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Het Bakske
Dag lezer,
Proficiat, jij hebt de derde editie van Het Bakske vast, gegarandeerd plezier. Kom
te weten welke leuke evenementen er deze week te beleven zijn en verdiep je helemaal in de spelletjes op het einde van het boekje. Of geniet opnieuw van de mooie
woorden van ons iconische duo, Daphne en Jarrit, die de eer hebben dit Bakske te
openen. Kortom, wel weer even zoet.
Veel leesplezier, de redactie
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Praeseswoordje
Week drie! De tijd vliegt. Maar niet getreurd: alle goede
dingen in het leven bestaan uit drie. De regel van drie
vergemakkelijkt het leven van een burgie/archie, derde keer
proberen om die ochtendles te halen zou de goede keer moeten zijn, een cantus telt (voor sommigen) drie delen, bij
een wedstrijd krijgen de eerste drie een medaille, …
Maar… Voor elke regel is er een uitzondering, en dat is bij deze niet anders. In de top drie eindigen en een medaille krijgen kan mooi zijn, maar
tijdens hét sportevenement van het jaar telt maar één plaats. Tijdens de mooiste 24 uren van het jaar staan we geen seconde stil bij het feit dat een tweede
plaats ook een mogelijkheid is. De volgende twee weken staan volledig in het
thema van de herverovering van onze onze Heilige Graal. Enkel allemaal samen
zijn we in staat om vol voor die mooie gouden beker te vechten, voet na voet,
rondje na rondje, kreet na kreet. Laat onze vrienden van Apolloon zien dat wij,
ingenieurs, beter zijn in hun eigen specialiteit en kom af naar onze looptrainingen,
elke avond om 20u30, om dat zo gewilde speedyteamtshirt te bemachtigen!
PS: vergeet woensdag geen schachten te kopen op de schachtenverkoop. Mijn
suggestie voor een opdracht is het maken van een grote spandoek om onze lopers aan te moedigen! En laat ze koken, want zelfs ik begin al die afhaalmaaltijden
beu te worden.
Geniet ervan!
Daphne

Vicewoordje
Alvast bedankt om mijn vicetekstje te lezen! Het is me keer op keer weer een waar
genoegen om voor zo’n groot publiek hoogstaande literatuur te mogen schrijven.
Weliswaar haal ik die quota nooit met mijn tekstjes maar achja, wat heb je beters
te doen in de les maandagochtend dan dit te lezen?
We vliegen ondertussen ook al week drie van het semester in. Er zijn al enkelingen
die in de bib vertoeven om zich in de boeken te nestelen, dat soort mensen zal ik
nooit snappen. Helaas zijn dat vooral mijn jaargenoten die zich al storten op hun
thesis terwijl ik juist mijn literatuur heb afgeprint om het dan ergens te verstoppen
zodat ik niet geconfronteerd word met mijn achterstalligheid.
Voor zij die de openingscantus hebben gemist (a.k.a de mensen die pas na 1 minuut op de inschrijvingslink hebben geklikt), het was een fantastische start van het
cantusjaar! Mijn stem was zo nu en dan niet even opgewarmd maar de sfeer zat
snor en de bierkannen vlogen over de toog.
Deze week staat de schachtenverkoop op het programma, dus kom zeker
schachtjes kopen voor al je huishoudelijke klusjes, of als je eerstejaars
bent, laat je gewoon dopen! Het is geen harde doop maar vooral eentje
waar je goede herinneringen van over houdt!
Enjoy your week x
Jarrit

Opening

Openingsuren
		

Theokot		

Cursusdienst

Maandag

10u30-18u00

12u45-14u00

22u - ...

Dinsdag

10u30-18u00

12u30-14u00 & 18u00-19u00

22u - ...

Woensdag

10u30-18u00

12u30-14u00 & 18u00-19u00

22u - ...

Donderdag

10u30-18u00

GESLOTEN

22u - ...

GESLOTEN

   GESLOTEN

Vrijdag

10u30-18u00
				

‘t ElixIr

MA 7: Open vergadering catering Revue | BOKU 03.10 | 12u30

Maak je graag anderen gelukkig met lekker eten of een drankje? Zin om een
receptie te helpen organiseren? Of wil je gewoon graag in grote kookpotten
roeren? Kom dan eens (vrijblijvend) langs op onze eerste vergadering. Afspraak
om 12u30 in BOKU 03.10.

MA 7: Open vergadering sgreivers Revue | Residentie de
Vesten | 20u00

Vind je jezelf heel grappig? Zin om een verhaal uit te werken voor een
avondvullende show? Kom dan vrijblijvend eens langs op onze brainstorm, want
ons sgreivers-team werkt tijdens het eerste semester het script uit voor de
show. Spoiler alert: het thema kom je zo al te weten.
We spreken af om 20u00 aan de ingang van residentie De Vesten om samen naar
de living te gaan. Kom je iets later? Stuur dan een berichtje naar onze facebookpagina 'VTK Revue'.

MA 7: Open vergadering dans Revue | 200S 00.04 | 20u00

Dans jij graag? Maak jij graag dansjes? Of wil je dit graag leren? Kom dan zeker
eens langs op de eerste vergadering van Revue Dans. Wij komen één keer per
week samen om de dansjes te bedenken die we tijdens de voorstellingen in maart
opvoeren. Iedereen is welkom, met en zonder danservaring!

DI

8:

Beach

Party

|

't

ElixIr

|

22u00

De zomer lijkt al ver in het verleden te liggen en de donkere tijden met saaie
lessen zijn nu officieel begonnen. Wij willen hier echter nog niet aan toe geven
en organiseren ook dit jaar onze befaamde beach party. Kom samen met ons
nog eens in die zomerse sferen. Met de voetjes in het witte zand, cocktail
in de hand en de beste zomerhits belooft het een zwoele zomeravond te
worden.
PROMO'S
Desperados €1
Safari Fanta €1.50
Mojito €2
Virgin Mojito €0.50

WO

9:

VTK

Bureau

2

|

ELEC

B91.200

|

12u45

Het is woensdag al weer tijd voor ons tweede VTK Bureau. Heb jij je aangemeld
als POC’er, ben je geïnteresseerd in onderwijs of wil je gewoon eens komen
kijken welke boeiende dingen we daar bespreken? Iedereen welkom!
Thema’s als studiekostenbeheersing, duurzaamheid in de opleiding,
herkansingsbeleid en indeling van het academiejaar zijn slechts enkele
van de vele boeiende topics die we behandelen. Als je je vooraf
inschrijft, krijg je een gratis broodje en drankje, wat wil je nog meer?
e e n

Events

Meer vragen of weet je niet waar je je moet inschrijven? Stuur
mail naar onderwijs@vtk.be of zoek onze Facebookgroep
via https://www.facebook.com/groups/VTKOnderwijs.

WO

9:

Uniluc

LAN-Party

|

Theokot

|

19u00

Na het succes van vorig jaar is Uniluc terug met een nieuwe LAN-party. Uniwat? Uniluc is ontstaan om (ingenieurs)studenten samen te brengen rond
gaming, met bijvoorbeeld een eigen minecraft server en jaarlijks een csgo toernooi. Deze woensdag organiseren we onze eerste LAN-party van het
academiejaar in het geliefde Theokot waar ook de nieuwe server officiëel
geopend zal worden. Drinken zal aan de gewone prijzen worden aangeboden,
je hoeft dus enkel je laptop mee te brengen. Vind ons en ons team voor meer
informatie op uniluc.com. Alvast tot dan!

DO

10:

PAL-Tutoropleiding

|

Kasteel

02.01

|

19u00

Ben je een enthousiaste tweede- of derdejaarsstudent en wil je dit jaar
PAL geven of twijfel je nog? Kom dan naar onze vormingssessie en wordt
PAL-tutor. De avond wordt gevuld met interactieve workshops! Naast een
sessie over de werking van PAL hopen we jullie ook enkele tips and tricks
mee te geven om de PAL-sessies zo leuk en leerrijk mogelijk te maken. De
vormingssessie gaat door van 19u tot 20u30. We sluiten af met een gezellige
receptie waar je kan spreken met enkele oud-tutors. De tutoropleiding is ook
zeker een aanrader voor alle twijfelaars. Je kan je na de vormingssessie nog
inschrijven tot 23u59. Tot dan!

DO

10:

Tapperscursus

1

|

't

ElixIr

|

22u00

Droom jij soms ook van die perfect getapte pint? Altijd al eens willen komen
neventappen bij het beste fakbarteam van Leuven, maar ben je niet zeker van
je tapskills? Kom dan zeker naar onze tapperscursus en leer onder leiding
van een van onze hoofdtappers de perfect pint tappen.

Events

DO 10: BR Launch 2 | Thermotechnisch Instituut| 20u30

BR Launch 2 is de startactiviteit van het werkingsjaar 2019-2020 van
Bedrijvenrelaties. Op deze startactiviteit worden bedrijfspresentaties
afgewisseld met cocktailworkshops om zo op een informele manier
een eerste stap richting het bedrijfsleven te zetten.   Afwisselend met de
cocktailworkshops worden 4 presentatierondes van de volgende bedrijven
gegeven:
Miebach Consulting - KLA
Accenture - Renotec
Ineos - Tag
Cargill - Cisco
Voor en na de presentaties en workshops wordt er een receptie aangeboden
waar je op een informele manier contact kunnen leggen met de
bedrijfsvertegenwoordigers. Er wordt ook een avondmaal voorzien!
Inschrijven kan tot en met woensdag 9 oktober 23u59 via de link in het
evenement op de Facebookpagina VTK Corporate Relations en op vtk.
be. De aanwezige bedrijven zijn actief in verschillende sectoren, dus alle
afstudeerrichtingen zijn welkom!
We verwelkomen enkel laatstejaarsstudenten, maximaal 100 studenten.

Events

MA 14 & DI 15: Sollicitatietraining | Geo-instituut
(Celestijnenlaan 200E) | 20u00

Ga je binnenkort op zoek naar je eerste stage of job? Ben je niet helemaal
zeker wat je best wel en niet op je CV zet? Heb je nog niet zo’n goed beeld
over wat te verwachten tijdens een sollicitatiegesprek? Op maandag 14
en dinsdag 15 oktober nemen VTK Development en LBK je mee doorheen
het sollicitatieproces. Tijdens de sollicitatietraining leer je meer over de
vier belangrijkste aspecten van het sollicitatieproces: de CV, LinkedIn, een
motivatiebrief en het sollicitatiegesprek. Na de sollicitatietraining is er de
tijd om nog wat vragen te stellen of om na te praten met een hapje en een
drankje.
Inschrijven kan op on.vtk.be/sollicitatie

DI 15: 24 Urenloop cantus | DeWaaiberg | Deuren: 20u30 IoVivat: 21u00

Binnen enkele weken is het zover: de 24 urenloop! Daarom organiseren wij
de week ervoor een cantus volledig in thema van VTK, haar lopers en haar
supporters! Kom je verkleed als supporter in de kleuren van VTK, dan krijg je
bij de inkom nog een bonnetje voor in ‘t ElixIr. Meer informatie vind je in het
Facebookevenement.
LET OP: Omdat deze cantus draait rond VTK moet je lid zijn om je te kunnen
inschrijven. Je mag echter wel een niet-lid vriendje meenemen indien zij ook
VTK-gezind zijn.

MA/DI/WO/DO: Looptrainingen 24 Urenloop | Ingang
Atletiekpiste | 20u30

De legende van de Heilige Graal is een welbekend deel van de westerse
geschiedenis. Echter, vanaf nu zal deze legende ook deel uitmaken van de
geschiedenis van VTK! Dit jaar zullen we op de 24 urenloop weer strijden om de
mooiste beker van Leuven te bemachtigen; lopen om die schitterend goudgele
Heilige Graal de onze te maken. Om deze missie te volbrengen, gaan we buiten
enthousiaste supporters, ook razendsnelle lopers nodig hebben.
Om dit te verzekeren, zullen we elke weekdag (behalve vrijdag) een looptraining
voorzien. Na een periode van vakantie en rust kan het ons allemaal wel eens deugd
doen om aan onze conditie te werken. Iedereen is dus welkom, onafhankelijk van
je sportief niveau of snelheid. Daarom bieden we naast een intervaltraining en een
snellere duurloop, ook een duurloop op een rustiger tempo aan. Na elke training
is er zelfs de mogelijkheid om jezelf te testen op het rondje van de 24 urenloop
en zo misschien het befaamde VTK Speedyteam T-shirt te bemachtigen. Afspraak
aan de ingang van de atletiekpiste om 20u30 vanaf donderdag 26 september.
Let's retrieve the Holy Grail!

Events

Shiften
Het academiejaar is weer van start gegaan en dat brengt veel
werk met zich mee. Broodjes die gesmeerd moeten worden
in het Theokot, boeken die verkocht moeten worden bij de
Cursusdienst, mensen voorzien van een drankje in 't ElixIr en
zorgen dat al het materiaal op het juiste moment op de juiste
plaats is met onze VTKar. Het zijn maar enkele van de vele
taken die moeten gebeuren. Wil jij hier je steentje aan bijdragen? Weet dan dat je je kan inschrijven voor een shiftje op de site!
Maar shiften, is dat dan enkel werken? NEE! Het leukste aan
shiften is dat je veel nieuwe en toffe mensen leert kennen. Maar
dat is niet alles. Per shiftje dat je opneemt, mag je bij onze geliefde vice-praeses medewerkersbonnetjes ter waarde van €1 gaan
ophalen die je kan uitgeven in het Theokot of in 't ElixIr. Als je op
het einde van het jaar genoeg shiftjes hebt gedaan, hangen hier
zelfs nog andere extraatjes aan vast. Ook ben je vanaf 15 shiftjes Vaste Medewerker en krijg je voorrang
op andere leden om je in te schrijven voor bijvoorbeeld cantussen.
Alleen maar voordelen dus!
De eerste keer dat je ergens komt shiften, wordt alles rustig aan je
uitgelegd. Geen schrik hebben dus. Wat houdt je nu nog tegen? Weet je niet waar
je je kan inschrijven voor een shift? Scan dan gewoon de QR-code en je komt er
vanzelf achter!

Berichten

Humasol Happening
We nodigen jullie met plezier uit op onze Humasol Happening op dinsdag 29
oktober 2019! Het is de avond waar de projectstudenten van 2019 hun avontuur
afsluiten. Daarnaast zal er een debat rond de link tussen migratie en ontwikkelingssamenwerking plaatsvinden geleid door Jan Hautekiet.
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 Facebookevenement Humasol Happening!

Mental Health Week
In het kader van de Mental Health Week organiseert MindMates volgende week
een aantal activiteiten om het taboe rond psychische problemen verder weg te
werken. Hieronder de links naar de diverse Facebookevents:
Maandag 7 oktober
Building Self-Confidence: free workshop
Dinsdag 8 oktober
Film 'It's Kind of a Funny Story'
Donderdag 10 oktober
Hatha yoga: gratis workshop
Vegan kookworkshop
Alle evenementen zijn te vinden op hun Facebookpagina of op www.mindmates.
be/nl/activiteiten-workshops.

24 Urenloop
Wil je opwarmen voor de 24 urenloop en al wat in
de sfeer komen? Ben je benieuwd naar het promofilmpje of wil je het herbekijken? Scan dan zeker de

Berichten

Kick-Off TD VTK-Ekonomika

BR Launch 1

Berichten

PAL

Voor het 3de jaar op rij organiseert VTK Onderwijs PAL (Peer Assisted Learning)
voor het vak Toegepaste Mechanica I. We zijn nog steeds op zoek naar gemotiveerde tutors die graag vier tot zes palsessies willen geven. Het behalen van een
10 is voldoende om de tutees goed te begeleiden. Je kan je ook altijd per twee
inschrijven als je nog twijfelt. Kom voor meer info naar onze Pal-Tutoropleiding.
Hopelijk tot dan!
Wij hebben jullie nodig!
Je kan je inschrijven tot en met 10 oktober 23:59.
Eerstejaarsstudenten (tutees) kunnen zich ook nog altijd inschrijven!

Workshop LaTeX

Berichten

Over continue stroomvoorziening - de UPS
De laatste ernstige stroomuitval in België vond plaats
in de omgeving van Geel en dateert van november
2014. Een ongeluk in een transformatorcabine lag aan
de basis hiervan, niet het potentiële stroomtekort waar
onze politici toen al voor vreesden. Dagelijks zijn er
kleinere stroomonderbrekingen. Hierbij vallen één of meerdere straten zonder
stroom voor een periode korter dan een uur. Die zijn meestal het gevolg van onderhoudswerken door onze netbeheerder Fluvius.
Toch rekenen bedrijven en particulieren op een betrouwbare aansluiting op het
elektriciteitsnet. Om te voorkomen dat het licht onverwacht uitgaat, bestaat er
een oplossing: een “uninterruptable power supply” of kortweg UPS.
Toepassingen
Een eerste industrie waar UPS-systemen veel voorkomen is die van de online
diensten en telecom. De delicate elektronica in servers en supercomputers heeft
een langere levensduur bij een hoge stroomkwaliteit. Die ideale stroomkwaliteit
is een utopie in het huidige energienet, waar kleine fluctuaties in de geleverde
spanning amper te vermijden zijn. Een totale stroomuitval kan bovendien zware
gevolgen hebben: in (super)computers kan het betekenen dat dagen, zelfs weken
van rekenarbeid verloren kunnen gaan. In servers kan het zelfs gaan over permanent verlies of corruptie van stukken data: foto’s, dossiergegevens, wachtwoorden
en accounts, etc.
Ook in ziekenhuizen is gegarandeerde aanwezigheid van elektriciteit eerder
een noodzaak dan een wens. Sommige patiënten zijn namelijk afhankelijk van
levensnoodzakelijk apparatuur. Het licht in een operatiekwartier is onmisbaar, zeker
bij delicate ingrepen. Ook de controletoestellen, die de toestand van patiënten
bijhouden, verbruiken energie. Daarom is elk modern ziekenhuis uitgerust met één
of meerdere UPS-systemen. Zo zijn minstens de cruciale functies gewaarborgd.
In ziekenhuizen zijn dan ook vaak twee soorten stopcontacten terug te vinden,
waarvan één doorgaans opvallender gekleurd: dit zijn de stopcontacten die
aangesloten zijn aan de UPS en altijd elektriciteit kunnen voorzien .Er bestaan
ook kleinschaligere toepassingen in de particuliere sector. Zo zijn kleine UPSsystemen en generatoren commercieel beschikbaar.
Uitvoeringen
Klassieke UPS-systemen bestaan uit een (diesel)generator, parallel aangesloten
op de belangrijkste verbruikers binnen een bedrijf. Tegenwoordig zijn er ook uitvoeringen waarbij de UPS bestaat uit een reeks batterijen die opladen tijdens
normale situaties en gradueel ontladen bij een stroomuitval.
Afhankelijk van de toepassing bestaan verschillende combinaties en schakelingen.
Het UPS-systeem van een ziekenhuis heeft bijvoorbeeld twee functies. Enerzijds
moet dit een storing onmiddellijk opvangen. Anderzijds moet dit een tekort over
relatief lange termijn kunnen aanvullen met eigen energie. Een reeks batterijen,
geschakeld tussen het stroomnet en het ziekenhuis voorziet dan de energie op
korte termijn en verzekert dat de overgang amper merkbaar is. Dit geeft een
dieselgenerator de tijd om op te starten en de stroomvoorziening over te nemen
voor een langere tijd.
Tom Broos, YERA-auteur

Cultuurtips
DI 8: UUR KULTUUR: Warhola & Ruby Grace | Het Depot | €16
(Gratis met cultuurkaart)

Dinsdag verzorgt de Dienst Cultuur van de KUL een OpeningsUUR KULTUUR vol
slicke R&B pop. Auto-tune en brommende bassen zijn nooit ver weg. Het resultaat
klinkt heel wat buitenaardser dan de gemiddelde popmuziek.
Ook dit jaar kan elke houder van een Cultuurkaart iedere maand een gratis performance of concert meepikken van UUR KULTUUR. Voor Opening(s)UUR KULTUUR
kiezen ze deze keer voor Warhola met Olivier - die van Bazart - Symons en Ruby
Grace, een twintigjarige Hasseltse die deze zomer Pukkelpop nog opende.

WO 9: Dans: Inoah | 30CC Schouwburg | v.a. €21 (20% korting
met Cultuurkaart

Bruno Beltrão behoort tot de meest verfrissende choreografen van het laatste
decennium. In 'Inoah' sloopt de Braziliaan de grenzen tussen hiphop, breakdance
en moderne dans. Tegen de achtergrond van het straatleven en de wereldwijde
massamigratie tonen zijn dansers een wervelwind aan sprongen, salto’s en headspins. Deze voorstelling is zowel een gewiekst pleidooi voor bewegingsvrijheid als
een creatieve aanklacht tegen de beperking ervan.

VR 11: Dirk De Wachter | 30CC Schouwburg | v.a. €10
“Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing. Streven naar zin en betekenis, daarentegen, is waar het leven om draait.”
In 'De kunst van het ongelukkig zijn' gaat Dirk De Wachter in op grote vraagstukken
in onze maatschappij die ons leven bepalen, sturen of veranderen, maar die ons
vooral in contact brengen met de ander of met onszelf. Via de perspectieven die
de kunst ons oplevert, en vanuit een constante verwondering, leert het ons om
anders na te denken over wat gelukkig zijn echt kan betekenen.
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.

Random
Nutteloze weetjes
• Wist je dat de Hartenkoning in realiteit geen koninkrijk heeft?
• Wist je dat een 'ad fundum' van het Latijnse 'ad fundum' komt, wat
'tot de bodem' betekent?
• Wist je dat als je alle zenuwcellen van een persoon op een rij zou leggen, die
persoon zou sterven?
• Wist je dat als iedereen een miljoen kreeg, er enorme inflatie zou zijn?

Slechte openingszinnen
• Is je naam Gilette? 'Cause you're the best a man can get.
•U wanna be wined, dined and sixty-nined?
•Did you survive 'Avada Kedavra'? 'Cause you look drop dead gorgeaus.
• Waar moet ik mijn ballen gooien om jou te kunnen vangen?

Random woorden
• Mauerbauertraurigkeit: The inexplicable urge to push people away, even close
friends who you really like.
• Jouska: A hypothetical conversation that you compulsively play out in your
head.
• Liberosis: The desire to care less about things.
• Kenopsia: The eerie, forlorn atmosphere of a place that is usually bustling with
people but is now abandoned and quiet.

Spelletjes
• 24URENLOOP
• BEACHPARTY
• DAPHNE
• HOLYGRAIL
• LOOPTRAINING
• TAPPERSCURSUS
• ARCHIE
• THEOKOT
• BAKSKE

VTK-Woordzoeker
• BURGIE
• EETCANTUS
• JARRIT
• SCHACHTENMEESTER
• CURSUSDIENST
• ELIXIR
• LEEUW
• SCHACHTENVERKOOP
• VTKWIS

Spelletjes

Winnaar van de meme-wedstrijd vorig jaar met
223 likes.

Memewedstrijd 24 Urenloop
Geen raadsel deze week, maar een memewedstrijd! Nog tot de 24 urenloop mag
je jouw leukste memes over de 24 urenloop doorsturen, iedere week wordt uit de
inzendingen de beste meme gekozen!
Stuur jouw meme naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon ter
waarde van 20€.
De winnaar van vorige week is Simon De Baere. Hij mag zijn prijs komen
ophalen op blok 6!

