meer info op http://eng.kuleuven.
be/english/education/internationalisation/athens/athens_out
Wout Van der Veken (internationaal@vtk.be)
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Fakbar

Jeneverfeestje

Kan je even geen bier meer zien na de openingsavond? Is je lever nog steeds verzadigd
van dat gelig drankje? Of hebben de echte tanken nood aan iets straffer? Dan is
dinsdagavond ’t ElixIr the place to be met een knallend jeneneverfeestje!
Après cantusfeestje
De eerste cantus van het nieuwe academiejaar komt er weer aan! Voor sommigen de
allereerste, voor anderen misschien al wel hun honderste! Voor beide reden genoeg om
dit woensdagavond te komen vieren met een spetterende aftercantus-party in de fak!
Kan je om één of andere reden er niet bijzien, niet getreurd want volgende week is het
al weer Mexican-party!

Theokot

Fakbar (fakbar@vtk.be)

Een nieuw jaar: oude studenten afgestudeerd, nieuwe eerstejaars erbij. Iedereen
komt terug naar Leuven. Ook wij zijn deze week terug open, maar aangezien CuDi
ons geliefde Theokot volledig inpalmt met al hun cursussen en boeken, gaan wij op
verplaatsing. Wij zitten de hele week in de Machinezaal van het TTI tussen de standjes
van de inschrijvingen. Let wel op: we zijn deze week enkel van 11u30 tot 13u30 geopend!

Cursusdienst

Theokot (theokot@vtk.be)

Openingsweek van CuDi

Liefste studentjes!
Het jaar is begonnen, dus iedereen heeft weer boeken nodig!
Wij hebben met CuDi een hele zomer doorgewerkt om alles -of toch het meeste- hier
te hebben. We zijn net niet opgepakt voor stalking van professoren volgens mij. Toch
wel jammer dat er zo weinig vrouwelijke proffen zijn. Voor de openingsuren van de CuDi
verwijs ik je graag door naar vooraan in het Bakske. Wij zouden jullie willen vragen om
deze zoveel mogelijk te respecteren! Nieuw sinds dit jaar is dat maandag alleen maar
de eerstejaars mogen komen! Ouderejaars zullen zich dan ook niet kunnen aanmelden,
zoals we het aan onze vriendjes van IT hebben gevraagd.
Het cuditeam (cursusdienst@vtk.be)
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Revue
Maandag (30/9) 20u30-21u30 Revue startvergadering, 200M 00.07
*en* Dinsdag (1/10) 20u30-21u30 Revue startvergadering 200M 00.07
Revue is weer volop bezig aan hun nieuwe show voor maart. Onze sgreivers, acteurs,
danseressen, muzikanten, decorbouwers, licht- en geluidstechnici, IT’ers, costumeurs,...
ze verwelkomen je met open armen. Ben je nieuwsgierig? Kom af naar één van onze
startvergaderingen volgende week.
VTK Revue (revue@vtk.be)

Onthaal
Fietszoektocht
Op maandag hebben we bijlange niet alles kunnen tonen. En daarom is er de
fietszoektocht! Volg de aanwijzingen van het spel en word zo langs alle belangrijke
plaatsen van Heverlee en Leuven gevoerd. Er is een prijs op het einde, voor wie het
raadsel kan oplossen. Fiets en balpen niet vergeten!
Omdat de archies dinsdagnamiddag niet kunnen, is er een tweede mogelijkheid op
woensdag. Aansluitend op die van dinsdag is er een pizzabuffet en daaropvolgend
drankspelletjes in de fak voor wie zich daarvoor heeft ingeschreven.
Pizzabuffet en drankspelletjes
Net half Leuven doorgefietst? Net iets anders gedaan dan Leuven doorfietsen? Maakt
niet uit! Kom gezellig pizza’s oppeuzelen en speel daarna mee wat drankspelletjes.
Inschrijven kan je op vtk.be/on/pizzabuffet.
Schachtenconvent @ ‘t ElixIr
Omdat er belangrijke dingen zijn om te weten voor je eerste cantus, is er voorafgaand
aan de openingscantus een schachtenconvent om al het nodige uit te leggen. Wie dit al
gevolgd heeft op het onthaalweekend, is al voldoende voorbereid.
Eten in Alma 3
Alma 3 is onze surrogaatmoeder die liefdevol ons eten voor ons klaarmaakt, u gepast
geld teruggeeft, frietjes laat bijnemen en de afwas doet.
Om jullie te laten kennismaken met dit studentenrestaurant met democratische prijzen,
nodigen we jullie uit om er donderdagavond met ons te komen eten. Kom er bij en zet
je naast ons!
Donderdag (3/10) Peter- en Meteravond 20u15 Alma 3
Je kan altijd wel wat hulp gebruiken in je eerste jaar. De tweedejaars weten precies wat u
te wachten staat, alles zit nog vers in hun geheugen. Studeertips, opgeloste oefeningen
Bakske Week 1 - p. 11

GEEN LE(U)VEN ZONDER UHO!
Het

Universitair

Harmonieorkest

van

Leuven is net als elk jaar op zoek naar
nieuw

talent!

Naast

de

wekelijkse

repetities op dinsdagavond zorgt het
UHO ook voor een toffe sfeer, een pak
nieuwe vrienden, te gekke activiteiten en
nog zo veel meer!

Ben je een student in Leuven en ben je
een

koperblazer,

houtblazer

of

slagwerker? Dan ben jij de persoon die
we

zoeken!

Kom

naar

onze

kennismakingsrepetities

op

24

september of 1 oktober om 20:00u @
Ensemblezaal HET STUK of schrijf je in
voor de audities op 3 oktober in het
Maria Theresiacollege!
Meer info: www.uho.be of info@uho.be
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Maak je ondernemingsplan, vorm een team
en word gecoacht door experts.

Win € 25.000
aan prĳzengeld!
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en hun savoir vivre zullen de jouwe zijn. Ben je als eerstejaars op zoek naar peters en
meters? Kom dan om 20u15 naar Alma 3. Ben je een tweedejaars en wil je je graag
ontfermen over wat eerstejaars? Kom dan om 19u30 naar diezelfde Alma 3. Inschrijven
in beide gevallen kan op vtk.be/on/peme.
Briki (schachtenmeester@vtk.be)

Varia
Maandag (30/9) 19u00-20u00 Doopmeesters startvergadering
Heb je je vorig jaar laten dopen en koester je hier nog steeds goede herinneringen aan?
Heb je interesse om de doop eens als een doopmeester te mogen meemaken? Kom
dan naar de startvergadering van de doopmeesters om de doop dit jaar te organiseren
en eerstejaars te dopen. Het lokaal zal later nog meegedeeld worden op onze site en in
het Bakske van volgende week.
Briki (schachtenmeester@vtk.be)
Dinsdag (1/10) 19u00-20u00 Kanweek startvergadering
Kanweek is de gezamenlijke jaarweking van het eerste en het tweede jaar. Een hele
week tonen we van ons beste kant met o.a. een onvergetelijke fuif en een geweldige
cantus. Maar vooraleer we daar geraken, moet er eerst heel wat gebeuren. Het kiezen
van een thema en activiteiten, het ontwerpen van posters en al het plannen moet eerst
nog gebeuren. Ben je nieuwsgierig of dit misschien iets voor jou is? Kom dan naar onze
startvergadering! Het lokaal zal later nog meegedeeld worden op onze site en in het
Bakske van volgende week.
Briki (schachtenmeester@vtk.be)
CuDi verkoopt ook onzin! Zeker na bier en slaap tekort
CuDi heeft het theokot na een langdurige strijd veroverd. Na een aanval met onze
superpanda’s en -vosjes moesten de paljassen van Fransen het onderspit delven!
Natuurlijk is versterking altijd nodig en welkom, want onze superschacht T.I.M., Toffe
Intelligente Medewerker, kan dit niet alleen aan. Na jenever en bier functioneert deze
de dag erna immers minder goed! Ook de minder slimme varianten, zoals T.O.M’s zijn
natuurlijk ook welkom! Als Tim of Tom zijn we jullie zeer dankbaar en zal ons CuDivrouwtje jullie graag masseren, alleen weet ze het zelf nog niet! Tevens zal onze vice je
belonen met d(r)ank en andere verwennerij! Schrijf je dus maar snel in op wat shiften
via http://vtk.be/nl/shift/!
Nadat je eindelijk jouw boeken hebt, moet je naar de fak gaan om je net als alle andere
Timmen en Tommen helemaal naar de *biep* te drinken! Tot op de cantus waar wij onze
overwinning zullen vieren en de paljassen van Theokot helemaal zullen toe, in beide
betekenissen, drinken!
Michiel Verbeeck (cursusdienst@vtk.be)
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Wat doen we?

YERA is een denktank die zich focust op energie.
Ons doel is om energie op een verantwoorde manier
onder de aandacht te brengen.
We komen naar buiten met correcte publicaties
over het energiethema voor het brede publiek.

Word lid!

Volg ons als abonnee: het is gratis en levert je tal van
voordelen op!
Of draag zelf je steentje bij als auteur.
www.YERA.be
YERA Belgium
@YERA_Belgium
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Yera
Beste burgies en archies,
Heb je interesse voor de energieproblematiek? Wil je het fijne weten van
klimaatverandering of van hernieuwbare energie?
Graag stellen wij u YERA voor! YERA is een denktank die focust op energie. Ons doel is
om energie op een verantwoorde manier onder de aandacht te brengen. We komen naar
buiten met correcte publicaties over het energiethema voor het brede publiek. Wanneer
nodig, zijn we er ook om onduidelijkheden en fouten in de media aan te kaarten.
YERA rekruteert! Heb jij zin om af en toe als auteur van een artikel naar voor te treden
en gepubliceerd te worden? Wil je graag deelnemen aan onze events, zoals debatten
en workshops?
Word dan snel lid van YERA!
Een lidmaatschap bij YERA is volledig gratis en zal je heel wat contacten en interessante
ervaringen opleveren! Daarenboven is het een ideale manier om jezelf te verbeteren in
het schrijven van wetenschappelijke teksten.
Wens je deel uit te maken van ons netwerk geëngageerde studenten?
Aarzel dan niet en surf naar www.yera.be en word lid!
Tot snel!
Wouter Janssens

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)

Raadsel week 1
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 prijs wint. Niet gewonnen?
Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes!
Raadsel van de week
Bereken 1337 met de operaties +,-,*,/,^,!, worteltrekking en/of haakjes. Gebruik elk getal
van 1 tot 10 exact eenmaal.
Tom (raadsel@vtk.be)
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