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Het Bakske
Beste lezer,
De temperaturen beginnen stevig te dalen en dat kan maar één ding
betekenen. December komt dichterbij. En jammer genoeg hoort bij december
niet enkel die gezellige tijd van cadeautjes, maar ook het begin van de blok. Echter
niet getreurd, het is nog steeds november en dat wil zeggen dat je je niet schuldig
moet voelen door het meepikken van een goed feestje tussen al dat bibben door.
Zo kan je deze week eens goed de beentjes losgooien op Total Loss Gehen samen
met Bring Me The Boys en de Romeo s. Geniet tot het zover is van alweer een
nieuw Bakske.
De Redactie
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Praeseswoordje
Lieve, zoete, brave studentjes
16/11. Voor velen onder jullie is dit waarschijnlijk een doodgewone novemberse zaterdag. Maar, lieve vrienden, niets is minder
waar! Afgelopen zaterdag arriveerde een heel belangrijke persoon
in ons land. Iemand met een rode cape, een lange witte baard en een
vreemd hoofddeksel. Neen, het is niet de kerstman. In tegenstelling tot
vele winkels weten wij wel dat het nog lang geen Kerstmis is en vooral dat
het nog lang geen blok is! De belangrijke persoon waarover ik het heb, wordt
dit jaar opnieuw een tv-ster: met nieuwe afleveringen van zijn reality reeks 'Dag
Sinterklaas' gunt hij ons een unieke inkijk in zijn kasteel. Op het moment dat ik mijn
tekstje schrijf is het bij mij nog een groot vraagteken welke kleur zijn compagnons
dit jaar zullen hebben, maar dat Sinterklaas zal zeggen dat er dit jaar geen stoute
kindjes zijn durf ik wel al te voorspellen.
Vanuit VTK willen we jullie, onze leden, ook graag een cadeautje geven. Omdat we
niet kunnen wachten tot 6 december, hebben we met Sinterklaas een vroeger
moment kunnen regelen! Nu donderdag 21/11 willen we jullie graag bedanken voor
jullie massale en enthousiaste aanwezigheid op onze evenementen tijdens Total
Los Gehen. Jullie krijgen niet 1, maar 3 cadeaus! De drie helden van De Romeo’s
komen Alma 2 op zijn kop zetten met een nu al legendarisch optreden. En als dat
niet genoeg is, hebben wij ook nog DJ Yolotanker én Bring Me The Boys in de aanbieding. Leg nu donderdag jullie boeken aan de kant en zak af naar Alma 2 voor de
avond van je leven!
Tot donderdag, VIVA DE ROMEO’S!
Daphne Certyn, Praeses VTK 2019-2020

Vicewoordje
Hier zit ik weer op mijn bureaustoel, peinzende en denkende over wat voor quatsch
ik jullie weer ga voorschotelen in een nieuwe editie van ‘Brakke tekstjes met
Jarrit’. Nu ik erover nadenk kom ik tot de zielige constatatie dat ik toch al oneindig
veel meer woorden heb getypt voor mijn vice-tekstjes dan voor mijn thesis. Niet
moeilijk natuurlijk als je nog geen enkel woord hebt geschreven en al je inspiratie
en creativiteit moet gaan naar de tekstjes die er werkelijk toe doen. Helaas deelt
mijn thesisbegeleider niet diezelfde mening en heeft hij mij een beetje onder mijn
voeten gegeven vorige week. Misschien heb ik hem nu wel gelukkig gemaakt met
een eervolle mention: Simon, lees jij deze tekstjes soms?
Over inspiratie en creativiteit gesproken, wat voor een geslaagd evenement
was Existenz hun Café Parqué! Deze bende van jonge master ingenieurarchitecten slaagt erin om tussen hun harde deadlines en constante
kritiek van begeleiders door fantastische activiteiten te organiseren! Mijn
prachtige, daar gekochte cactus staat al mooi te pronken op mijn veel
te rommelig kot. En ze stoppen niet bij een café, hun beruchte
Bauhouse staat ook voor de deur deze week! Ga zeker een
ticketje kopen en spot daar de vice eens in het wild!
Jarrit Thys, Vice-praeses VTK 2019-2020

Openingsuren

Cursusdienst
Gisteren hebben wij onze laatste bestelling geplaatst bij de drukker.
Dit wil zeggen dat alle cursussen die jullie besteld hebben voor
zondagavond nog toe gaan komen bij ons, maar dat er geen garanties
meer zijn voor wat jullie nu nog bestellen. Wij blijven wel nog open tot
semesterweek 11, dus iedereen kan nog cursussen kopen die we in stock hebben.
In week 11 vervallen alle reservaties. Vanaf dan kan je zonder reservatie naar de
cursusdiensttoog komen en vragen of de boeken die je nog nodig hebt voorradig
zijn. De openingsuren zijn te vinden op www.vtk.be!
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Hier zijn we dan weer, het is weer tijd voor de voorrondes van de Interfacultaire
Rockrally! Kom dus allen naar de Baarr en Vleugel F op 18 en 20 november
want die locaties worden weer helemaal op hun kop gezet door onze bands!
Goeie muziek en een zalige sfeer. Wat wil een mens nog meer? Neem dus
lekker al je vrienden mee en kom supporteren voor je favoriete band en de
gezelligheid ervaren!

DI 19: 't TheoBar | 't ElixIr | 22u00 - 03u00
Eenmalig verhuist jullie geliefde Theokotteam van het Theokot naar jullie
favoriete kelder: 't ElixIr. Daar gaan we jullie verwennen met spotgoedkope
croques (hoor ik daar midnight snacks?), onze zelfgemaakte sangria, maar
ook kan je genieten van een hardgekookt eitje voor de liefhebbers. Maak je
dus alvast klaar voor een avond met de TheokotBoitSquad vol met pintjes,
sangria, eitjes, maar bovenal onze befaamde croquejes!

Menu:
Sangria €1
Croques €0.5
Eitje €0.2

Events

WO 20: VTK Bureau 4 | ELEC B91.200 | 12u45
Het is woensdag alweer tijd voor ons vierde VTK Bureau. Heb jij je aangemeld
als POC'er, ben jij geïnteresseerd in onderwijs of wil je gewoon eens komen
kijken welke boeiende dingen we daar bespreken? Iedereen welkom! Thema's
als studiekostenbehering, duurzaamheid in de opleiding, herkaningsbeleid 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?
Meer vragen of weet je niet waar je je moet inschrijven? Stuur een mail naar
onderwijs@vtk.be of zoek onze Facebookgroep via https://www.facebook.
com/groups/VTKOnderwijs.

DO 21: Snackbar 't ElixIr | Theokot | 10u30 - 18u00
Voor een keer verlaat het Fakbarteam zijn vertrouwde kelder, want ook wij
kunnen soms wat zonlicht gebruiken. We gooien de Theokotters uit hun
vertrouwde stek en nemen hun taken voor een dag over. De normale broodjes
ga je er niet vinden. Wij voorzien natuurlijk het beste katereten vergezeld met
een frisse pint of een shotje Elixir.
Kom zeker af, sfeer gegarandeerd!

Menu:
Broodje Hamburger €2
Broodje Mexicano €2
Pintje €1
Shotje Elixir €0.6
Gastromenu: Broodje+Drankje+Shotje Elixir €3

Events

DO 21: Total Loss Gehen | Alma 2 | 22u00 | €5/€7
Naarmate het semester vordert, lijkt het aantal goede feestjes omgekeerd
evenredig te dalen met het aantal mensen in de bib. Daar brengt VTK echter
verandering in! Met trots zorgen wij voor een avond waarop je nog eens total
loss kan gaan. De Romeo’s en DJ YOLOTANKER zullen de ambiance garanderen.
Een cocktailbar en frietkraam zullen de dorstigen en hongerigen lessen. Kortom:
het gaat een avond worden die je niet wilt missen!
VERKOOP:
Maandag 18/11 tussen 12u30-14u00 in het TTI: alleen leden + 1 L/NL (dus max 2
tickets)
Dinsdag 19/11 tussen 12u30-14u00 in het TTI en Alma 2: iedereen (max 2 tickets)
Woensdag 20/11 tussen 12u30-14u00 in het TTI en Alma 2: iedereen (max 2
tickets)
Vergeet zeker je lidkaart niet mee te brengen!

MA 25: Beauty & The Nerdcantus | De Waaiberg | Deuren: 21u00,

Io Vivat: 21u30, Einde 02u00 | Bier/Sangria - L/NL: €12/14, Water - L/
NL: €4/6
Het is algemeen geweten dat de mensen die op Sportkot rondlopen zeker niet
van de lelijksten zijn en wordt er vaak snel gedacht dat er tussen die VTK’ers
toch wel enkelen zijn met een nerdig kantje. Maar misschien is dit nogal kort
door de bocht... Lopen er dan toch ergens verscholen op Arenberg knappe
burgies en archies rond? Of zitten er tussen die Apolloniërs toch nog stiekeme
nerds bij? De enige manier om die hypothese te kunnen bekrachtigen en het
stereotype voorgoed te laten verdwijnen, is door een cantus te organiseren in
de zaal die beide kringen verbindt, namelijk de Waaiberg. Laat je ware aard zien
op deze cantus als hottie, geek of misschien wel knappe nerd!
VERKOOP: (Do 21 nov) 12u00-13:30 | TTI en (Vr 22 nov) 12u00-14u00 | TTI

Events

VI

WO 27: VTK Internship Fair | Thermotechnisch Instituut | 14u00
- 19u00

Subscribe at on.vtk.be/vtkinternshipfair
Deadline: 25/11 - 23u59
Are you looking for an opportunity to experience how it is to work as an engineer
in a certain company? Do you want to get to know a company and the working
atmosphere? Do you want to combine a course with a unique opportunity to
unlock your potential? Then an internship is something for you! And the best
place to start looking for one is the VTK Internship Fair.
The VTK Internship Fair takes place in the OHL Stadium on 27/11 from 14h-19h.
You get the chance to network with more than 40 attending companies and
ask them all your questions. The internship responsibles from the Faculty of
Engineering Science will be there to answer all your practical questions about
internships and everything that comes with it.
There is something for everyone:
- 2nd Bachelor:
Come and look around to explore your possibilities for next year, so you are
prepared for the application process next year!
- 3th Bachelor:
An internship is the ideal way to get some experience before your master. It is a
great way to learn if a specific field is something for you and select the courses
you want to follow in your master.
- Master students :
An internship is a great addition to your resume! It shows that you are
motivated and have some experience. Students that do an internship get to
know the company a little better, so they can decide if they want to work there
after graduation. The company also gets to know you, so it may be easier to
apply. Some companies also offer thesis subjects, they might have something
interesting!
Attending companies:
Amazon, ArcelorMittal Belgium N.V., BASF Antwerpen, Bluecrux, Boston
Consulting Group, Cegeka, Colas, Colruyt Group, Corilus, DataCamp, Deloitte,
DEME, dpgmedia, Exellys NV, ExxonMobil, Fourcast, Fugro Belgium, Houben
nv, Humasol, 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

Events

WO 27: 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 de sluiting van de
Belgische kerncentrales in 2025.
Hoe waarschijnlijk zijn soortgelijke
rampen en wat gaat de toekomst ons
brengen zonder kerncentrales?
Wij nodigen drie experts uit die jullie
hierover alles weten te vertellen!
Het belooft dus een zeer boeiende
avond te worden! Heb je interesse?
Vergeet je dan zeker niet in te schrijven
via de link op onze Facebookpagina:
Yera Belgium.

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

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! Een plaats verzeker je op on.vtk.be/hypnose

DO 28: Infosessie Praesidium | Aula Erik Duval | 19u00
VTK houdt een vrijblijvende infosessie over het praesidium met info over hoe
je in een kiesploeg kan gaan. Op deze infosessie zullen verantwoordelijken
van VTK vertellen wat in het praesidium zitten allemaal precies inhoudt. Wil je
volgend jaar graag in het praesidium komen, of ben je gewoon benieuwd wat
er allemaal achter de schermen gebeurt bij VTK, kom dan zeker luisteren!
De presentatie begint om 19u en achteraf houden we een receptie
waar je vragen kan stellen aan huidige praesidiumleden.
Tot dan!

Events

18/11
20/11

VOORRONDE 1
VOORRONDE 2

FINALE

BAARR
VLEUGEL F

18/03
DEPOT

IFR
InterFacultaire Rockrally

In samenwerking met:

de Leuvense studentenkoepel

INTERESSE OM MEE TE SPELEN? SCHRIJF JE BAND IN TOT 10/11

Het dagboek van een prof - Deel 6
Wat voorafging: Dirk startte vorige week een queeste naar zijn eigen geest beest (=spirit
animal).
Zaterdag: De hele dag lang was ik aan het inpakken en aan het plannen. Maar er
knaagde iets aan mij. Al wist ik niet wat.
Zondag: ik had door wat me dwars lag: ‘Godverdomme Dirk, je hebt nog geen
bestemming gekozen!’. Ik dacht direct aan Ibiza maar ja, daar zitten geen geest
beesten maar feestbeesten! Ik lag even een halfuurtje strijk waarna ik de mop
voor de zekerheid heb opgeschreven. Als Joske hem hoort, komt hij niet meer bij!
Hoe dan ook, ik begon te denken! ‘Denk Dirk!’ En dan: Eudirka! Denk+Dirk=Dink.
DIN-k. De DIN-code! Maar natuurlijk! Naar waar anders moet ik gaan dan Duitsland! Een land met dergelijke goede normen als de Deutsche Industrie Norm
en literatuur als de Roloff en Matek! Plus, daar zijn veel dieren! Perfect voor een
zoektocht naar een geest beest!
Maandag: Voor de gelegenheid heb ik een wagen gehuurd: een Ferrari Testarossa
1987. Prachtig beestje! Wat een mooi gedimensioneerde assen en cilinders heeft
die zeg… Ik zou er een hele dag over kunnen praten maar ik ben gewoon vertrokken. De plicht roept!
Eenmaal op de snelweg zag ik een bordje voorbijgaan. Allez nogal snel voorbijgaan.
Met 216 km/h (of het mooie ronde 60 m/s – ik reken dat altijd om voor de zekerheid) zie je niet echt veel gebeuren. Maar het bordje viel me op. Er stond: ‘Phantasialand’.
Ik dacht bij mezelf: ‘Wel verhip zeg! Een amusementenpark!’. En ik ging er gewoon
naar toe. Als je jouw ‘geestdier’ wil vinden, moet je soms je geest volgen he!
En tjonge jonge, dat was leuk! Vooral de wildere attracties die over kop gingen!
Amai, ik voelde de schijnbare centrifugaalkrachten op me inwerken! En dan heb ik
het nog niet eens over die machtige normaalkrachten van de beugels die me aan
mijn zetels hielden!
En die bouten! Dat kan je je niet voorstellen, dagboek! Die prachtige attracties
steunen op kolossale stalen pilaren die met enorme bouten aan elkaar hangen!
Ik heb een ton aan foto’s en schetsen ervan genomen zodat ik thuis een plakboek
kan maken!
Als ik de verdeling van mijn tijd moet bepalen, zou ik zeggen 30% in de rij staan,
30% attracties en 40% bouten staren.
Tegen het einde van de dag wandelde ik door het park en zag ik het… Een draak!
Allez geen echte maar een generieke Duitser verkleed als Draak. Mijn mond viel
open… Dat is mijn geestdier! Ik heb me zelden zo gelukkig gevoeld als op het
moment dat ik naar de mascotte toeliep en hem intens knuffelde… Eindelijk een
geestdier! De laatste keer dat ik me zo geweldig voelde was op die mondelinge
examensessie waarbij ik iedereen gebuisd had. #Wateentijden
Nadat de security me van de draak weg trok ik dan maar om uit pure vreugde een
Kneipe te bezoeken. ‘Waarom niet?’, dacht ik.
Vrijdag: Ik werd wakker op de derde rij in auditorium M00.01. Maar hoe? Dagboek,
je moet me helpen te weten komen hoe ik hier ben geraakt! Wat is er gebeurd de
rest van de voorbije week?
Dat lees je volgende week in: The Hangover – Dirk Edition

Foto

Demodag PenO 3
Een Chem-E-Car, soundbytes, een intelligente parkeergarage, een slim zonnehuis,
een zelfgemaakte windtunnel, soft robots, een thuiszorgmonitor, maquettes van
een voetgangersbrug,…
Welkom op de demodag van P&O3, op woensdag 18 december 2019, van 10u tot
17u in het gebouw van het Departement Werktuigkunde aan de Celestijnenlaan
300 in Heverlee.

Uitslagen IFB
Onze IFB-ploegen hebben een goede week achter de rug. Zowel onze Heren Basketploeg als Volleybalploeg speelden afgelopen week hun eerste wedstrijd. Beide
ploegen hebben dan ook meteen hun eerste overwinning binnengehaald:
Basketbal: VTK 83 - 59 Industria
Volleybal: VTK 2 - 0 ESN

Berichten

Cultuurtips
DI 19: Groot Dictee der Leuvense Studenten | Aula PDS |
€2.50 (€2 met cultuurkaart)

Het Groot Dictee der Leuvense Studenten is een jaarlijkse wedstrijd van LOKO en
Kring Babylon, in samenwerking met Veto. Zij bekronen jaarlijks de beste speller in Leuven. Dit is niet zomaar een dictee uit het derde leerjaar: het heeft de
reputatie een waar orthografisch bloedbad te zijn. Vage leenwoorden, gecompliceerde afleidingen, obscure hoofdletterregels, het heeft het allemaal. Durf jij de
uitdaging aan?

WO 20: Film: Kathleen Collins' Losing Ground | Cinema ZED
(Stuk) | €7 (€6 met cultuurkaart)

Losing Ground, door Kathleen Collins (1942-1988) zelf beschreven als een komisch drama over een jonge vrouw die zichzelf te serieus neemt, was een van
de eerste langspeelfilms van een onafhankelijke Afro-Amerikaanse filmmaakster.
Het hoofdpersonage Sara — vertolkt door Seret Scott in een rol gebaseerd op
Collins’ eigen ervaringen — is een filosofieprofessor die “extase” vanuit een puur
rationeel perspectief probeert te onderzoeken, terwijl haar artistieke echtgenoot (Bill Gunn) het aantrekkelijker vindt om dat gevoel na te jagen. De screening
wordt voorafgegaan door een gesprek met Nina Lorez Collins, de dochter van
Kathleen Collins en editor van Notes from a Black Woman's Diary, een prachtig
boek met een selectie teksten van Kathleen Collins.

ZO 24: Lezing: Fake news, post truth en polarisatie |
Universiteitshallen | Gratis

In het kader van de dag van de wetenschap organiseert het Hoger Instituut voor
Wijsbegeerte een lezing over één van de hotste topics van dit moment. Kom te
weten hoe polarisatie van opvattingen ontstaat en welke rol fake news daarbij
speelt. Er wordt ook gekeken naar de rol van de sociale media in polariseringseffecten. De lezing zelf wordt gegeven door Prof. Dr. Filip Buekens, hoogleraar aan
het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
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.

Berichten

Nutteloze weetjes
• Wist je dat dat een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken?
• Wist je dat een giraffe net zoveel nekwervels heeft als een mens?
• Wist je dat er meer kippen op de wereld zijn dan mensen?
• Wist je dat als de maan zo groot was als de aarde, we een probleem zouden
hebben?

Openingszinnen
• De tong is de sterkst ontwikkelde spier van het lichaam, trainen?
• Amaaai, de kracht waarmee ik tot u word aangetrokken is niet te geloven, 't is
te Coulomb [cool om] waar te zijn!
• Ik hou niet van regen, maar voor een spetter als jij maak ik graag een uitzondering.
• Je zal wel moe zijn, nadat je al die tijd in mijn dromen hebt rondgelopen.
• Mag ik twee pintjes, een cola en jouw gsm-nummer?

Slechtere woordmopjes
• Een wielrenner die doping ontkent, ik trapper niet in.
• Ik slaap slecht, maar daar lig ik niet wakker van.
• De glazenwasser is ladderzat.
• De sahara is zonder meer erg droog.
• Leen nooit een boek aan een boekhouder.
• Als je een smurf wurgt, welke kleur krijgt hij dan?
• Waarom is er geen ander woord voor 'synoniem'?

Random

Love, Life and Lutgarde
Onze expert Lutgarde biedt de lezers hulp en uitleg bij moeilijke situaties in Love
and Life.
Hey,
Mijn naam is Karel. Ik ben een burgie materiaalkunde-werktuigkunde in mijn
derde bachelor. Ik heb ondertussen al wel wat one night standjes gehad en heb
hier zeker van genoten maar twijfel of ik niet eens een vaste relatie moet proberen. Lutgarde, kan jij mij helpen?
Groetjes, Karel

Beste Karel,
Als ik in een moeilijke situatie zit, grijp ik altijd terug op de analyse om houvast
te bieden. In dit geval raad ik je de wijze woorden van Paul Dirac aan. Hij zei dat
‘de integraal van een diracdelta gelijk is aan 1’. Hoe helpt me dat vraag je me dan?
Wel, jouw liefdesleven kunnen we karakteriseren als een reeks van vele diracdelta’s. Misschien was de ene wat hoger in beleving dan de andere maar het blijven
delta’s. Bijgevolg zal de integraal hiervan over een langere periode nog steeds
gelijk zijn aan N keer 1.
Daarentegen als je de curve van een vaste relatie zou karakteriseren, zou ik je
aanraden het te modelleren als een constante met hier bovenop een sinusfunctie. Er zijn up en downs maar je relatie heeft desondanks een onderliggende
waarde.
Integreer je deze functie dan zal je waarschijnlijk een veel hogere waarde uitkomen dan jouw reeks van diracdelta’s. Dit omwille van de vele mooie momenten buiten de seks om die jullie zullen delen.
Mijn advies: probeer het eens Karel! De integraal levert waarschijnlijk wel een
hogere waarde op! En integralen… Daar draait het om in het leven van een burgie!
Groetjes, Lutgarde

XVII

Rubriek

Spelletjes

Doolhof

Kleurplaat

Spelletjes

Raadsel van de week
Romeo en Julia worden dood op de grond gevonden. Op moment van de vondst,
liggen glasscherven en water op de grond. De enige meubels in de kamer zijn een
kastje en een bed. Het huis ligt achteraf, ver van alles vandaan, alleen dichtbij een
treinspoor. Hoe zijn Romeo en Julia om het leven gekomen?
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 Constantijn Martens en mag zijn prijs op blok 6
afhalen.

