semester 2 week 8
Wekelijks gratis informatieblad van VTK

10 apr 2016 - 12 blz. - 750 ex.
Nét te veel inhoud om als kladpapier te dienen

ZONDAG
Broodje van de
week:
Ham en Asperge
@Theokot!

23u

Happy Hour

12u30
20u

Hamburgerverkoop
Shpeeltijdcantus

Theokot
Waaiberg

20u
21u30

Concert Ruben Block Solo
Supercantus met Medica

Het Depot
Alma 2

20u
22u30

Schlagercantus
Rock around the Clock Party

9u
20u
22u

Slaapzakcantus
Sailor’s Cantus
Zware bieren avond

MAANDAG
DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG
Paaseitjes op :(
Vakantie gedaan :(
Examens in zicht :(
Joepie, het Bakske! :D
(Beter dan de Joepie)

‘t ElixIr

TBA
‘t ElixIr
‘t ElixIr
Waaiberg
‘t ElixIr

Praeseswoordje
Mijn waarde vrienden,
Nog een dikke 11 weken en het is weer zover: de juni-examens,
stress en drama incluis. Maar voor het zover is kunnen we jullie
hopelijk nog plezieren met ettelijke afleidingen. Verzetjes die jullie
moeten bijstaan in die slopende martelgang richting vakantie.
We trappen de zaken alvast stevig af met onze jaarlijkse
cantusweek en binnen enkele weken zijn de kiesweken alweer
daar! Maar voor het zover is nog een kleine ode aan mijn stem.
Ze gaat helaas deze week niet echt goed overleven vrees ik...
Ode aan de sterke stem

Rauwe keelklanken
Man’lijk geschreeuw in de nacht
‘s Ochtends slechts gepiep
Et voilà, een haiku waar zelfs Herman Van Rompuy meneer de Haiku tegen zou zeggen.
EN IEDEREEN DIE HET TEGENDEEL BEWEERT HEEFT EEN TOTAAL GEBREK AAN
CULTUUR EN ZOU DRINGEND ZIJN LEVENSWANDEL IN VRAAG MOETEN STELLEN!
Ik dank u.
Lucas

Vrienden,
Het is al de tweede helft van het tweede semester! Dat betekent
het begin van het einde :o (voor de laatstejaars althans, en het
einde van het begin voor de eerstejaars :) en het gewoon verder
gaan van de normale gang van zaken voor iedereen ertussen).
En als scheiding tussen de eerste en tweede helft was er natuurlijk
de “paasvakantie”. Die hoort ge te gebruiken als blokperiode,
maar ik snap dat ge ook wel wat toffe dingen wilt doen. :)

Zo ben ik zelf op familieweekend geweest! Super tof, alleen
spijtig dat elk café waar we naar toe wandelden gesloten of verdwenen bleek te zijn.
Ook super tof was de paddenvijver op een van de wandelingen. Op elke vierkante meter
in en rond die vijver -dus ook op het wandelpad- waren er minstens 3 padden te vinden.
Bijna onvermijdelijk is iemand op een pad gaan staan… Die pad was gelukkig wel al dood.
Gestorven van ouderdom. Net voor die iemand er op was gaan staan.
Als je nog meer familieweekendavonturen zou willen horen, mag je mij daar altijd naar
vragen :)
							Vicewoordje
2

Considering a career in nuclear?
Yes-I-Do!
April 20, 2016 | SCK•CEN, Mol
Get introduced to the BNEN Interuniversity
programme in Nuclear Engineering!
The Belgian Nuclear higher Education Network BNEN
(http://bnen.sckcen.be) organises a one-year (60 ECTS) master-aftermaster programme in nuclear engineering.
Master students and young professionals are welcome at an
introduction session to the BNEN programme, which is organised in
parallel to the SCK•CEN PhD day.
Participants are also welcome to join the SCK•CEN PhD day in the
morning, and discover the possibilities to start a PhD at SCK•CEN in
collaboration with a Belgian university.

Programme
Welcome and introduction to SCK•CEN and the BNEN
programme | 11:00 h
Sandwich lunch | 12:00 h
Technical visits
Conceptual engineering: from design to realisation | 13:30 h
Presentation of the MYRRHA project and guided visit of experimental
mockups in preparation of the MYRRHA project

Research reactor BR1 | 15:30 h
Guided visit of operating research reactor BR1

Drink | 16:30 h
Possibility to interact with BNEN students and graduates

Participation is free of
charge,
but registration is
requested via
http://academy.sckcen.be

Venue
SCK•CEN
Boeretang 200
2400 Mol

Contact: Dr. Nele Kesteloot | bnen@sckcen.be

Openingsuren
		

Theokot		

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u & 18u - 19u30

22u - ...

Dinsdag

10u30 - 14u30

18u - 19u30

22u - ...

Woensdag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u & 18u - 19u30

22u - ...

Donderdag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u & 18u - 19u30

22u - ...

Vrijdag

10u30 - 14u30

Gesloten		

Gesloten
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Evenementen
zo
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Sunday ’s @ ‘t ElixIr

22u | ‘t ElixIr

Happy hour 23u-24u
Elke zondag kan je in fakbar ’t ElixIr
profiteren van een happy hour tussen 23u
en 24u! 2 pintjes/cola’s halen, 1 betalen!

ma
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Hamburgerverkoop

12u30 | Theokot

Kijk je er al tegenop om met een
grommende maag aan te schuiven
voor de o zo gegeerde kaarten van de
cantusweek? Dan hebben we goed
nieuws voor jou! Tussen 12u30 en 14u zullen
we voor het Theokot weer hamburgers
verkopen, met of zonder kaas en/of spek
en/of ajuintjes. Kom dus zeker langs en
geniet van een hamburger tijdens het
aanschuiven!

di
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Energy Trading
workshop

19u | Aula tweede hoofdwet

With Sia Partners
Have you ever wondered how it feels to
be an energy Trader? .... This interactive
workshop is for you!
In this workshop, students endorse the
role of energy traders. They are assigned
a customer portfolio which they will
have to supply in Year + 5 under several
constraints (budget, value-at-risk, asset
portfolio). Each year, they receive insights
about the recent market developments
and have to anticipate the price changes.
Register on the VTK website.

di
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Concert Ruben Block
Solo
20u | Het Depot | €18/ticket

VTK
Cultuur
heeft
nog
enkele
concerttickets voor dit concert. De prijs
is €18 in plaats van €26 per ticket! Wil
je graag gaan, reserveer dan je ticket
op on.vtk.be/rubenblock en laat als
reply op je bevestigingsmail even weten
of je liefst je ticket ophaalt maandagof dinsdagmiddag in het theokot of
dinsdagavond aan Het Depot zelf bij
iemand van VTK Cultuur.
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Lezing Air Crash
Investigation

20u | Kleine Aula MTC

wo
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Rock around the
Clock Party
22u30 | ‘t ElixIr

Altijd al een fan geweest van Air Crash
Investigation? Wat zijn de gevolgen van
een ongeluk en hoe gevaarlijk is het
eigenlijk om te vliegen? Altijd al willen
weten hoe dat juist in zijn gang gaat,
zo’n onderzoek? Kom dan zeker op 12
april om 20u00 naar de Kleine Aula van
het Maria-Theresiacollege! Aan de hand
van concrete cases zal Luc Blendeman
meer inzicht geven naar het onderzoek
dat volgt op een vliegtuigongeluk. Hij
is hoofdonderzoeker bij de Belgische
Air Accident Investigation Unit en komt
hiervoor dinsdagavond naar Leuven. Niet
te missen!

wo
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Sumo Robot
Competitie

20u | Machinezaal TTI

Naar jaarlijkse traditie organiseert de
IEEE Student Branch een sumo-robot
competitie. Verschillende teams hebben
afgelopen maanden een robot gebouwd
om deel te nemen aan de competitie.

wo
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Business Case

19u | 200S 00.04

With Deloitte
Are you wondering what a consultant’s
daily job is like? Experience it during our
Deloitte workshop at VTK! You and your
team are challenged to help our client in
redesigning his supply chain network given
these upcoming changes in distribution
flows. We will share the typical project
approach, challenges and some real-life
examples with you. Of course, you are
welcome to ask everything you always
wanted to know on supply chain projects
and the life of a consultant. Register on
the VTK website.

Kom supporteren voor je favoriete robot!
Indien je ook wil deelnemen met je eigen
robot, volg dan deze link: www.ieee-sbleuven.be/sumo2016
IEEE SB Leuven Soirée Pratique team
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Denktank: heeft
kernenergie nog
toekomst in België?

ma

18

Energy

Reviewers

Onder het toeziend oog van Kenneth
Van den Bergh, en samen met Matthias
Meersschaert van het Nucleair Forum en
Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu
zoeken we een antwoord op o.a. volgende
vragen: Is de levensduurverlenging van
Doel 1 en 2 een goede zaak? Moeten
alle huidige kerncentrales tegen 2025
sluiten? Zijn hernieuwbare energie en
kernenergie compatibel? Welke rol kan
kernenergie spelen met betrekking tot
klimaatverandering? Het is de bedoeling
dat het publiek ook zelf kan participeren
in de discussie. Zoals altijd wordt ook
deze denktank afgesloten met een gratis
receptie! Aarzel dus niet om je in te
schrijven! Tot dan! :)

DO
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Thursday ’s @ ‘t ElixIr

22u | ‘t ElixIr

19u30 | Aula tweede
hoofdwet

20u | Conferentiezaal Pauscollege
YERA | Young
Association

Bedrijfspresentatie
Amphenol

Amphenol is een groeiend Amerikaans
bedrijf dat op zoek is naar ingenieurs om
mee een Europese tak op te starten. We
krijgen een Amerikaan op bezoek die
komt praten over wat Amphenol allemaal
doet: Mobile Networks, Automotive,
Broadband, Aerospace, Defense, IT &
Datacom, Industrial, Mobile Devices.
Amphenol is op zoek naar ingenieurs
Elektrotechniek en Werktuigkunde.

wo
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Kiesdebat

20u | Aula tweede hoofdwet

Het moment is weer daar. Het einde van
het jaar nadert ongelooflijk snel, maar
eerst komt er de heuglijke kiesweek. Wie is
de mogelijke opvolger van ‘Het Evangelie
volgens Lucas’, welke groep wilt jullie
volgend jaar in de watten leggen? Of wie
is de mogelijke opvolger van Schol, wie
maakt het Almaplein onveilig op 27 april?
Kom naar het kiesdebat, en onderwerp de
kiesploegen aan al uw kritische vragen.

Zware bieren €1.50
Elke donderdag geniet je in Fakbar ’t ElixIr
van een geweldige promo: ALLE ZWARE
BIEREN AAN €1.50! Tot dan!
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12 urenloop Gent

In Gent ;)

Na de steun van onze collega’s van
VTK Gent om onze knalprestatie op de
24 urenloop te verwezenlijken, willen wij
graag ook ons steentje bijdragen naar
hen toe. Wij gaan hun op donderdag 21
april helpen om op de 12 urenloop van
Gent het HILOK (het Gentse Apolloon)
te verslaan! Als je genoten hebt van de
24 urenloop, en als je goed kan lopen,
twijfel dan niet om met ons mee te gaan,
want het is een unieke ervaring! Ze zullen
onze hulp meer dan nodig hebben! Wij
zorgen voor het vervoer van en naar Gent.
Inschrijven kan via onderstaande link:
on.vtk.be/12urenloop

KOM JIJ OOK BIJ LOKO?
Wat doet LOKO?
★ Organiseren van grote en overkoepelende activiteiten
zoals de 24 urenloop, lokomotion, Ithaka...

★ Studentenvertegenwoordiging

binnen de stad, KU Leuven en UC Leuven-Limburg

★ Studenten en verenigingen ondersteunen
met diensten en vorming

Wat kan jij doen bij LOKO?
★ Coördinator

Dagelijks bestuur van de organisatie, coördinatie van je afdeling

★ Mandataris

Vertegenwoordiging binnen een bepaald domein

★ Projectmedewerker

Vrijblijvende medewerking aan een activiteit

Waarom moet je bij LOKO komen?
★ Je houdt er een hechte vriendengroep aan over
★ Je ontwikkelt nieuwe vaardigheden

★ Je doet ervaring op in de organisatie van activiteiten of
vertegenwoordiging
★ Je draagt bij tot een aangenamere omgeving voor studenten

★ Je kan invloed uitoefenen op het beleid van de stad en KU Leuven
★ En er zijn leuke teambuildingsactiviteiten!

Meer info?
★ www.loko.be/meedoen
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Berichten

Wil je zelf graag een speech voor onafhankelijkheid, diepzinnige
poëzie of een spotted: vtk insturen? 1 adres: bakske@vtk.be

Kortverhaal: G ez ocht
Auteur: Anoniempje Anoniem
Geniet van dit 10-delig kortverhaal.
-Deel 5: Margot‘Wel Margot, wat doe jij op mijn speciale
plek?’, vraagt Maarten. ‘Het park is toch
van iedereen’, antwoordt Margot, ‘Het
is niet dat je naam hier geschreven
staat’. ‘Draai je dan maar eens om’, zegt
Maarten. Margot draait zich om. Diep in
de stam van een oude beuk staat in grote
drukletters ‘Maarten’ gekerfd. ‘Goed, ik
ben al weg. Mijn dag kan toch niet erger
worden’, zegt Margot geërgerd. Net voor
ze wil vertrekken, neemt Maarten haar
hand vast. Er wordt awkward oogcontact
gemaakt. ‘Als er iets is en je wil er over
praten dan kan dat altijd bij mij’, zegt
Maarten zacht, ‘Ik ben een complete
vreemde. Het is niet dat ik het aan
iedereen ga doorvertellen’. Margot barst
in tranen uit. Maarten weet niet goed wat
doen. Deze reactie had hij niet verwacht.
Hij doet dan maar een poging om een
knuffel te geven en haar te kalmeren. ‘Je
moet wel weten dat ik meestal niet knuffel
op een eerste date. Ik wacht meestal tot
nummer drie’, zegt Maarten om haar toch
een beetje te kalmeren. Margot moet toch
een beetje lachen. ‘Ik weet het gewoon
allemaal niet meer’, zegt ze snikkend, ‘Het
is gewoon mijn vriendje. Ex vriendje. Hij is
gewoon soms echt niet vriendelijk tegen

mij’. ‘Wat is dat toch met meisjes die op
bad boys vallen? Niet dat nice guys zo
veel beter zijn’, zegt Maarten. ‘Is dat dan
zo?’, vraagt Margot. ‘Wel, het is eerder erg
voor de jongen. Er wordt vaak misbruik
van gemaakt. Om maar als voorbeeld
mijn ex Lauren te gebruiken. Ik had haar
voor een eerste afspraak uitgenodigd op
mijn kot. Ze at heel graag taarten, koekjes,
dessertjes en ga zo maar voort. Omdat
ik persoonlijk van mezelf vind dat ik toch
wel een pro ben op dat gebied heb ik dan
maar een dessertenbuffetje klaargemaakt
voor haar. Het was liefde op het eerste
gezicht. Tussen Lauren en de dessertjes
dan toch. Mijn kookkunsten waren de enige
reden dat we samen waren. Liefde maakt
blind. Gelukkig ben ik toch terug beginnen
zien en heb het dan maar snel gedaan
gemaakt’, zegt Maarten. ‘Dat suckt wel’,
zegt Margot. Maarten begint te geeuwen
en kijkt op zijn klok. ‘Wel, over een kleine
5 uur moet ik in de les zitten. Vind je het
erg dat ik je achterlaat?’, vraagt Maarten.
‘Maakt niet uit. Ik blijf nog even zitten om
wat na te denken dus misschien tot nog
eens?’, vraagt Margot. ‘Misschien tot nog
eens’, antwoordt Maarten en hij vertrekt
terug richting zijn kot.

Loko werft aan!
Een organisatie zoals LOKO draait bijna
volledig op vrijwilligers. Dat zijn studenten
die een probleem zien en dat willen
veranderen, studenten die activiteiten
willen organiseren voor een breed publiek,
maar ook studenten die nieuwe dingen
willen leren, ervaringen opdoen en nieuwe
mensen leren kennen.
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Daarom organiseert LOKO op woensdag
23 maart en donderdag 21 april een
infosessie voor jullie. Concreet zullen er op
beide avonden 2 sessies gegeven worden.
Voor meer info: www.loko.be/meedoen

Cantusweek
De paasvakantie is voor velen het
omschakelpunt om zich stilaan op te
beginnen sluiten en wel eens af en toe een
boek open te doen. Toch heeft iedereen
elkaar twee weken moeten missen. Het
ideale moment dus om toch nog een dikke
week een feestje te bouwen met al je
vrienden. Zo kan je het er nog één keer
goed van te pakken voor je je echt toelegt
op je studies. Ja ja, jullie horen het al. Het
is weer Cantusweek in VTK-land!!! En we
hebben er zin in!!!
Concept: 5 cantussen op 4 dagen tijd.
Bij deze een overzichtje van alle knallers
die we dit jaar in jullie glas gieten:

Maandag 11/4 - Shpeeltijdcantus in de
Waaiberg - met LBK - bier of water €11/15 en €4/6
Dinsdag 12/4 - Supercantus in alma 2 met Medica - bier & sangria - €13/16
Woensdag 13/4 - Shlagercantus (locatie
volgt nog) - bier of water - €11/15 en €4/6
Donderdagochtend 14/4 - Slaapzakcantus
in Fakbar ‘t ElixIr - cava/lustrumbier
of water - €10 en €4 (NL mogen aan
Ledenprijs binnen)
Donderdagavond 14/4 - Sailor’s cantus in
de Waaiberg - de Internationals komen
ook. - Bier/Jack Op of water - €11/15 en
€4/6
Weekkaart: Bier(L/NL) = €49/€68
Water(L/NL) = €13/€25. De kaartenverkoop
start maandagmiddag 11/4 in het Theokot.

De Tettenzot
Ook deze week levert onze nieuwe huistekenaar een bijdrage aan het Bakske:

Beste man/vrouw/transgender,
Na het laaiende succes van de vorige
editie zal alleen een gewrocht met
daadwerkelijk voortreffelijk kwaliteit de
opgelegde, aanzienlijke verwachtingen
kunnen inlossen. Volgend kunstwerk,
dat na uren van innerlijke, spirituele

en doordachte bezinning, uit mijn
potlood vloeide zal zonder twijfel de
vergevorderde, deugdelijke standaard
van de doorsnee Bakske lezer inlossen.
Hoogachtend,
De Tettenzot
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Ontspanning
Sudoku

Raadsel
Een VTK-lid gaat een rondje lopen om zich klaar te
stomen voor de 12 urenloop in Gent. In de helft van zijn
rondje ziet hij op zijn GSM dat zijn gemiddelde snelheid
over die eerste helft slechts 10km/u bedraagt, wat
natuurlijk lang niet snel genoeg is. Hij besluit een tandje
bij te steken in de tweede helft van zijn rondje, zodat
hij nog een globale gemiddelde snelheid kan halen van
20km/u. Hoe hard moet hij lopen tijdens de rest van zijn
rondje om dit doel te halen?
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op
een Fnacbon van €20!
Het is ondertussen geen spoiler meer: Gilles was de
Mol! Eén derde van de inzendingen was juist, en één
daarvan kwam van Michel Van Lierde. Hij mag zijn prijs,
een Fnacbon t.w.v. €20, komen afhalen op blok zes.
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□ Mobile Networks □ Automotive □ Broadband □ Aerospace
□ Defense □ IT & Datacom □ Industrial □ Mobile Devices

Amphenol Corporation will be visiting our campus!!!!
Amphenol is one of the largest manufacturers of interconnect products in the world and
recently made the 2015 Forbes 500 list. Founded in 1932, Amphenol designs,
manufactures and markets electrical, electronic and fiber optic connectors, interconnect
systems, antennas, sensors and sensor-based products and coaxial and high-speed
specialty cable.
Find out more at www.amphenol.comwww.amphenol.com
Representatives will be on hand to discuss opportunities with Amphenol RF, Amphenol
Aerospace, Amphenol Advanced Sensors, Amphenol Antenna Solutions, Amphenol Times
Fiber Communications, Casco Products and all other Amphenol Divisions.
When – 18th of April, 7.30 PM
Why – Amphenol Corporation is expanding and in
need of top Engineering Talent to fill full time
and intern positions in Europe, Asia and USA
Who should attend – Amphenol Corporation seeks
Undergrad students, Graduate students, PhD
candidates and Alumni in the areas of Mechanical,
Electrical (RF Technology highly desired) , Material
and Industrial Engineering.
Where – Aula van de 2e Hoofdwet,
Thermotechnisch Instituut

