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Het Bakske
Lieve lezer
Het is alweer semesterweek 6 en met of zonder evenementen, de tijd vliegt
voorbij. Om dan toch die kleine momentjes van verveling op te vullen, hebben
wij weer ons best gedaan een leuk Bakske uit onze mouw te schudden en in de
aula of op jouw scherm te toveren. Geniet ervan.
Kusjes
de Redactie
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Praeseswoordje
Geen zee van blauw en geel maar wel een ontmoeting met
Kim Gevaert en Maarten Vangramberen. Met een klein hartje
ben ik aan mijn eerste rol als moderator ooit begonnen en wat
bleek: die bijten helemaal niet! :D In de alternatieve tijdlijn heeft
VTK de 24 urenloop gewonnen. Daar ga ik toch ene op toasten!
Komende periode begint vorm te krijgen. Wat kan gaat online gebeuren.
Wie de agenda goed bekijkt ziet dat we niet afzwakken! Persoonlijk kan ik
de EBEC: Case Study aanraden. Vorig jaar ben ik hier op de één of andere
manier ingerold. Met een mix van burgerlijk ingenieurs en bio-ingenieurs zijn
we vroeg opgestaan en hebben we een dag vol emoties beleefd. Uiteindelijk
konden we niet in de prijzen vallen, helaas. De ervaring van het deelnemen
was het anderzijds wel meer dan waard. Durf af en toe een stap in het
duister te zetten en schrijf je in voor de competitie!
Afgelopen week was ook de plasmaweek! Eén van de weinige zaken
waarvoor je effectief nog fysiek nodig bent. De hoeveelheid liefde die je
krijgt van de verpleegsters en zij die het hard nodig hebben, is ongelooflijk.
Dus een kleine aanrader: maak ook eens een afspraak voor een donatie:
016 31 61 61. Mijn volgende is gepland over twee weken. Abri out x
P.S. Als ik toch een song mag aanraden: Brittany Howard - Stay High ;)
Abraham Belderbos
Praeses VTK 2020-2021

Vicewoordje
Vorige week liet ik jullie weten dat we vooralsnog fysieke activiteiten
voor jullie blijven organiseren, coronaproof. Helaas strooiden de nieuwe
maatregelen roet in het eten. Studentenactiviteiten kunnen over het
algemeen niet meer fysiek doorgaan de komende tijd, we zullen terug
vaker in ons eigen kotje moeten kruipen.
Ik heb besloten dat dat kotje dan maar best gezellig kan zijn! Vandaag
heb ik me beziggehouden met het ophangen van een extra lampjesslinger.
Onder het motto “nooit genoeg lampjes” heb ik er eentje van 30 meter
gekocht. Aan allen die mijn idee willen volgen: 20 of zelfs 10 meter zal
ook wel volstaan :p.
Wil je dan toch eens uit je kot komen? Maak dan een wandelingetje,
neem een frisse neus, of ga eens sporten! Volgende week staat
er bijvoorbeeld muurklimmen op het programma als sport van
de maand. De inschrijvingen mogen dan misschien al vol zitten,
maar laat dat je niet tegenhouden. Zoek een partner en go for
it, het is de moeite waard! :D
Sebastiaan Milis
Vice-Praeses VTK 2020-2021
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Openingsuren

MA 26 - DI 27 - WO 28: SVDM: Muurklimmen | De Stordeur |
16u30

Als eerste Sport Van De Maand hebben we voor een populaire vaste waarde
gekozen: Muurklimmen. Naast kracht en lenigheid stel je ook nog eens je
doorzettingsvermogen op de proef! Voor een prijsje van 5 euro per persoon,
kan je gedurende 2 uurtjes leren muurklimmen of je reeds verworven
technieken showen! ;)
Omdat we iedereen de kans willen geven samen met ons te genieten van een
sportieve namiddag, kan je kiezen tussen 3 verschillende dagen:
Maandag 26 oktober 16u30-18u30
Dinsdag 27 oktober 16u30-18u30
Woensdag 28 oktober 16u30-18u30
Hopelijk zien we jullie daar,
VTK Sport

DI 27: Escape room | Online | 19u00 - 20u20 - 21u40
Dat probleemoplossend denken iets voor ingenieurs is, willen we allemaal
wel graag geloven, maar is dat ook zo? Dit is hét moment om jezelf te
bewijzen en onze ingenieursreputatie te verdedigen! Ga de uitdaging aan op
27 oktober. Op deze datum kun je je met een groepje laten opsluiten in onze
online escape room tijdens 1 van volgende tijdsloten:
19u00 - 20u10
20u20 - 21u30
21u40 - 22u40
Kunnen jullie buitengeraken uit onze escaperoom?
Inschrijven kan gedaan worden door 1 persoon die heel zijn of haar groepje
inschrijft! Wij sturen deze persoon dan een mailtje met de verdere uitleg van
het spel. Dit is ook een ideaal evenementje voor PeMe-groepjes!
Tot dan! Xoxo Acti

WO 28: Cantusquiz | Online | 20u00
Wil jij al je opgedane cantuswijsheid van afgelopen jaren ook nog eens kunnen
gebruiken? Wil je bewijzen dat desondanks er geen cantussen zijn, jij toch
elke vrije versie zou slayen? Kom dan zeker af met je groepje van 4 naar onze
online cantusquiz en laat zien dat desondanks corona jullie de beste van
de corona zijn.
Er zijn prachtige prijzen te winnen die je ook kan terugvinden in je
codex.
Inschrijflink is te vinden in het Facebookevenement.

Events

DI 27: Software Essentials | Online | 19u00
Is het al even geleden dat je LaTeX of MATLAB hebt
gebruikt en wil je je kennis opfrissen? Heb je met
deze zeer nuttige software nog nooit gewerkt? Heb
je binnenkort een taak waar deze software van pas
gaat komen, moet je een verslag in LaTeX maken of
berekeningen in MATLAB? Schrijf je dan snel in voor de
Software Essentials!
Tijdens dit evenement heb je de kans je kennis van deze twee
softwareprogramma's bij te schaven. Tijdens je inschrij ving zal je moeten
aanduiden of je enkel MATLAB of LaTeX wilt volgen of allebei.
Bij vragen of onduidelijkheden kan je een mailtje sturen naar development@
vtk.be.

WO 18/11: Voorronde InterFacultaire Rockrally | Online
Krijg jij je muzikale kriebels ook niet getemd in deze
corona-tijden? Battle dan online met je band in de IFR
voorronde en maak zo kans om in Het Depot te spelen
tij dens de finale!
De 37e editie van de InterFacultaire Rockrally zal er dit
jaar iets anders uitzien dan gewoonlijk. Door de nieuwe
maatregelen zal er dit jaar zal er maar één voorronde zij n
en deze zal online plaatsvinden vanaf 18/11.

VOORRONDE
FINALE

Online vanaf
18/11
10/3

IFR
Interfacultaire Rockrally

Interesse om mee te spelen?
Schrijf je band in voor jouw faculteit
via www.lbk.be/ifr!
DEADLINE 1/11

InterFaculty Rockrally

www.facebook.com/interfacultairerockrally

Hierbij mag elke band die een Leuvense
studentenvereniging
vertegenwoordigt
een eigen nummer (als filmpje) inzenden.
Laat jullie creativiteit hierbij maar
helemaal losgaan! De bands met de
meeste likes op hun filmpjes, mogen
dan verder (coronaproof) strij den in de
epische finale op 10 maart in Het Depot!
Tijdens deze finale zal naast het publiek,
ook een professionele jury mee bepalen
wie de winnaar is en studiotij d wint!
De inschrijvingen eindigen op 1/11. Aarzel
zeker niet met je in te schrij ven want
voor VTK mag er natuurlij k maar één
band meedoen. Filmpjes moeten ten
laatste doorgestuurd worden op
16/11. Info over de voorwaarden
en het inschrijven vind je door
bovenstaande QR-code te
scannen.

Events

16-19/11: Bloedserieusweek
Beste studenten, donoren en bijna-donoren
Van 16 tot 19 november is het weer tijd om een beetje van jezelf te geven en
zo levens te redden: de Bloedserieusweek gaat van start! Word de held van
de dag, want dat bloed is levensnoodzakelijk voor vele mensen! Als dank voor
je heldendaad krijg je een goedgevulde goodiebag. Helemaal overtuigd? Doe
eerst de donorzelftest om zeker te weten of je mag doneren via rodekruis.be/
donorzelftest en schrijf je vervolgens in via bloedserieus.be/nl/steden/leuven
(inschrijven is verplicht!). Meer info via Facebook: Bloedserieus Leuven.
Waar?
Doneren kan op de volgende tijdstippen en locaties:
Ma & Di: 10u30 - 20u30 Ladeuzeplein
Wo & Do: 11u - 20u Gymnasium, universitair sportcentrum (Sportkot)
Ma - Do: 08u30 - 20u Donorcentrum (Gasthuisberg)
Wil je graag mee de bloedserieusweek organiseren of ons team versterken?
Stuur ons zeker een berichtje!
Tot dan!
Het Bloedserieusteam

Events

Datum ie-net startbaanevent gewijzigd naar 17 november
Beste student,

Hoeveel verdien je als startende ingenieur? Op welke extralegale voordelen kan ik
rekenen? Wat kan je doen zodat je CV opvalt? Waar moet je tijdens je eerste gesprek
met je toekomstige werknemer op letten? Wat met werken in het buitenland?
Wanneer start ik met solliciteren?
Deze en vele andere vragen over de start van een ingenieursloopbaan worden
beantwoord tijdens de voorstelling van de Startbaanenquête van ie-net
ingenieursvereniging. Tijdens dit digitale event worden de resultaten voorgesteld van
een enquête die bij jonge ingenieurs werd afgenomen. Aansluitend kan jij je vragen
stellen aan een panel met vertegenwoordigers van bedrijven. Na het paneldebat kan
je virtueel kennis maken met jonge ingenieurs die in deze bedrijven werkzaam zijn.
Zij delen heel graag hun eerste werkervaringen met jou.
Kortom: wil je goed geïnformeerd je loopbaan aanvatten? Neem dan op dinsdag 17
november van 19u00 tot 20u30 deel aan het Startbaanevent.
Schrijf je in en stel je vragen via www.ie-net.be/startbaanevent2020

Campus Cup
Het eerste seizoen van de Campus Cup won een team rechtenstudenten van de
UGent, vorig jaar won een team studenten van het Conservatorium in Gent. Gent,
Gent, Gent! Het wordt hoog tijd dat de Campus Cup eens naar een andere stad gaat.
Leuven, misschien?
Daarvoor hebben we jullie nodig!
Of toch tenminste: teams van 4 studenten die dezelfde opleiding volgen aan
dezelfde hogeschool of universiteit. Een team moet gemengd zijn, en dus bestaan
uit max. 2 personen van hetzelfde geslacht (M/V/X).
Ben jij geïnteresseerd? Via de volgende QR-codes vind je twee boodschappen van
Otto-Jan Ham en een inschrijflink.

Otto-Jan Ham 1

Otto-Jan Ham 2

Inschrijven

Berichten

De Bakstenen Batterij
Hoe we zwaartekracht kunnen gebruiken
voor energieopslag
Grootschalige en efﬁciënte opslag van elektriciteit is een belangrijk probleempunt
in de transitie naar een energiesector dat volledig draait op hernieuwbare
energiebronnen. Het bedrijf Energy Vault bedacht een nieuw systeem, dat gebruik
maakt van de zwaartekracht. Ze gebruiken hiervoor een 120m hoge kraan en enkele
duizenden betonnen blokken. Als er elektriciteit te veel is, hijst de kraan de blokken
omhoog en stapelt er een toren mee. Als er daarna te weinig wind en zon is, kan de
toren de blokken weer laten zakken en zo energie recupereren.
De wetenschappelijke naam voor dit soort energieopslag is Dry gravitational energy
storage (DGES). Je kan het vergelijken met een pompcentrale die water omhoog
pompt als er te veel elektriciteit is en het weer naar beneden laat stromen bij een
tekort. Deze toren vervangt het water echter door zware gewichten, vandaar de
naam dry storage. Er zijn verschillende soorten DGES bedacht. Zo wil het bedrijf
ARES LLC een treinspoor op een helling bouwen en er grote betonblokken mee
omhoog of omlaag voeren. Graviticity werkt dan weer met een gewicht aan een
kabel dat op en neergelaten wordt in een oude mijnschacht.
De toren van Energy Vault zou volgens het bedrijf 35MWh moeten kunnen opslaan.
Ter vergelijking, de grootste batterij ter wereld kan zo’n 100MWh opslaan, maar die
was 9 keer duurder. Een belangrijk voordeel van deze “batterij-toren” is de hoge
geschatte efﬁciëntie: waar gewone batterijen hun lading verliezen en pompcentrales
kampen met waterverdamping, blijven de betonblokken van Energy Vault gewoon
staan. Het systeem heeft bovendien een lange geschatte levensduur (30 tot 40
jaar), snelle responstijd en lage geschatte kost per kWh output. Aan de andere kant
is de productie van beton zeer vervuilend en zullen de blokken na verloop van tijd
gaan weren. De blokken zouden echter ook uit betonafval en andere gerecycleerde
materialen gemaakt kunnen worden.
Energy Vault is enkele maanden geleden begonnen met een prototype op halve
schaal, er is dus nog veel werk nodig vooraleer deze torens kunnen gebruikt worden
om onze elektriciteit snel en efﬁciënt op te slaan. Toch is Energy Vault hoopvol dat
ze over enkele jaren DGES op grote schaal zullen kunnen installeren, wat dan weer
een kleine stap is in de lange weg naar een CO2-neutraal elektriciteitsnetwerk.

Lars Vanmunster, namens YERA vzw

Berichten

Koken voor Dummies - gewokte noedels
De liefde van de man gaat door de maag, maar een studente wil al snel haar
standaarden verlagen als dat betekent dat ze er lekker eten bij krijgt. Vandaar dit
quick and easy receptje waar je indruk mee kunt maken.

Benodigdheden

• Verse woknoedels
• Diepvries wokmix (Eens kijken naar de snelverkoop bij gesneden groentjes kan de
moeite lonen)
• Ketjap
• Gebakken uitjes als garnituur
• Een ingevette pan

Bereiding

1. Zet de pan op een heet vuur en laat de boter smelten of wacht tot je de olijfolie
ruikt
2. Zwier je groentjes erin en roer ze regelmatig om tot ze een beetje bruin worden
of toch op z’n minst tot ze niet meer bevroren zijn.
3. Wanneer ze mooi goudbruin tot oh-shit-is-da-nu-verbrand? zijn giet je er een
Jeroen Meus stijl scheut ketjapsaus over. Nu, kleine waarschuwing: dit gaat
even heel gek ruiken. Vertrouw me gewoon even.
4. Voeg de verse noedels toe. Deze zijn normaal vacuüm verpakt per portie (meestal
twee porties per verkoopverpakking) en je gaat ze een beetje uit elkaar
moeten halen voordat je ze in de pan gooit.
5. Als je publiek hebt kan je proberen om het allemaal nog wat op te gooien om
indruk te maken.
6. Serveer met gebakken uitjes als garnituur.
7. Ik vind met stokjes eten ook leuk en cool, maar het ziet er echt niet elegant uit
op een date.

Wijnsuggestie

De witte Chardonnay van Tocornal in de Colruyt is echt niet slecht voor een euro
of 4. Als je niet echt een wijndrinker bent maar wel fancy wilt doen, neem dan
een Sauvignon Blanc, dat is altijd een lekker zoete witte wijn waarmee je niet kan
missen.

Lander De Schutter

WG
Redactie

Openingszinnen in tijden van Corona
Disclaimer: de redactie is niet verantwoordelijk voor alle reacties wanneer u gebruik
maakt van één van onderstaande uitspraken.
• Hebt gij al een knuffelcontact?
If Covid-19 doesn't take you out, can I? •
• Voor uw virusje wil ik wel eens uit mijn zelfquarantaine komen!
Na 6 maanden zelfstudie ben ik nog eens op zoek naar een knuffelcontact. •
• I like my virus like I like my women, easy to spread.
Voor u wil ik mijn mondmasker wel afdoen! •
• You can't spell virus without 'U' and 'I'.

Daten

Fotoreportage
Onthaaldagen

Rondleiding eerstejaars

EerstejaarsBBQ

Foto

Hoeveel Majeur past er in ons Angela?
Angela, onze mooie VTKar die nu al een jaar met trots in en rond Leuven door de
straten cruiset. Ze doet zoveel voor ons en één van al die dingen is het halen van
Majeur in de Colruyt. Vorige week vroegen we jullie al hoeveel jullie dachten dat
ons Angela kon dragen (de winnaar daarvan wordt bekend gemaakt op de volgende
pagina). Deze week delen we jullie met veel plezier mee hoeveel liter geluk onze
VTKar ons heeft gebracht!
Op deze foto's zie je 3392 blikjes Majeur.
Dat is goed voor 1170,67 liter!

Majeur

Spelletjes

Kleurplaat
BBBBBBB

Spelletjes

Binairo
BBBBBBB

Raadsel van de week
Marc komt elke dag van zijn werk om 17u met de trein aan. Zijn vrouw zorgt er
steeds voor, dat ze stipt op dat moment met de auto bij het station arriveert.
Marc stapt dan in en ze rijden huiswaarts. Op zekere dag komt Marc om 16u30
met de trein aan, waarvan zijn vrouw niet op de hoogte is. Hij besluit naar huis te
wandelen. Na enige tijd komt hij zijn vrouw tegen, die op weg is naar het station.
Marc stapt in en ze rijden naar huis. Nu blijkt dat ze 10 minuten eerder thuis zijn
dan gewoonlijk. Hoe lang heeft Marc gelopen?
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 Joren De Gruyter en mag een mailtje sturen naar
communicatie@vtk.be met als onderwerp 'Raadselwinnaar S1W5' om zijn prijs
te ontvangen!

Werkgroep Redactie
recruteert!
Kan jij een betere poster maken
dan dit?

Heb jij...
•
•
•
•

Passie voor grafisch ontwerp
Kriebels voor de journalistiek
Talent voor het schrijven
Creativiteit in overvloed

Contacteer redactie@VTK.be

