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Het Bakske
Beste lezer
We zijn ondertussen al de helft van het eerste semester gepasseerd, maar gelukkig is er weer vanalles te doen deze week om je tussen het studeren door wat te
kunnen ontspannen.
Veel leesplezier
De redactie

ZONDAG

23u00 Happy Hour

MAANDAG

21u30

DINSDAG

19u30 Career evening II
19u30 VTK at the movies
22u00 Beachparty
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Kinepolis
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19u30

Kinepolis

DONDERDAG

20u30 Wekelijks loopje
22u00 Zware bieren avond
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VTK at the movies
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Praeseswoordje
Geachte bakskeslezer
Wat een prachtige week hebben we weer beleefd vol spanning,
emotie, passie, lust, liefde, vreugde en kameraadschap. Hoogtepunt
was vast en zeker de massacantus afgelopen dinsdag. VTK was veruit
het meest vertegenwoordigd wat ons prachtige zangstonden, veel sfeer en
enkele marginale taferelen heeft opgeleverd. Toen we in een volle tent met 250
man ons kringlied inzetten, kreeg ik echt kippenvel: ja zelfs de donshaartjes op mijn
kin kwamen recht.
Toch mogen we niet vergeten dat het leven in België niet elke week rozengeur en
maneschijn kan zijn.
Corrupte scheidsrechters in het voetbal, stukken asfalt die meer lijken op loopgraven dan op een fietspad, Limburgers die je overal lastigvallen en “CRISTAL” liggen te
roepen… Je zou voor minder er even tussenuit willen. Gelukkig is het volgende week
Go Global Week waar je kan proeven van hoe een internationale ervaring jouw leven
kan verrijken.
Voor onze schachtjes zal vluchten niet meer helpen. Zij hebben immers deze week
hun langverwachte doop. Schachten, het wordt een beproeving, maar jullie zullen
er sterker uit komen. Ik wens jullie een prachtige ervaring toe en veel vriendschap.
Lieve groeten
Vincent Tombeur
Praeses VTK

Vicewoordje
Elke week buig ik weer het hoofd over de schrijftafel om u, de trouwe lezer, van
dit lyrisch hoogstaand betoogje te kunnen voorzien. Het is in dit moment van zelfreflectie dat ik kan terugkijken op de de afgelopen dagen, op alles wat is gezegd,
bereikt en gebeurd. Ik vind mezelf dan ook meermaals terug in een klein moment
van gêne wanneer de afgelopen gebeurtenissen in mijn hoofd voorbij snellen. Die
ene zatte avond waar met die ene zatte mens te veel zatte gesprekken hebben
plaatsgevonden is een maar al te frequente herinnering in de laatste weken. Het
helpt dan ook niet als men bij het thuiskomen er maar al te graag door de mama
erop gewezen wordt. Haar "En hoe was de week?", die een flashback van alle traumatiserende evenementen naar boven haalt maar toch plichtsbewust gevolgd
wordt door een "bwa, ge weet wel, kalm hé", helpt zeker niet in dit verwerkingsproces. Maar de mama kunnen we niks verwijten natuurlijk.
Laten we dus deze week tot een collectief moment van bezinning komen.
Laten we even stilstaan bij de onomkeerbaarheid van het leven. En laten
we vooral niet vergeten dat het leven van een vice zwaar is en mama's
maar beter niet te veel weten.

Kobe Vanassen

Cudi

Beste bakske-lezers

Het semester vliegt sneller voorbij dan je zou denken. We
zitten zelfs al voorbij de helft momenteel; een ideaal moment
om je eraan te herinneren dat de cursusdienst niet eeuwig zal openblijven. Voor de mensen die zeker hun boeken willen hebben is er maar
één advies: bestel deze week je boeken, dan heb je ze zeker nog. Voor de
mensen die liever nog wat paljassen zijn hieronder alle relevante deadlines in verband met de cursusdienst opgesomd:
-Tot en met zaterdag 17/11 (week 8) kun je boeken en/of cursussen bestellen op
onze site. Als je je cursus reserveert, ben je er zeker van dat het er zal zijn.
-Op donderdag 22 november (week 9) kun je voor het laatst je toegewezen boeken komen afhalen. Na deze dag vervallen alle reservaties.
-Tijdens de tiende week hanteren wij het “first come, first serve” principe. Alle
reservaties zijn dan vervallen en we verkopen dan gewoon uit onze stock aan de
eerste die langskomt, zonder garantie dat we elk boek nog hebben. Hetzelfde
principe wordt gehanteerd voor alle andere artikels. Dit is tevens de laatste week
dat we open zijn.
Het cursusdienst team

Wie de kerstmutsschachten betrapt zonder kerstmuts (tot en met woensdag)
mag dit nog altijd doorsturen naar communicatie@vtk.be!

Openingsuren
Theokot

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

10U30-18U00

12U30-13U30

22U - ...

Dinsdag

10U30-18U00

12U30-14U00

22U - ...

Woensdag

10U30-18U00

12U30-14U00

22U - ...

Donderdag

10U30-18U00

12U30-13U30 EN 18U00-19U00

22U - ...

Vrijdag

10U30-16U00

GESLOTEN

GESLOTEN

MA 12: Trefbal | KBC sporthal | 21u30
Na al dat lopen van de voorbije weken, hoe goed het ook mag zijn voor je
conditie, is het eens tijd voor wat anders. De perfecte manier om onze jeugdige
studentenlichamen nog eens aan het sporten te krijgen is dan ook een echte
speelplaatsklassieker! Daarom gaan we volgende week eens gezellig trefballen.
Dit zal doorgaan in de KBC sporthal van 21u30 tot 23u
Inschrijven is niet nodig. Vergeet wel je sportkaart niet.

DI 13: Career Evening II - Sollicitatietools | Geo-instituut
(200E) | 19u30

Begin jij binnenkort je zoektocht naar een eerste job of een stage? Vraag jij je af hoe
je dat LinkedIn profiel of zo'n CV nu best opbouwt of kan je je weinig voorstellen bij
een sollicitatiegesprek? Tijdens de workshop Sollicitatietools op Career Evening II
van LBK en VTK, maakt Brunel je wegwijs in de do's en don'ts van het solliciteren!
Onder meer CV's, LinkedIn, motivatiebrieven en sollicitatiegesprekken komen aan
bod zodat je op het einde van de avond een goed overzicht hebt van wat je te
doen staat.
Verwacht je bovendien aan heel wat praktische tips en extra aandacht voor
mogelijke valkuilen! Na de workshop is er nog uitgebreid de gelegenheid om je
vragen te stellen of wat na te kaarten tijdens een receptie. Een absolute must
voor wie voorbereid en met een goed gevoel op zoek wil gaan naar een stage of
een eerste job!
Registreer je snel via on.vtk.be/sollicitatietools

DI 13: Beach Party | 't ElixIr | 22u00
Mis jij ook de mooie zomermaanden? De lange dagen aan het strand of in de tuin.
Op het gemakske wat bruinen onder de Belgische zonnestralen. Of had je net iets
te veel herexamens waardoor je niet veel van die zomer hebt kunnen genieten?
Geen zorgen! Want wij brengen de zomer nog 1 avond terug met ons jaarlijkse
Beach Party!!
Onze strafste(!) cocktails, echt zand en zelfs zwembadjes zorgen ervoor dat je
weer helemaal teruggebracht wordt naar de mooiste maanden van het jaar.

DI 13 - WO 14: VTK at the movies | Kinepolis Leuven | 19u30
Kan jij de Harry Potter saga ook niet loslaten? Dan heeft VTK goed nieuws, de
Hogwarts express stopt wederom in Leuven en brengt jou helemaal tot de
AVANT PREMIERE van de nieuwe Fantastic Beasts film: “The Crimes of
Grindelwald”. Strijk dus samen met VTK neer in de kinepolis Leuven
op 13 en 14 november voor weer een magische reis in de Harry
Potter wereld. Je kan nog tickets verkrijgen voor woensdag door
te sturen naar cultuur@vtk.be.

Events

DO 15: Wekelĳks Loopje | BloK 6 | 20u30

Events

De studententijd is voor de meesten niet zo goed voor
de conditie. Wil je hier eens verandering in brengen? Of wil je
eerder je reeds ijzersterke conditie nog beter maken? Vrees niet,
VTK Sport staat voor u klaar: wij organiseren wekelijks een loopsessie.
Aangezien we deze week maandag al gaan trefballen, zal het deze week op
donderdag zijn. Indien het tijdstip verandert, zal dit gecommuniceerd worden
in de VTK Sport groep (https://www.facebook.com/groups/vtksport/). De afstand
wordt daar ook wekelijks meegedeeld. Het tempo wordt aan de groep aangepast,
maar blijft zeker voor iedereen toegankelijk!

DI 20: Ganz Geil Gehen | AlMa 2 VVK €5/7 ADK €6/8 | 22u00
Naarmate het semester vordert, lijkt het aantal goede feestjes omgekeerd
evenredig te dalen met het aantal mensen in de bib. Dit jaar brengt VTK daar
echter verandering in! Met trots zorgen wij voor een avond waarop je nog eens
helemaal geil kan gaan. Gestapo Knallmuzik, DJ Maurice en Gebroeders Ko zullen
een hele avond lang de ambiance garanderen. Een jeneverbar en frietkraam zullen
de dorstigen en hongerigen lessen. Kortom: het gaat een avond worden die je niet
wilt missen! Maandag 12 november worden de eerste 600 tickets aan leden in het
TTI verkocht. Dinsdag volgt de resterende 400 in zowel het TTI als Alma 2. Meer
details over de verkoop vind je in het Facebook evenement.

DO 22: Speeddate EROS & VTK | MTC1 00.12 | 20u00
Vind jij de liefde ook maar niet? Is online daten ook niet jouw ding? Ben je het
single zijn beu? Dan hebben we goed nieuws, op donderdag 22 november slaan
EROS en VTK de handen in elkaar om een speeddate te organiseren in het MTC!
De inschrijflink vind je op het facebook-event!

VRĲ 23: Vrienden- en Familiecantus | Waaiberg | 20u00
De tijd is weer aangebroken om te zien wie van de familie het best kan zingen en
drinken! De beruchte Vrienden- en Familiecantus staat voor de deur dus pak de
mama, papa, zus en broer mee op vrijdag 23 november naar de waaiberg! Elk
VTK lid mag 3 niet-leden meepakken tegen ledenprijs. Ticketverkoop komt
online op 17 november om 20u!

Events

IFB - Interfacultaire Beker
Veldvoetbal dames | Apollonia 1 - 5 VTK
[Verslag] De allereerste match is gespeeld en hoe?! Eerst stonden we nog wat
onwennig op het veld waardoor we 1-0 zijn achter gekomen. Eens we onze draai
hebben gevonden, keerde het allemaal heel snel! Er werden looplijnen toegepast
waar de Rode Duivels nog iets van kunnen leren en zo eindigde het met 1 - 5 voor
ons!!! Volgende match: maandag 12/11 tegen Farmaceutica, 19u - 20u, kunstgrasveld 2 (aan tennisvelden). Roep onze dames naar een tweede overwinning op rij
en kom massaal supporteren!

Basketbal heren | Politika 43 - 65 VTK
[Verslag] Na een vliegende start van het basketbalteam van VTK, kwam VTK al snel
op voorsprong. Er werd verrassend vlot samen gespeeld ondanks heel wat nieuwe
gezichten. Fast breaks werden goed afgewerkt, verdediging was on point. Op naar
de topper op 3 december tegen Pauscollege!
Volleybal heren | VTK 25-20 & 25-21 Diana
[Verslag] Afgelopen week begon ook het heren volleybalteam weer
aan de IFB competitie. Een verdienstelijk Diana ging als eerste voor
de bijl in de jacht naar de 6de finale op een rij voor VTK. De
vaste waarden toonden zich nog steeds present, maar ook
de nieuwe lichting liet hun kwaliteiten zien. Volgend hapje
op het menu is Industria op 21 november!

Berichten

Berichten

YERA - Zonnepanelen en hun
verborgen CO2-uitstoot

Zonnepanelen verschijnen steeds meer op daken. Het is actueel
in het nieuws. Energieopwekking met zonnepanelen lijkt onontbeerlijk
voor een duurzame toekomst. Een duurzaam proces waarbij naast zonlicht geen brandstof nodig is. Het lijkt alsof er geen CO2-uitstoot plaatsvindt,
of ontbreekt hier iets? Wanneer we spreken over groene energie is het belangrijk
om te kijken naar het gehele plaatje met een levenscyclusanalyse.
De levenscyclusanalyse beschouwt elektrische energie nodig voor alle stappen in
het productieproces. Beginnende van ontginning van kristallijn silicium, zuivering,
productie van zogeheten wafers, dopering, oppervlaktebehandelingen etc. tot het
integreren in een zonnepaneel-module. Het duurt twee jaar om de energie te recupereren die nodig was voor de productie van een zonnepaneel. In België levert
de zon jaarlijks ongeveer 1000 kWh/m2 voor een plat oppervlak. Positioneren van
zonnepanelen naar de zon toe geeft hogere waarden. Commerciële zonnepanelen
hebben een rendement van ongeveer 20% en leveren dus jaarlijks 200kWhe/m2
aan elektrische energie.
Ruwweg de helft van de wereldwijde productie van zonnecellen gebeurt in China.
De koolstofintensiteit bij elektriciteitsproductie in China bedraagt op nationaal
vlak ongeveer 850g CO2/kWhe . In België is dit 160g CO2/kWhe. Beide cijfers
zijn voor 2017. De koolstofintensiteit is sterk afhankelijk van de energiemix (gas,
kernenergie, steenkool, zon,...). Vandaar grote verschillen tussen regio’s en over de
jaren heen.
Tijdens de productie komt er dus zo’n 340kg CO2/m2 vrij, ook wel de CO2 investeringkost genoemd. Deze uitstoot wordt ook vaak uitgedrukt in gram CO2 equivalent per eenheid geproduceerde elektrische energie. Met waarden die variëren
tussen 20-60g CO2eq/kWhe. Dit is sterk afhankelijk van de levensduur, technologie van zonnepanelen, zonne-instraling enz. Deze notatie laat toe om te vergelijken met andere technologieën: steenkool rond 1000g CO2/kWhe, kernenergie 12g
CO2/kWhe.
Productieprocessen worden efficiënter door opschaling, en het rendement stijgt
door nieuwe technologische ontwikkelingen. In de toekomst zullen de zonnepanelen enkel nog verbeteren. Een ander belangrijk fenomeen is transitie. Energie
nodig voor de productie van zonnecellen is nu grotendeels afkomstig van fossiele
brandstoffen. Tijdens deze overgang is er dus een CO2 investeringskost. Zonnepanelen zorgen dus wel degelijk voor een, zij het indirecte, CO2-uitstoot. Terwijl
de huidig geïnstalleerde modules gaandeweg meer zullen bijdragen in de energiemix. Zo is dit op de duur een zelfvoorzienend proces.
Joachim, Author
Young Energy Reviewers Association, info@yera.be, www.yera.be.

Berichten
KULeuvenTuur
Elsewhere #10 Hannah Epperson + AUDRI
Voor de attente Leuvenaar is de Canadese violist en singer-songwriter Hannah Epperson geen onbekende artiest meer. Vorige zomer
blonk ze uit tijdens Baramuze in Museum M, toen ze tot ieders verbazing
een uitverkocht concert speelde. STUK en 30CC grijpen dan ook deze kans
aan om haar opnieuw naar Leuven te brengen. Hannah Epperson is klassiek
opgeleid, volgde fiddle-les. Ze brengt indiepop met viool, pakt live graag uit met
loopstation en haar onmiskenbare stem is onweerstaanbaar mooi. Ze werkte al
samen met Julianna Barwick (niet onbekend bij STUK-publiek) en Porcelain Raft,
maar weet sinds de release van haar knappe debuutplaat Upsweep ook onder
haar eigen naam de nodige potten te breken. Dit jaar verscheen de opvolger Slowdown, een album dat net als het voorgaande op een zeer bijzondere manier is
samengesteld. Er staan telkens twee versies van hetzelfde nummer op, alsof je
naar twee verschillende personages luistert: Amelia tekent voor de popnummers,
terwijl Iris kiest voor een klassiek jasje.
Ook de Leuvense singer-songwriter AUDRI is geen onbekende meer voor de Leuvense luisteraars. De combinatie van smeuïge jazz-vocals met subtiele elektronica leverde haar in 2016 al de award op van ‘Most Promising Artist’ op de Red
Bull Elektropedia Awards. Haar eerste single ‘Midsummer’ is een sepiakleurige
zomertrack om bij weg te dromen en kondigt een debuut-EP aan die verschijnt
in oktober 2018.
Klinkt als: Feist, Andrew Bird, Julia Holter
Voor de tiende keer brengen STUK, 30CC, Erfgoedcel Leuven & KU Leuven Cultuur
muziek op Leuvense locaties met een rijke geschiedenis
YOUNG GUN SILVER FOX
Andy Platts en Shawn Lee zijn een gouden duo. Onder Young Gun Silver Fox debuteerden ze drie jaar geleden met 'West End Coast', een zonovergoten mix van
Californische seventiespop, Marvin Gaye-achtige soul en yacht rock.
Hun nieuwe worp 'Am Waves' gaat door op datzelfde elan. Te verwachten: heerlijk
ouderwets geconstrueerde songs bestaande uit golvende Fender Rhodes-piano's
en briljante zangharmonieën. Lekker cheesy soms, maar altijd bruisend en bezield.
Wees welkom en waan je op Highway 1, in een auto met open dak rijdend langs
de Stille Oceaan en wuivende Californische palmen. Voor fans van Steely Dan, Boz
Scaggs en Hall & Oates.
YOUNG GUN SILVER FOX - 19 November 2018 - Het Depot
€13 - €15
Cultuurkaart: €11 - €13

Infosessie FWO PhD-beurzen
Ben je van plan een PhD-mandaat (strategisch basisonderzoek of fundamenteel
onderzoek) van het FWO aan te vragen op 1 maart 2019? Op dinsdag 18 december organiseert DOC in samenwerking met het FWO een infosessie over de FWO
PhD-mandaten, met informatie over de aanvraagprocedure en de nieuwe reglementen. De sessie vindt plaats in de PDS-aula (01.30, Charles Deberiotstraat 24)
tussen 9u en 11u. Meer informatie en het registratieformulier kan je vinden via
deze link:
http://www.kuleuven.be/onderzoek/ondersteuning/nf/interne-evenementen/phdfellowshipsfwo .
Inschrijven is gratis, maar verplicht.

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. Kortweg kan je helpen om je medestudenten leesplezier te
geven!
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IAESTE Leuven
Afgelopen weekend was IAESTE Leuven enkele leden groter.
We hadden een heel weekend lang bezoek van enkele mensen
uit IAESTE München. Welgeteld elf bezoekers konden zich het hele
weekend amuseren met Leuvense cultuur, de prachtige omgeving en
natuurlijk wat van Leuvens zalig gerstenat! En iedereen weet dat Duitsers
kunnen genieten van een frisse pint, op elk uur van de dag... Kortom, een
weekend om niet te vergeten (op de late uurtjes na dan).

Cantusweetje - Werkgroep Cantus
Commilitones
Het is al november en er is nog geen enkel Nederlandstalig codexlied de revue
gepasseerd. Hoogste tijd om daar verandering in te brengen. Deze week gaat het
cantusweetje over De grote stad Zaltbommel, dat met andere strofes ook onder
de naam De torenspits van Bommel gekend is en zo een tweede keer in de codex
staat. Zaltbommel is een meer dan duizend jaar oude stad en is gelegen aan de
Waal, een afsplitsing van de Rijn, wat heel belangrijk is voor handel. Al in 850 wordt
de stad Bomala vernoemd en in de dertiende eeuw wordt er aan de naam Bommel zalt toegevoegd om een onderscheid te maken met Maasbommel, vlakbij
gelegen aan de Maas (zalt slaat de zouthandel die belangrijk was voor het pekelen,
essentieel voor het bewaren en verhandelen van vis).
In de eerste strofe en het refrein van De grote stad Zaltbommel is te lezen dat
er in de stad een grote watersnood heerste en de torenspits bij die overstroming
ronddreef. Zaltbommel is bekend om het feit dat de kerk geen torenspits heeft en
de schrijver linkt dat behendig aan een vloed die effectief heeft plaatsgevonden.
In werkelijkheid is het echter als volgt gegaan: de spits dateert van rond 1500, is in
1538 afgebrand door een blikseminslag, werd in 1558 vervangen en is in 1696 ongelooflijk maar waar opnieuw getroffen door een blikseminslag. Dat de kerktoren
al eeuwenlang geen torenspits heeft is dus niet de schuld van de overstroming
tijdens de winter van 1662-1663 die de schrijver bedoelt maar van een andere
natuurramp.
Over de melodie van het lied is tenslotte ook wat te zeggen. Het lied werd voor
het eerst opgetekend in zangbundels van 1930 voor padvinders en heeft dezelfde
melodie als het Zuid-Afrikaanse Gertjie, dat ook in de codex staat. Gertjie, dat voor
het eerst in Nederland werd uitgebracht in 1913, is zelf ook zijn melodie ergens
anders gaan halen. Er zijn duidelijke verschillen maar ook grote gelijkenissen te
horen met George F. Root’s Just before the battle, mother, geschreven tijdens de
Amerikaanse Burgeroorlog van 1861-1865.
Dat de torenspits van Bommel nooit vervangen werd is blijkbaar de schuld van
een slecht stadsbestuur. Daardoor werd de toren slechts van "een slechte houtte
krans versien en met cooper beleyt." Tegenwoordig is de ontbrekende spits een
deeltje cultuur geworden, door middel van toerisme en de volksmuziek. Er was
onder de bevolking wel nog interesse om de toren te herstellen, in 1992 leidde dit
zelfs tot een 1 aprilgrap waarbij bewoners op straat kwamen toen was aangekondigd dat er eindelijk een nieuwe spits zou komen. Mocht dat echt gebeuren zou
het liedje natuurlijk niet meer kloppen dus misschien beter van niet…
Laten we drinken op de torenspits van Zaltbommel, commilitones! RIP, never forget.
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Mathias, Waerebeek, Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be

Berichten

Spelletjes

Calcudoku

In elke rij en kolom moeten cijfers van 1 tot en met 6 elk precies
één keer staan. In elk hok moet de bewerking gedaan worden die in
de hoek staat. De uitkomst van die bewerking moet dan ook die van in
de hoek zijn.

Raadsel van de week

Spelletjes

Patje en Gradje hebben net Gertje leren kennen en ze willen weten wanneer Gertje verjaart. Gertje geeft hen 10 mogelijke datums.
15 mei 16 mei 19 mei
17 juni 18 juni
14 juli

16 juli

14 augustus

15 augustus

17 augustus

Gertje vertelt Patje en Gradje apart de maand en de dag van zijn verjaardag respectievelijk.
Patje: Ik weet niet wanneer Gertje verjaart, maar ik weet dat Gradje het ook niet
weet.
Gradje: Eerst wist ik het ook niet, maar nu wel.
Patje: Dan weet ik ook wanneer Gertje verjaart.
Wanneer verjaart Gertje?
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een Fnacbon ter
waarde van 20€. De winnaar van vorige week is Bram Van Bogaert en mag een
mailtje sturen naar communicatie@vtk.be voor zijn prijs!

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


To Join Us

