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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (27/10)
23u00-00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

Cantusweek: QUIZcantus

‘t ElixIr

Cantusweek:QUALIFICATION
cantus met Medica

Waaiberg

Kanburgerverkoop

Theokot

20u00-...

Cantusweek: QUEESTE van don
Quichote cantus

Zamo

21u00-...

Stassenfeestje

‘t ElixIr

VTK Bureau 3

BOKU 3.22

Cantusweek: QUARTETcantus

Waaiberg

Cantusweek: QUEENcantus

Waaiberg

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

Maandag (28/10)
9u00-...
20u00-...
Dinsdag (29/10)
12u30-14u00

Woensdag (30/10)
12u45-14u00
20u00-...
Donderdag (31/10)
20u00-...

Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (28/10)
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Dinsdag (29/10)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

18u00-19u30

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

18u00-19u30

Cursusdienst

Theokot

Woensdag (30/10)

Donderdag (31/10)

Woordje van de praeses

Het heeft niet mogen zijn, jammer! Maar hoe dan ook hebben we op eigen kracht een
schitterende prestatie neergezet waar we oprecht fier op mogen zijn! Het daverende
applaus dat we ook van Atmosfeer, LBK en Medica hebben gekregen toont aan dat heel
Leuven respect heeft voor onze prestatie, dus proficiat! Ik kijk in elk geval al uit naar
volgend jaar, want ik zal mijn uiterste best doen om er weer bij te zijn!
Jullie ongelooflijk trotse en dankbare Praeses,

Woordje van de vice

Robin (praeses@vtk.be)

Een gemiddelde van 1 minuut 25 seconden en ne klets per rondje, absurd gewoon. De
overwinning behalen is misschien niet gelukt, maar we hebben wel een ongelooflijk sterke
prestatie neergezet. Chapeau aan iedereen die heeft meegewerkt aan deze 24 urenloop!
Maar na al dat sporten is het tijd om deze week eens keihard te contrasteren met onze
cantusweek. Ook deze week zullen de estafettes van de partij zijn, zij het in een iets
andere vorm uiteraard.
Weetje van de week: ons VTKasteel bestond uit 1400 bakken jupiler (met proper afgeplakte
logo’s, want LOKO vindt logo’s niet leuk) en er passen 294 jupilerbakken in de VTK kar.
Jeroen (vice@vtk.be)

Woordje van de schachtenmeester

Ah, eindelijk cantusweek! Daar kijk ik al een heel jaar naar uit. Jullie zullen er waarschijnlijk
ook wel zijn... Ah neen, jullie zijn volop bezig voor jullie Tussentijdse Traantjes. :P Gedichtje:
Maar na het naarstig gestudeer
Zie ik jullie donderdag wel weer
Briki (schachtenmeester@vtk.be)
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Sport

24 Urenloop

Liefste lopers en supporters, via deze weg wil ik jullie enorm hard bedanken voor jullie
inzet tijdens de 24 urenloop! Het was zonder twijfel een legendarische editie. We hebben
maar liefst 1012 TOERTJES gelopen! Dat is een gemiddelde van 42,17 toertjes per
uur, aan 22,35 km/uur of 1’25”37 per ronde. Ik moet jullie waarschijnlijk niet vertellen
dat dit belachelijk snel is. We hebben niet gewoon de kaap van 1000 gehaald, we zijn
er eenvoudigweg los over gevlogen: FENOMENAAL! Deze topprestatie hebben jullie
volledig aan jezelf te danken. In de eerste plaats hebben ons speedyteam en noodteam
prachtig werk geleverd. De eerste uren hebben we zelfs een aantal keren voor Apolloon
gelopen. Ook de sfeer was dit jaar om van te genieten. Daarnaast had ik dit nooit alleen
voor elkaar gekregen. Bosje, Jeff jullie zijn geweldig! Kortom, het was een prachteditie, als
ik deze 24 urenloop in 1 woord moest samenvatten: FORMIDABEL!

Activiteiten
Familie- en vriendencantus
Geen ticket kunnen bemachtigen voor cantusweek? Treur dan niet, want vrijdag 8
november is het zover, de gezelligste cantus van het jaar: de familie- en vriendencantus.
Nodig allemaal de bomma en de bompa, de louche buur en natuurlijk de mama, papa,
broer en zus uit. Je mag twee vrienden aan ledenprijs laten komen.
Inschrijven kan via de site, betalen aan de kassa. Bier: €9/13 L/NL. Water: €3/5 L/NL.
Cantusweek 28-31 oktober 2013
Beste cantussers,
De cantusweek was weer in een mum van tijd uitverkocht en jullie activiteitenteam is
dan ook volledig klaar voor de geniaalste week van het jaar. Er zijn echter wat fouten
geslopen in onze communicatie. Daarom willen we jullie vragen de poster die deze week
in het Bakske staat goed na te kijken. Hier staat alles juist op. Ook is de locatie van de
Queencantus veranderd, deze zal doorgaan in de Waaiberg.
Wie verkleed komt op 1 van onze avondcantussen, krijgt 1 euro terug van zijn inkom. Nog
even de thema’s op een rijtje. Maandagavond op onze QUALIFICATIONcantus hullen we
ons volledig in onze nationale driekleur voor een ode aan ons nationale voetbalteam, de
Rode Duivels. Vergeet ook zeker niet even je geneeskundige kennis bij te schaven om
zo op niveau te kunnen communiceren met onze vrienden van Medica. Dinsdagavond
hopen we jullie te zien verschijnen als dappere ridders, uitgeborstelde edelmannen en
jonkvrouwen op onze QUEESTEcantus. Voor de QUARTETcantus op woensdagavond
kom je per 4 (of met 3 knuffelberen) verkleed in jullie favoriete quartet. De week afsluiten
doen we donderdagavond op onze QUEENcantus. Drag queen, de band Queen of toch
maar gewoon koning(in), we zien jullie daar!
Het activiteitenteam (activiteiten@vtk.be)
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Cultuur

De Jeugd van Tegenwoordig

Watskeburt?! De Jeugd van Tegenwoordig speelt donderdag 7 november 2013 in het
Depot in Leuven. Het concert is ondertussen al even uitverkocht, maar VTK heeft nog 10
tickets! Daarbovenop zorgen we ervoor dat je voor €8 i.p.v. €15 kan gaan. Voor een ticket
mag je een mailtje sturen naar cultuur@vtk.be vanaf maandag 28 oktober 12u.
Kwis 2
Je hersenen nog niet genoeg gepijnigd in de les? Wil je tonen dat je naast beauty ook
over een stevige portie brains bezit? Moet je je eer herstellen of verdedigen na kwis 1?
Kom dan zeker met 3 slimme vriendjes naar onze tweede kwis van het jaar op maandag
18 november. De kwis zal starten om 20u in 200G 00.01. De top 5 krijgt mooie prijzen en
plaatst zich voor de finale kwis. Inschrijven kan op on.vtk.be/kwis.
Eveline (cultuur@vtk.be)
Gitaarlessen
Beste student, er altijd al van gedroomd gitaar te leren spelen of reeds al een zekere
virtuositeit bereikt? Voor elk niveau organiseert VTK naar goede traditie gitaarlessen,
gegeven door de Griekse gitaargod Chatz Kostas. Voor alle niveaus is er een aangepaste
begeleiding voorzien.
De lessen gaan door in groepsverband op dinsdag en donderdag naargelang je groep.
Er zijn minimum 18 lessen voorzien gedurende het hele academiejaar en in het tweede
semester is er zelfs een (vrijblijvend) moment waarop jullie jullie aangeleerde kunstjes
kunnen laten zien in het Theokot. Er is geen voorkennis of meesterschap van het noten
lezen vereist.
De inschrijvingen en groepenverdeling zijn ondertussen gepasseerd, maar wie nog wil
inpikken kan nog steeds een mailtje sturen naar gitaar@vtk.be. Meer informatie kan je
vinden op on.vtk.be/guitar
VTK Gitaarlessen (gitaar@vtk.be)
Boekenbeurs
Beste boekenwurmen!
VTK neemt jullie dinsdag 05/11/2013 met veel plezier mee naar de boekenbeurs! We
zullen samen de trein nemen naar Antwerpen om 18u29 en om 22u00 bij het afsluiten
van de nocturne pas terug vertrekken. Prijs van dit literaire stapje in de wereld? €13.20
L/€15.20 NL. Inschrijven op www.vtk.be/on/boekenbeurs.
Jamsessie
Alle muziekliefhebbers en muzikanten zijn welkom op maandag 4 november in ons geliefde
theokot om het beste van zichzelf te laten zien, en belangrijker, horen op onze eerste
jamsessie! Uiteraard is er drank verkrijgbaar om de kelen te smeren en podiumvrees weg
te drinken, en chips en nootjes voor de kleine honger. Tot dan!
Matthias (cultuur@vtk.be)
p. 6 - Bakske Week 6

Fakbar

Stassenfeestje

Aangezien het weer herfstvakantie is, wordt het hoog tijd om zelf nog eens terug te keren
naar onze middelbare schoolperiode! Nostalgie! Om iedereen hierbij te helpen, wordt er
dinsdag in de fak een top promotie aangeboden, namelijk Stassen aan €1!

Cursusdienst

Fakbar (fakbar@vtk.be)

Nieuwe week, nieuwe boeken! Deze week zullen er vele handboeken beschikbaar zijn op
CuDi, dus kom zeker eens langs als die van jou is toegewezen! Voor een shiftje ben je
natuurlijk ook nog altijd welkom!

Bedrijvenrelaties

Het cuditeam (cursusdienst@vtk.be)

Stagefair 14 November

Op donderdag 14 november vindt zoals ieder jaar weer de Stagefair plaats, waar bedrijven
zichzelf en hun beschikbare stageplaatsen kunnen voorstellen aan derde- en vierdejaars
studenten.
De editie van dit jaar zal gehouden worden in de Campusbibliotheek Arenberg. Verdere
informatie over het aanvangsuur, de deelnemende bedrijven en de inschrijfmogelijkheden
volgt later, maar hou alvast donderdag 14 november vrij in uw agenda!

Skireis

Lucas (bedrijvenrelaties@vtk.be)

Beste sneeuwfanaten, het is weer zover! Het jaar is goed en wel gestart, en dat is ook het
moment waar iedereen al terug aan een (sneeuw)vakantie denkt. Dan zit je goed bij VTK.
Wij nemen jullie (samen met SKIKOT) mee naar St. Jean d’Arves, gelegen in het mooie
skigebied Les Sybelles. Nog nooit geskied of gesnowboard? Geen nood, dit gebied biedt
uitstekende mogelijkheden voor starters. Ook gevorderden vinden hier vanzelfsprekend
hun gading. Uiteraard kunnen we ginder feesten als de beesten, met SKIKOT-aprèsski,
VTKantus en gratis vaten. Waar wacht je nog op? Inschrijvingen: maandag 28 oktober
vanaf 18u30 in theokot.

Onderwijs

Skireis (skireis@vtk.be)

VTK Bureau 3

Gezien er nog wat topics te bespreken vallen zullen we - tussen de cantussen door nog eens samenkomen om bij een broodje & drankje te discussiëren over wat bredere
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onderwerpen dan vorige week waar iedereen over kan meepraten, nu de specifiekere
discussie over de masterproef stilaan afgerond is. Zo zullen we het hebben over (nul)tolerantie, de taaltest voor docenten en eens te toetsen wat jullie eigenlijk als goede
lessen en oefenzittingen beschouwen.
Woensdag zien we elkaar dus om 12:45 in BOKU 3.22 (naast het theokot). Vergeet je
niet te registreren op on.vtk.be/bureau. De gedetailleerde agenda zal vooraf op de VTKsite verschijnen.

Varia

Onderwijs (onderwijs@vtk.be)

Cudi
Joepie wij hebben gewonnen! Volgens de ingenieurssite bij uitstek, Wikipedia, waren wij
toch heel eventjes gewonnen, en sowieso de verdiende winnaar! Daarenboven komt er
deze week ook nog mijn lievelingsweek aan, de cantusweek. Het heffen van een pintje
bier gaat veel eenvoudiger dan het stappen momenteel.
Kanweek kanburgerverkoop
Binnen drie weken is het alweer kanweek. Je weet wat dit wilt zeggen: vettigen boef
en flauwe woordspelingen. Dinsdag 29 oktober is het daarom kanburgerverkoop aan
theokot vanaf 12u30. Zeker een must voor alle mensen die het gezonde alma-eten beu
zijn en kanweek willen sponsoren.
Dit jaar kan je voor de eerste keer ook cheeseburgers kopen. Hamburgers kosten €1.50,
cheeseburgers €1.80.
Evert en Jan (kanweek@vtk.be)
YERA
YERA organiseert een workshop ‘Wetenschappelijk schrijven’ voor studenten. Deze
workshop staat onder de professionele begeleiding van Jan Provoost, en zal je veel
bijbrengen over het schrijven van een wetenschappelijke tekst. De workshop is interactief
en bevat handige tips & tricks. Zeker interessant voor de thesisstudenten onder ons!
De workshop gaat door in ESAT op dinsdag 12 november vanaf 18u30, en zal 2 uur
duren. We vragen een bijdrage van 2€ per student (ter plekke te betalen). Het aantal
plaatsen is beperkt om de workshop interactief te houden. Schrijf je dus snel in op onze
website www.yera.be/events/
Tot dan,

YERA (pr@yera.be)
Soirée Pratique: Robot Sumo: Sensors
Maandag 28 oktober, 19u30, ESAT lokaal 02.58

In deze sessie kijken we naar de sensoren van onze robot. De robot moet namelijk zijn
tegenstander kunnen vinden alsook de rand van het speelveld detecteren.
Wij voorzien de nodige onderdelen indien je deze niet hebt (te bestellen via de bestellijst
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op de website). Vergeet ook je laptop en Arduino (indien je deze hebt) mee te nemen!
Registratie en info op: www.ieee-sb-leuven.be/node/274
De sessie staat ook open voor diegene die één of meerdere sessies heeft gemist, je kan
thuis en/of tijdens deze sessie de vorige sessies gemakkelijk inhalen.
Tot dan!
IEEE SB Soirée Pratique team
Robot Sumo Competitie 2013
Op maandag 2 december organiseert de IEEE SB Leuven de 2de editie van de Leuvense
Robot Sumo Competitie. De voorbereidende sessies zijn reeds gestart, maar aansluiten
kan nog steeds. Deelnemen aan deze sessies is echter niet verplicht, je kan gerust je
eigen robot bouwen en meedoen als deze voldoet aan het reglement,
welke je kan vinden op: www.ieee-sb-leuven.be/sumo2013
Voorbeelden van de vorige editie en de nationale competitie in Gent kan je vinden op onze
Facebook pagina: www.facebook.com/groups/123021945371/
Een overzicht van alle relevante data en info kan je vinden op:
www.ieee-sb-leuven.be/soireepratique2013

Eigen tekstje

IEEE SB Soirée Pratique team

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 5

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
De wiskundestudente Cindy heeft als hobby paaldansen. Dit jaar gaat ze op kot en
natuurlijk wil ze haar paal meenemen. Om de paal op haar kot te krijgen, moet ze echter
door een gang die een bocht van 90° heeft. De gang is a meter breed voor de bocht, b
meter breed na de bocht en c meter hoog. Hoe lang mag haar paal maximaal zijn zodat hij
via de gang naar haar kot kan gebracht worden?
Winnaar raadsel vorige week
Het antwoord was Frank De Boosere. De winnaar is Gert-Jan Bottu! Proficiat! Jij wint een
cantusticket voor donderdag.
Laurens (raadsel@vtk.be)
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The Soirée Pratique Team presents:

info and subscriptions at www.ieee-sb-leuven.be/soireepratiques

The Soirée Pratique Team presents:

Monday October 28th 2013, 19h30 @ ESAT 02.58
info and subscriptions at www.ieee-sb-leuven.be/soireepratiques
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