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Het Bakske
Beste lezer
Welkom terug aan alle ouwe rotten die drie maanden lang reikhalzend hebben
uitgekeken naar het bakske.
Welkom aan alle nieuwe jonkies die vol goede moed de grote uitdaging aangaan
om te studeren aan onze prachtige faculteit.
Zoals het hoort zal je je deze week niet vervelen met al onze fantastische
activiteiten.
Veel leesplezier
De redactie
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Praeseswoordje

Na drie maanden van afzondering, van tropische hitte
en van ongeduldig wachten is de vakantie eindelijk achter
de rug. Gedaan is die verdomde periode van stinkende zonnecrèmegeur en flauw festivalbier. Vanaf deze week stelt de miss
world van alle studentensteden haar deuren weer open om de student terug al die mooie dingen te bieden die hij/zij zo heeft moeten missen: het vrolijke gefluit van de vogels in het Arenbergpark, de spaghetti van
de Alma, de intellectuele hoogstanden tijdens de lessen van 8u30 op maandag
ochtend en de occasionele kater die de sleur doorbreekt.
Om dit blije weerzien te vieren hebben wij een fantastische openingsweek
voor jullie klaarstaan. Kom bij onze cursusdienst in het Theokot je boeken oppikken en bewonder meteen het nieuwe broodjeskot vanwaaruit VTK al haar
studenten vanaf 1 oktober met oerdegelijke zelfgemaakte broodjes zal voorzien
aan scherpe prijzen. Spring zeker ook eens binnen in fakbar om de eer van jouw
geliefde provincie te verdedigen of kom verbroederen op onze openingscantus.
Tot slot wil ik me nog even richten tot alle eerstejaars die deze week hun
eerste stappen in Leuven zetten: Het wordt een spannend en zeer leerrijk semester voor jullie vol nieuwe vriendschappen en onvergetelijke ervaringen. VTK
staat klaar om de overstap naar de unief zo aangenaam mogelijk te maken via
ons onderwijsteam en onze cursusdienst, maar probeer ook zeker te komen
genieten op onze activiteiten, want zoals de architect van de brug in Genua ooit
zei: "overbelasting is nooit goed".
Vincent Tombeur

Vicewoordje

Een nieuw jaar, een nieuw knap gezicht naast dit vice-tekstje en natuurlijk een
nieuwe reeks aan top activiteiten op de VTK kalender.
Te beginnen met onze knaller van een openingsfeestje. Aan iedereen die aanwezig was, proficiat. Aan iedereen die niet aanwezig was, ook proficiat, u heeft
vandaag waarschijnlijk aanzienlijk minder kans op hoofd- en maagklachten.
Maar wees niet getreurd, uw kans komt nog! Want we beginnen het semester
ook al direct met een andere vaste waarde: onze openingscantus. En is zingen
niets voor jou, kan je ook je afkomst komen verdedigen op de jaarlijkse provinciezuip.
Voor zij die liever andere organen dan de lever trainen, staat er ook een
beachvolleybaltoernooi op de agenda. En ook de eerste looptrainingen
gaan van start, want mispak u niet, DE grootste competitie van Leuven, de 24 urenloop, is slechts 4 weken van ons verwijderd!
Haal deze week die lever dus maar vanonder het stof vandaan.
Smeer alvast de keel! En gooi die benen maar al los! Want
wij zullen niet stilstaan deze week, en u hopelijk ook niet.
Groetjes (en GO LIMBURG),
Kobe, Vice praeses

CUDI

Een nieuw semester betekent ook nieuwe lessen met
dus ook nieuwe cursussen. Gelukkig voorziet de VTK Cursusdienst zoals altijd het grootste deel van jullie studiemateriaal
aan de laagste prijzen.

Zoals elke eerste week van een semester zal de cursusdienst aangepaste
openingsmomenten hebben. Deze verdeling is opgemaakt om de workload te
beperken en de wachttijden kort te houden. Gelieve deze verdeling te respecteren.
Indien je echt niet langs kan komen op je toegewezen moment, kijk dan naar de
teller van de wachtrij op de website van VTK en kies een rustig moment uit. Probeer
ook zoveel mogelijk boeken al af te halen tijdens de eerste week. Vanaf de tweede
week werken we met minder mensen en minder openingsmomenten en zullen de
wachttijden langer zijn. Kom zeker zelf ook eens een shiftje doen als je een vrij moment hebt!
BELANGRIJK: Vanaf dit jaar is de witte poort van het theokot gesloten en moet
iedereen via de andere kant (de kant het dichtst bij het kasteel) naar binnen (zoals
twee jaar geleden).
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MA 24 : Onthaalnamiddag | 200 c | 13u30
We voorzien een namiddag vol broodnodige informatie om het eerste jaar door te
komen en een aansluitende rondleiding op de campus. Hier kan je ook je boeken
bestellen.

DI 25: Gotta catch them all - Stadsspel | Alma 3 | 14u00 of

17u00

Leer Leuven een beetje (beter) kennen op een uitdagende manier en laat je
helemaal leiden door de “Gotta catch them all”! Onder het motto “challenge is
key” doen we een groot stadsspel in onze meest geliefde stad. Inschrijven is
verplicht via de VTK-site. Vergeet zeker je balpen en fiets niet!

DI 25: Eerstejaars BBQ | Alma 3 | 17u00
Nog geen zin om te koken maar wel om lekker gezellig met een heleboel andere
eerstejaars te barbecueën? Kom dan zeker af en geniet van een goei vlezeke! Er
zijn twee eetshiften: om 18h en om 19h30, maar jullie zijn welkom vanaf 17h om
al gezellig eentje te komen drinken. 3 vleesjes voor €4, 2 vleesjes/veggie voor €3.
Inschrijven is verplicht via de VTK-site.

WO 26: Beachvolleybaltoernooi |
Gebouw de Nayer | 14u00

Volleybalterrein

voor

Wie het zomergevoel toch nog wat langer wil vasthouden, en dit in combinatie
met wat sport, is woensdagnamiddag zeker welkom! Goed kunnen volleyballen is
van minder belang, je amuseren en nieuwe medestudenten leren kennen des te
meer. Schrijf je in via de link op de VTK-site en we maken ter plaatse de groepjes.

WO 26: Schachtenconvent | 't ElixIr | 19u30
Nog nooit een cantus gedaan? Geen nood, wij leggen alle regels uit en zorgen
ervoor dat je helemaal voorbereid bent op de openingscantus! Dit convent is
dus de bedoeling voor eerstejaars of studenten die minder dan drie cantussen
hebben gedaan en die voorbereid naar de openingscantus willen gaan. Let op: dit
is hetzelfde convent als op de onthaaldagen is getoond!

DO 27: Alma-etentje | Alma 3 | 18u15
Alma 3 is onze surrogaatmoeder die liefdevol ons eten voor ons klaarmaakt, u
gepast geld teruggeeft, frietjes laat bijnemen en de afwas doet. Om jullie te laten
kennismaken met dit studentenrestaurant met democratische prijzen, nodigen
we jullie uit om er donderdagavond met ons te komen eten. Kom er bij en zet je
naast ons! We verzamelen ons buiten voor de deur van Alma 3, zo kunnen jullie
samen met ons jullie bordjes laten volscheppen.

DO 27: Eerstejaarsloopje | Ingang atletiekpiste voor Gebouw
de Nayer | 20u30

Na het lekkere eten van de geliefde Alma kunnen de beentjes wat losgegooid
worden op ons eerste gezamenlijk loopje van het jaar. Dit loopje is zowel
gericht op de studenten die tijdens de zomervakantie hun conditie
ergens verloren hebben of zelfs gewoon helemaal van nul willen
beginnen, als voor de mensen die ambitie hebben voor het
Onthaalspeedyteam van VTK op de befaamde 24 Urenloop. Kom zeker
week
eens langs en leer ook zo het sportteam van VTK kennen.

DI 25: Provinciezuip | 't ElixIr | 22u00
Nu we afscheid genomen hebben van oude zakken en een verse lading eerstejaars
is toegekomen in Leuven is het dringend tijd om te testen wat voor vlees we in de
kuip hebben dit jaar.
Drink je provincie naar de top tijdens onze provinciezuip! Kom erachter of
Limburgers echt álles traag doen, zelfs drinken; of wie weet kom je wel te
weten dat die Antwerpse dikke nekken helemaal onterecht zijn; misschien is de
spraakstoornis van West-Vlamingen wel zo erg dat het zelfs hun zuipskills stoort.
Wees er zeker bij om het
vanop de eerste rij te
aanschouwen.
Speciaal
om
deze
competitie interessant
te maken, verkopen we
7 pinten voor slechts €5!

WO 26: VTK Bureau | ELEC B91.200 | 12u30
Het VTK Bureau is onze eigen open onderwijsvergadering en staat open voor alle
studenten van de faculteit Ingenieurswetenschappen. We nemen hier standpunten
in over alle thema’s waar de faculteit en de universiteit zich mee bezig houden.
Iedereen met een gezonde interesse in studentenvertegenwoordiging en onderwijs
is welkom! Zin om eens een kijkje te komen nemen? Schrijf je in op on.vtk.be/
vtkbureau, dan krijg je ook een gratis broodje en drankje!

WO 26: Openingscantus | Waaiberg | 20u00 | €12 / €15
Smeer je kelen al maar, want we vliegen er weer in. We starten het jaar op de
juiste manier met een cantus van formaat: de Openingscantus. Kom mee het
nieuwe semester inzetten met een codex in de ene hand en een pint in de andere!

DO 27: Infoavond BEST Leuven | BOKU 4.20 | 20u00
BEST is de Board of European Students ofTechnology. Het is een studentenorganisatie
voor en door technologiestudenten. Binnen BEST krijg je de kans om je soft skills
verder te ontwikkelen, ervaringen op te doen in het organiseren van evenementen,
je heel hard te amuseren en vrienden te maken in heel Europa. Wil je weten wat
BEST Leuven allemaal te bieden heeft, kom dan zeker naar onze infoavond! Meer
informatie op onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/bestleuven). Kan
je er niet bijzijn, maar ben je toch geïnteresseerd, stuur dan zeker een mailtje naar
board@bestleuven.eu!

VR 28: Startvergadering Doopmeesters | BOKU 3.10 |
12u30

Ben je vorig jaar gedoopt en wil je dit jaar de nieuwe schachten
graag zelf dopen? Dit is je enige kans om de schachtjes ook
zo’n onvergetelijke dag te laten beleven. Deelname aan deze
vergaderingen is verplicht aangezien we hier de verkoop en
doop samen organiseren.

Events

Free training

INTRODUCTION TO C++

DUM

C++

FOR

MIES

Join our course on 16/10!
Master C++ basics in one single day at Kapernikov.
Kapernikov will be organizing a full day of C++ introductory training on
16/10/2018 in Brussels. So, grab your chance to get up and running
(or rather: crawling, maybe walking if you’re really good) in a language
that has been around since 1985 and that is the basis for the software
you are using every single day.
Sign up for the course:
www.kapernikov.com/workshop

An initiative that stimulates
entrepreneurship through
projects with real start-ups

TECHSTART

For startups.

For researchers.

For students.

Participate now and taste the start-up life!

www.techstart.be
Join and help a real start-up!

Individual or in team

Discover entrepreneurship

Satisfies 3 ECTS course

Create value in real world

Contact us!

Product Innovation Project
Tijd om alle theorie uit je opleiding om te zetten in praktijk? PiP is op zoek naar
gemotiveerde masterstudenten voor projecten van o.a. BASF en P&G en een project rond hitte-eilanden!
Met PiP (Product Innovation Project) verbeter je in een interdisciplinair team je
samenwerkings-, presentatie- en probleemoplossende skills als onderdeel van
je curriculum. Masterstudenten kunnen dit opnemen binnen het keuzevak Entrepreneurship in de praktijk (6sp)! - Inschrijven kan vóór 27 september via http://
pipleuven.lcie.be/en/

Onthaaldagen

Berichten

YERA went to Tsjernobyl

Tsjernobyl, de plek van de kernramp fascineert of vervult
je met angst. Ken jij het echte verhaal?
26 april 1986, op een gewone dag als vandaag moest een
veiligheidstest uitgevoerd worden om te controleren of de inertiële
energie van de turbine volstond om de pompen aan te drijven van
het koelcircuit, in het geval van een elektriciteitspanne. Hiervoor bestond
een procedure... die niet gevolgd werd. Onverwachts was er nood aan meer
vermogen in Kiev, waardoor de centrale op volle kracht werd gezet. Door het
manueel deactiveren van zowat alle veiligheidsmechanismen belandde de kernreactor echter in superkritische toestand... met een stoomexplosie tot gevolg.
Hierna ontstond vuur in de reactor dat een radioactieve wolk verspreidde over Europa. De schrik zat erin bij de Europese bevolking. Maar was hun schrik gegrond?
Heb jij een idee van het aantal slachtoffers?* En hoe veilig zijn andere vormen van
elektriciteitsproductie eigenlijk?
YERA organiseerde vorig jaar een uitstap naar Tsjernobyl. Het relaas hierover is te
vinden in de Ir.Reëel.
Ontdek YERA op onze facebookpagina of op www.yera.be. Voor verdere vragen
kan je mailen naar info@yera.be. Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be
Het WHO, World Health Organisation, schat dat de kernramp te Tsjernobyl 9000
mensen het leven kostte.

Werkgroep Redactie
Fan van de wekelijkse Bakskes? Nu al aan het uitkijken naar de volgende Ir.Reëel?
Dringend een uitlaat nodig voor al je opgekropte creativiteit? Stuur dan een mailtje
naar redactie@vtk.be en word lid van onze werkgroep Redactie!
Eens lid van onze redactie mag je, geheel vrijblijvend, input leveren die wij
publiceren. Dit kan gaan van wekelijkse rubrieken, tot éénmalige epistels, tot
prachtige portretten en poëzie.

Theokot
Het Theokotteam heeft deze zomer hard gewerkt en verbouwd in het Theokot. De
eerste week van het academiejaar worden de laatste details in orde gebracht en
zijn we door de boekenverkoop helaas nog niet geopend. Vanaf 1 oktober kunnen
jullie weer allemaal komen genieten van nog betere en nog goedkopere broodjes!!!
De broodjes zullen dit jaar met veel liefde zelf gesmeerd worden door ons, het
Theokotteam.
Met broodjesprijzen die variëren tussen 2 euro en 2,50 euro zijn we natuurlijk veel
goedkoper dan de Moete en Alma die hun prijzen andermaal fors verhoogd hebben. Dus goedkope en lekkere broodjes, een superleuke plek om te chillen met
vrienden, te poolen, wiezen enz. Wie zou er nu nog twijfelen om zijn middagen in
het Theokot te spenderen?
Om te compenseren dat we jullie leven niet leuker kunnen maken tijdens de
eerste week van het academiejaar, doen we nog een kleine actie. Je moet enkel
onze facebookpagina liken en hiervan bewijs sturen naar onze pagina en wie weet
win je wel een bonnetje voor een super lekker GRATIS broodje!

Prof & Vrienden

Refan Stummens
WTF ?! Waarom is mijn vak plots afgeschaft ?!

Jos Vandergrachten, Dirk Vandezaadjes, 20 anderen

Dirk Vandezaadjes Shotgun voor één van die studiepunten!

Wim Dekip Nog maar eens een bewijs van de verkleutering van
het hoger onderwijs! Hoe makkelijk kunnen we het maken ?!

Joan Taverne Gelukkig is mijn vak in de derde bachelor wel
nuttig voor de ingenieur! #RLZ4Life

Lutje Wasbeernaert
VTK wil dit jaar een PAL organiseren van Analyse 2, hoe kan ik het slaagpercentage toch in 'evenwicht' houden?
Raf Vandelens, Stefan Vandeoevers

Jos Vandergrachten Gewoon moeilijker maken. Been there,
done that. We moeten een knelpuntberoep blijven he!

Spelletjes

Sudoku

Kraak de code

6 8 2 - Eén nummer is correct en goed geplaatst
6 1 4 - Eén nummer is correct, maar verkeerd geplaatst
2 0 6 - Twee nummers zijn correct, maar beiden verkeerd geplaatst
7 3 8 - Niks is correct
8 7 0 - Eén nummer is correct, maar verkeerd geplaatst
Oplossing 0 4 2

Droedels
Wat zie je?

Oplossings: bedrog, schildpad, plakband

Woordzoeker

Raadsel van de week
Je vindt me nooit in de grond, maar altijd in de hemel. Ik verschijn twee keer per
week, maar ben doorheen het hele jaar spoorloos. Wat ben ik?
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een Fnacbon ter
waarde van €20.

Communicatie
Wil je zelf iets in het Bakske publiceren? Stuur je rijmpje, cartoon, verhaal, tekening of meme door naar bakske@vtk.be en misschien verschijnt jouw kunstwerk
wel in onze volgende editie!

WERKGROEP
REDACTIE
IR.REEEL
‘T BAKSKE
FOTO’S
MEMES
CONTACTEER
REDACTIE@VTK.BE

Passie voor schrijven?
Talent voor grafisch ontwerp?
Interesse in redactiewerk?

VTK Wants
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