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     Liefste lezer

Het is al lang geleden sinds het laatste Bakske en we hebben je gemist. Hopelijk 
jij ons ook. We hebben in ieder geval ons best gedaan om deze eerste editie van het 

nieuwe semester te vullen met leuke inhoud, zodat je weer ten volle kan genieten 
van je geliefde weekblad. Neem ook zeker eens een kijkje naar welke evenementen 

we voor jou in petto hebben! Veel plezier ermee!

Kusjes
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Praeseswoordje
Ik ga ervan uit dat jullie deze tekstjes gemist hebben en dus ook licht 

teleurgesteld waren toen bleek dat we voor het laatste tekstje vorig 
semester de fakkel even doorgaven aan onze Beheerders en Secretaris. 

Nochtans verdienen zij het even goed om eens in de spotlight te mogen 
staan. Wat ze met de invulling ervan deden is hun verantwoordelijkheid - of 

de invulling geslaagd was of niet laat ik aan jou over. Nu, dat bracht me op het 
idee om jullie iedere week een stukje goede raad van iemand mee te geven uit 

het praesidium. Deze week beginnen we bij eentje die ik zelf kreeg:

Tijdens de examens heb ik altijd plots enorm veel tijd. - Of men dat onder de 
noemer studieontwijkend gedrag kan plaatsen? Misschien. - Tijd om zo nu en dan 
eens te genieten: ne keer goed koken, een lange wandeling maken - Zoniënwoud 
is een aanrader - of de goede raad die ik kreeg: puzzelen! Ikzelf heb er me eentje 
aangeschaft van 6000 stukken van het merk Educa. - #sluikreclame - De voldoening 
die ik er verwacht uit te halen als ik op het einde van het semester dat laatste stukje 
erin leg, - Exact het laatste stukje valt nog uit te vechten met the lady, soit. - is 
groot. Foto’s of timelapses van jouw resultaat zijn altijd welkom!

Afsluiten doe ik met een quote van de raadgever - the one and only Vero: “Voor een 
bijdrage groot of hoogstwaarschijnlijk toch heel klein, moet je bij een puzzel van 
1500 stukjes zijn!” Abri out x

Abraham	Belderbos
Praeses	VTK	2020-2021

Vicewoordje
Hehe, we hebben toch maar weer een extra examenperiode overleefd! Tijdens het 
studeren, heb ik ook een groot voordeel van corona ontdekt, want potverdorie, hoe 
handig is het wel niet dat je tijdens het studeren voor een examen de lessen kan 
bekijken, al dan niet voor de eerste keer? Ik ben persoonlijk grote fan! Kleine tip: met 
de plugin Blackboard Collab - Playback Speeder kan je lessen op Toledo op elke 
gewenste snelheid afspelen en zo toch net weer dat klein stukje tijd besparen. Is 
het stom dat ik jullie deze tip meedeel na de examens in plaats van ervoor? Zeker! 
Maar gelukkig kan je hem in juni ook nog toepassen en voor de gelukzakken is er 
altijd nog augustus ;)

Voor het zover is, staan er ons nog enkele maanden te wachten. De vaccinatie 
mag dan wel op gang gebracht zijn, de komende maanden zullen we ons toch 
nog moeten inhouden om het coronaveilig te houden. Geweldig formitastisch 
worden ze dus misschien niet maar ik stel voor dat we ons daar niet door 
laten ontmoedigen. Samen er het beste van maken lijkt me een realistisch 
doel en daar willen we met heel VTK samen met jullie voor gaan.

Sebastiaan	Milis
Vice-Praeses	VTK	2020-2021
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Openingsuren

     Theokot        Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    GESLOTEN	 								12u30	-	20u00	 GESLOTEN 

Dinsdag    GESLOTEN	 								11u00	-	19u00	 GESLOTEN 

Woensdag    GESLOTEN	 								11u00	-	19u00	  

Donderdag    GESLOTEN	 								11u00	-	19u00	  

Vrijdag         GESLOTEN         GESLOTEN  
    

Cursusdienst
Een nieuw semester betekent een nieuwe lading verse cursussen die op jou staan 
te wachten. Ook dit semester ziet de cursusdienst er door corona anders uit dan 
normaal. Nadat je je boeken besteld hebt, moet je ook dit semester weer een tijdslot 
reserveren. Binnen dit tijdslot van een uur kan je je boeken komen ophalen in de 
cursusdienst.	De	inschrijflink	voor	de	tijdsloten	vind	je	op	onze	site	onder	‘Tijdsloten	
registratie’.

De ingang van de cursusdienst is de grote witte poort achteraan het Theokot. De 
uitgang	 is	aan	de	voorkant	van	het	Theokot.	Plaats	 je	fiets	 in	de	daartoe	voorziene	
fietsenrekken (aan de voorkant van het Theokot). NIET voor de witte poort of de gang 
tussen het Theokot en het departement Bouwkunde.
Vergeet geen grote tas en/of rugzak mee te brengen om je boeken mee naar huis te 
nemen.

Openingsuren:
Maandag 08/02: 12:30-20:00 enkel	eerstejaars
Dinsdag 09/02: 11:00-19:00 iedereen
Woensdag 10/02: 11:00-19:00 iedereen
Donderdag 11/02: 11:00-19:00 iedereen

Sinds dit semester is er ook een tweedehandsboekenplatform geïntegreerd in onze 
site. Op dit platform kan je tweedehandsboeken kopen van medestudenten of zelf 
je oude boeken doorverkopen. Neem dus zeker eens een kijkje voor je je boeken 
komt halen in de cursusdienst. Het tweedehandsplatform kan je vinden onder ‘mijn 
reservaties’ naast ‘Cursussen Reserveren’. Het is enkel mogelijk boeken te verkopen 
via dit platform die ook in de cursusdienst verkocht worden. De cursusdienst is niet 
verantwoordelijk voor de overdracht van boeken of de bijbehorende geldtransacties. 
Bij vragen of problemen mag je altijd mailen naar cursusdienst@vtk.be.

Tot snel!

Robbe, Kwinten en Thomas



Events

DI 9 & DO 11: De Bakfiets van VTK |	Ergens	in	Leuven!

De	Bakfiets	van	VTK	is	terug	van	nooit	bestaan	geweest!	Elke	dinsdag	en	donderdag	
zal	 doorheen	 de	 dag	 een	 foto	 van	 onze	 prachtige	 Bakfiets	 op	 Facebook	 en	
Instagram	verschijnen,	die	toont	waar	in	Leuven	hij	zich	op	dat	moment	vertoeft.	
Wie	de	ultrageheime	locatie	ontdekt	en	de	bakfiets	als	eerste	kan	bereiken,	wint	
een	mooie	prijs,	die	vooraf	aangekondigd	wordt	via	de	social	media	van	VTK.

WO 10: VTK Bureau 7 | Online | 12u45

Wil	 jij	 je	stem	laten	horen	over	het	beleid	van	onze	faculteit	
en	 universiteit?	 Dan	moet	 je	 bij	 het	 VTK	 Bureau	 zijn!	 Dit	 is	
een	 tweewekelijkse	vergadering	op	woensdagmiddag	waarbij	
we updates geven én input vragen over beleidsbeslissingen 
op facultair (FPOC, Faculteitsbestuur) en universitair niveau 
(Groepsbestuur, GeBu…).Elke student aan onze faculteit is 
welkom	om	input	te	geven	tijdens	een	VTK	Bureau!		Hoe	kan	
VTK immers studenten vertegenwoordigen zonder de input van 

de studenten? Een nieuw semester betekent opnieuw interessante discussies 
over	 thema’s	 zoals	 studiekostenbeheersing,	 het	 onderwijs	 in	 coronatijden,	 de	
rectorsverkiezingen dit jaar, en veel meer dat  op jou staat te wachten! Join ook 
onze	“VTK	Onderwijs”	Facebookgroep!

MA 15: Kanweek QUIZ |	In	uw	kot!	|	Deuren:	19u30	-	Start:	20u00	
-	Prijsuitreiking:	23u00

Als	burgerlijk	ingenieur(-architect)	moeten	we	zo	veel	studeren,	precies	enkel	voor	
die	loodzware	examens.	Maar	nu	krijgen	jullie	de	kans	om	die	kennis	echt	nuttig	in	
te	zetten!	Op	15	februari	organiseert	Kanweek	namelijk	speciaal	voor	jullie	een	quiz	
waarin we jullie kennis testen over allerlei onderwerpen. Dit gaande van het BBP 
van	de	VAE	tot	de	ingrediënten	van	een	heerlijke	Stella	Artois	en	met	een	speciale	
Bach	To	The	Future	ronde!	Neem	je	vier	beste	quizvrienden	mee	en	strijd	samen	
voor	de	felbegeerde	hoofdprijs.	Omwille	van	
de	maatregelen	 is	 het	 helaas	 niet	 mogelijk	
om een zuipbeker uit te reiken, al kan een 
poging nooit kwaad ;) 

Inschrijven	 kan	 in	 teams	 van	 maximaal	 5	
personen en dat tot en met 13/02/2021 ‘s 
avonds via de link in het Facebookevenement. 
Hopelijk	tot	dan!



Events

WO 17: Portfolioavond | Online | 19u30

Bij	het	solliciteren	voor	een	stage	of	een	job	is	naast	een	
mooi cv ook een sterk portfolio van belang. Development 
en Existenz bieden je met deze avond dé unieke 
gelegenheid aan om te achterhalen waarop er gelet wordt 
bij	het	screenen	van	je	portfolio	en	welke	do’s	en	don’ts	
belangrijk	zijn	bij	het	opstellen	ervan.	Daarnaast	staan	drie	
gerenommeerde architectenbureaus na een algemene 
lezing	ook	klaar	om	persoonlijke	feedback	te	geven.	Begin	
dus maar snel met het opstellen van dat portfolio of stuur 
diegene die je al eeuwen op je pc hebt staan voor zondag 
14 februari 20u00 door naar existenz.perspectief@vtk.be. 
Gewoon	geïnteresseerd	schrijf	je	dan	ook	snel!

DO 18: Kanweek Cocktailworkshop |	In	uw	kot!	|	20u00

Het tweede semester begint en dan denkt 
een echte ingenieur(-architect) direct 
aan	 Kanweek	 en	 alcohol.	 Heb	 jij	 er	 altijd	
al van gedroomd om je eigen cocktails te 
maken?	Dat	 kan	 en	 zelfs	 ook	 alcoholvrij!	
Kanweek organiseert voor jullie een 
cocktailworkshop die volledig coronaproof 
zal	 kunnen	 doorgaan!	 Wij	 voorzien	 alle	
ingrediënten en zullen die ook nog 
eens	 bezorgen	 bij	 jullie	 op	 kot.	 Naast	 de	

receptkaarten	 die	 we	 bij	 jullie	 bestelling	 voorzien,	 begeleiden	we	 jullie	 ook	
online	bij	het	maken	van	de	cocktails,	maar	we	beletten	jullie	zeker	niet	om	
er	ook	nog	een	persoonlijke	touch	aan	te	geven!	Hiernaast	kunnen	 jullie	als	
jullie dat willen ondertussen ook spelletjes spelen. Gegarandeerd een gezellige 
avond	met	een	frisse	cocktail	erbij!	Inschrijven	is	mogelijk	tot	en	met	14/02/2021	
via	de	link	in	het	Facebookevenement,	hopelijk	tot	dan!

DI 2/3: Jobfair |	In	uw	kot!	|	

Het afgelopen jaar is nogal speciaal geweest. Vorig jaar is 
onze Jobfair op de valreep nog fysiek mogen doorgaan 
als één van onze laatste activiteiten. Dit jaar gaan we 
echter voor een volledig online alternatief. Dit maakt 
het event echter niet minder de moeite waard! Het is 
niet alleen nuttig voor laatstejaarsstudenten die hier 
hun toekomstige werkgever kunnen ontmoeten; als 
je	 volgend	 jaar	 nog	 niet	 gaat	werken,	 kun	 je	 hier	 al	 eens	 komen	 rondkijken	
en je oriënteren. De Jobfair is de ideale plaats om een job te vinden, te 
informeren	naar	stagemogelijkheden,	nieuwe	bedrijven	te	leren	kennen	en	je	
interessegebied uit te breiden!

Kom 2 maart zeker eens langs en IGNITE YOUR FUTURE!

Registratie verplicht via jobfair.vtk.be



Berichten

Hoe vol is "hou vol"? 

‘Maart komt eraan’, we weten allemaal wat dat betekent… de (niet feestelijk te 
interpreteren) verjaardag van wat het begin van de toch wel meest merkwaardige 
periode in onze studententijd werd. De klok rond met je computer in je bed in 
plaats van de klok rond met een kater in je bed, .. en het gevoel dat je de wereld al 
rondgewandeld hebt; dat zijn dingen die we je niet meer hoeven te vertellen.

Sommige dagen is het stiekem wel nog steeds leuk om binnen te zitten en niks te 
doen,	 is	het	wel	dik	oké	om	koffie	te	drinken,	gezelschapspelletjes	te	spelen	en	te	
vragen naar de spannende verhalen van het winkelbezoek van je kotgenoot. 
Sommige dagen is heb je het gewoon ronduit gehad met de hele situatie, is alles 
en iedereen stom, begint de dag met alvast uit te kijken naar het einde ervan en 
staar je somber het raam uit totdat je computer met bijpassend zoom-facebook-mail-
instagram-... geluid je uit je denkbui haalt. 
Sommige dagen sta je op vol energie; haal je herinneringen op aan goede tijden, maak 
je je klaar voor een nieuwe winterwandeling en maak je enkele uren later met je 
vrienden alvast honderden gekke plannen voor die tijd ‘na de corona, dan he’! 

Van de ene mood in de andere, van wenen naar lachen, van zucht naar glimlach; dat 
alles is helemaal prima en eigenlijk ook helemaal normaal voor ons allemaal. Hoog tijd 
dus om dat eens te centraliseren en daar gewoon samen - coronaproof uiteraard - 
rond in actie te komen. Niet de zoveelste campagne waar wij zeggen dat het wel goed 
komt, maar net het omgekeerde: jullie die laten weten wat jullie denken, wat jullie 
willen, wat jullie stoort, wat jullie niet stoort, wat jullie hopen, wat jullie dromen… We 
toveren Heverlee om in een levensgroot MoodBoard waarin je kan rondwandelen in te 
kijken en lezen en maar ook zelf te schrijven, te vouwen, te tekenen, te poseren. Een 
dynamisch museum waar je kan mee-leven, kan her-leven, je kan uit-leven maar ook 
nog eens iets te be-leven!

Concreet: doorheen de komende weken zullen verschillende projectjes op poten gezet 
worden in Heverlee; waar al bovenstaande werkwoorden in actie kunnen omgezet 
worden. Hoe deze precies vormgegeven, aangepast en ontwikkeld worden bepalen 
jullie helemaal zelf; 

Klaagmuur:
We weten het: we hebben het allemaal gehad met al dat binnenblijven. In de plaats 
van altijd hetzelfde liedje te horen “Het komt allemaal goed, nog eventjes doorbijten”, 
is het tijd om eens al onze frustraties uit te schrijven en onszelf toe te laten eens over 
alles te klagen. Verspreid over het sportkot zullen enkele krijtborden hangen waar je 
eindelijk eens je gedacht op mag kladden. Deze passen als puzzelstukjes in elkaar tot 

een grote klaagmuur en -ook al is het momenteel allemaal heel “kut”- zie je dat je 
nooit alleen staat!

Kraanvogels:
Er is een Japans gezegde dat zegt: na het vouwen van 1000 kraanvogels 

zal je wens uitkomen. Tijd om dat eens uit te proberen dan maar en 
hopen op het beste! Passeer eens langs Alma 3, vouw je eigen 

kraanvogel en pen er je droom in. Hang hem bij de rest en zorg 



Berichten

dat al die kleine dromen samen één mooie grote droom vormen (en eerlijk gezegd, 
de Alma kan wel wat kleur gebruiken!). 

Fotobooth:
Iedereen mist natuurlijk het feesten en samenkomen in groep, maar wat daar 
onlosmakelijk mee verbonden is zijn de legendarische foto’s die je als herinnering 
overhoudt bij zo’n activiteiten. Hoog tijd dus om die poseerskills weer boven te 
halen (kwestie van wat te beginnen trainen tegen dat we weer een fotograaf op 
de schouder kunnen tikken tijdens een TD). Eveneens verspreid rond de campus 
zullen er vanaf volgende week een aantal fotokaders aanwezig zijn - letterlijk te 
verstaan - die er voor zorgen dat je tijdens je (zoveelste) occasionele wandeling 
met je vrienden dat nog eens op de gevoelige plaat kan vastleggen. Meer nog, de 
kaders zijn er speciaal op voorzien dat je apart maar toch samen op de foto kan 
#socialdistancing. 

Volgende week gaan we alvast van start met het eerste deel; de eerste kraanvogels 
zullen hun vleugels strekken en wat kleur brengen in het grijze beton van de alma. 
Hou dus zeker social media van VTK (facebook, instagram…) in het oog de komende 
weken en kom zo te weten wat we nog voor je in petto hebben! 

Voor wie écht niet kan wachten; haal je mooiste gekleurde papier al boven en vouw 
je eigen kraanvogel volgens onderstaande instructies:



Doe mee met de Cyber Security Challenge Belgium in maart

Wil je meedoen aan een hacking wedstrijd? Ben je geïnteresseerd in puzzels, 
breinbrekers en security? Dan is de CSCBE is iets voor jou!

De Cyber Security Challenge voor Belgische studenten komt eraan. Schrijf je nu in 
met een team van max 4 studenten en neem deel aan deze internationale cyber-
security wedstrijd!

De eerste ronde van de Challenge zal online plaatsvinden op 9 en 10 maart 2020. 
Schrijf je met je team in op www.cybersecuritychallenge.be. De beste teams zullen 
gekwalificeerd	worden	voor	de	prefinals,	die	doorgaat	op	26	maart!	Van	deze	top	
zullen de beste 16 de wedstrijd verder zetten in de namiddag en op 27 maart.
 
Naast de roem, glorie, ervaring met hedendaagse cyber security dreigingen en 
de kans om in contact te komen met een aantal Belgische top cyber security 
werkgevers, maak je ook kans op een aantal mooie prijzen, zoals verschillende 
security	 IT	 cursussen	en	certificaten	die	 goed	op	 je	CV	 staan.	Sommige	prijzen,	
zoals onze topprijs, zullen binnenkort nog aangekondigd worden, maar houd 
@CSCBelgium in de gaten om meer te weten te komen, en bekijk onze website 
voor meer details.

Berichten



PAL gaat door 

Jammer genoeg is PAL vorig semester moeten 
stoppen. 2021, nieuw jaar, nieuw semester, 
nieuwe voornemens: PAL zal hoe dan ook 
doorgaan! We hebben het hier over niets minder 
dan PAL Thermodynamica. Opnieuw zullen we 
proberen onze eerstejaars zoveel mogelijk te 
helpen door online PAL te organiseren via onze 
eigen blackboard collaborate ruimte. Onze tutors 
zullen hiervoor nog een korte uitleg krijgen op de 
tutoropleiding (de avond van 25 februari mogen 
de geïnteresseerden al vrijhouden). En hopelijk 
zullen we tegen het einde van het semester 
toch nog fysiek kunnen samenzitten voor de 
laatste sessies. Wij hopen alvast op een geslaagd 
2e semester, een geslaagde PAL en geslaagde 
examens thermo in juni!

Building the Network for the Cloud, by Nokia and VTK

Join the guest lecture Building the Network for the Cloud powered by experts of 
Nokia:	check	out	the	burning	market	trend	in	networks,	data	traffic	and	software	
development. 

If you are truly passionate about technologies, don’t miss the chance to learn more 
about the different applications and the internet architecture we all use on a daily 
basis.
Curious about the main topic that will be covered:
• Software vs. hardware - network innovations on both fronts and where they 

lead us;
• Cyber	security	–	different	approaches	to	face	the	huge	difference	in	data	traffic	

during COVID-19;
• Network operating system – what’s behind interconnected routers and servers 

and what new features we can expect in the future;
• Future of software development – how AI and machine learning can support 

human interaction with software;
• 
Speakers of the event will be representative from Nokia, top company in telecom 
infrastructure and telco software, and Nokia Bell Labs, the research and innovation 
center of Nokia.

The event will take place on Thursday 25th of February (20u00). From 
Wednesday 10 February onwards you can register for the event. More 
information will follow soon on the VTK Facebook page and future 
Bakskes.

Berichten 



Random

Toiletmopjes

Disclaimer: de redactie is niet verantwoordelijk voor het niveau van de mopjes en alle 
gevolgen van dien.

Kees wordt tijdens een proefwerk betrapt op spieken en krijgt een waarschuwing. 
Wanneer hij voor de tweede keer wordt betrapt, krijgt hij weer een waarschuwing. De 
derde keer is de meester het zat. Hij tiert: 'Kees, eruit! Je bent nu voor de derde keer 
bij Marietje aan het spieken!' Kees pakt zijn spullen en zegt bedremmeld: 'Ik kan het 
niet helpen, meester, ze schrijft ook zo onduidelijk!'

Een tandarts krijgt zijn leraar van vroeger op spreekuur. Er moet nogal wat aan diens 
gebit gebeuren en op een gegeven moment schreeuwt de man het uit. 'Heb ik u niet 
goed verdoofd, meneer?' vraagt de tandarts ongerust. 'Dat wel jongen, maar je bent 

nooit een ster geweest in worteltrekken.'

'Mama, jij hebt al wat grijze haren, hè?'
'Dat klopt.'
'Hoe komt dat?'
'Elke keer als jij iets doet wat niet mag, krijg ik een grijze haar.'
'Arme oma...'

Een dame komt bij de dokter voor de anticonceptiepil. Ze zegt: 'Daar slaap ik zo lekker 
op.' De dokter reageert verbaasd: 'Mevrouw, dit is een bijwerking die ik nooit eerder heb 
gehoord. Kunt u mij uitleggen hoe dat precies werkt?' 'Natuurlijk. Ik doe hem 's avonds 

bij mijn dochter in de thee en dan slaap ik een stuk beter!'

De begrafenisondernemer vraagt meelevend: 'Waaraan is uw man eigenlijk overleden?' 
'Aan de griep.' 'Oh, gelukkig, ik was bang dat het iets ernstigs was!'



Memes



Valentijn

Valentijnsmenu

Op Valentijn zonder restaurants doet zich een probleem voor: je wilt lekker eten 
met je partner, maar de restaurants zijn toe. Gelukkig heb ik hier een driegangen 
menu voor je klaar dat je op voorhand kan bereiden, zodat je een gezellige avond 
volledig op je date kunt focussen!

Voorgerecht: Tomatenroomsoep

Voor dit gerecht ga je een mixer nodig hebben. Het voordeel is dat je in ruil je 
groenten gewoon grof mag snijden.
Stoof de grof gesneden uien samen met geplette en gesneden teentjes look in 
een gulle klont boter. Wanneer de uien glazig zijn (ze zijn doorschijnend) voeg je 
grof gesneden tomaten over, je hoeft de pel niet te verwijderen aangezien de soep 
gemixt wordt! Voeg ook samen met de tomaten provençaalse kruiden, peper en 
zout toe. Wees niet spaarzaam met het zout, we gaan voor lekker eten, niet gezond 
eten. De truc bij kruiden is (natuurlijk) proeven! Als je wat hygiënischer wilt zijn in 
het proeven kan je twee lepels gebruiken, ééntje als middle man om saus van de 
pot naar je eetlepel te brengen.
Eens de tomaten beginnen op te stoven kan je bouillonblokjes opgelost in water 
toevoegen, zo maak je je soep wat dunner en gladder. Wees ook hier zeker niet 
zuinig met de bouillon.
Soep heeft tijd nodig, hoe langer je het laat sudderen hoe meer de smaken elkaar 
kunnen leren kennen en verrijken, laat je potje dus lang genoeg staan en zet er eens 
je je geduld verliest uiteindelijk je mixer in.
Serveer met room naar smaak en een takje basilicum ter decoratie. 
Kook de room zeker niet mee met de soep, dan kan je prachtige soepje schiften!

Hoofdgerecht:	Lasagne

Uien
Look
Tomaten
Room
Boter

Bouillon
Provençaalse kruiden
Peper en zout
Basilicum om fancy te doen

rode wijn
uien
look
tomaten
courgette
melk

boter

vloeiende bloem
peper en zout
nootmuskaat
provençaalse kruiden
zachte kaas (bv. brie of saint agur)
lasagne vellen
parmezaanse kaas
passata



Valentijn

Lasagne is een handig hoofdgerecht, aangezien je dit (net zoals de soep) best de 
dag op voorhand maakt en gewoon maar in de oven hoeft te zetten op de date zelf.
Begin	met	fijngesneden	ui	en	geplette	en	fijngesneden	 look	op	te	stoven	 in	een	
beetje boter, tot glazig. Blus met een goeie scheut rode wijn en laat de alcohol 
afkoken.	Voeg	hier	fijn	gesneden,	gepelde	tomaten	en	een	fijngesneden	courgette	
aan toe, samen met de provençaalse kruiden, peper en het zout. Laat de groentjes 
gaar stoven en voeg passata toe tot je een saus krijgt die iets minder visceus is dan 
spaghettisaus, deze dikt nog in wanneer de pastavellen vocht opnemen.
Voor de kaassaus laat je een klont boter smelten op een matig vuurtje, en meng 
je door de gesmolten boter vloeiende bloem met een garde. Voeg bloem toe tot 
je	fijne	korrels	krijgt	(ongeveer	de	grootte	van	couscous).	Eens	de	bloem	niet	meer	
rauw ruikt (eerder vaag naar koekjes) voeg je een beetje melk toe, doe dit al roerend 
om klonters te vermijden. Roer verder tot je een homogeen mengsel krijgt en 
herhaal deze stappen tot je iets bereikt dat je aan een bechamel doet denken. Voeg 
ter afwerking peper en nootmuskaat toe, en voeg voor kazigheid je zachte kaas toe, 
gesneden in blokjes en de kaasrand verwijderd. 
Tenslotte mag je beginnen stapelen, begin met een dunne laag tomatensaus, 
gevolgd door pastavellen, gevolgd door kaassaus. Laat de pastavellen zeker niet 
overlappen, aangezien deze heel slecht gaan garen en net iets te al dente zullen 
zijn.
Voor het serveren werk je af met een gulle laag parmezaanse kaas. Zet de lasagne 
voor 20 minuten in de oven op 200°C of 180°C als je luchtcirculatie hebt.

Nagerecht:	Moelleux

Gebakjes moeten afgewogen worden, daarom waag ik me er niet aan om hier 
recepten voor te improviseren een half uur voor de deadline. Zoek daarom zeker de 
‘Moelleux van chocolade die altijd lukt’ van onze geliefde, Leuvense Jeroen Meus 
op, die gebruik ik toch ook gewoon. 

Side	notes
Tomatensaus of soep kan glanzender gemaakt worden door ter afwerking een 
klontje boter toe te voegen.
Laat nooit het deksel op de pot wanneer je alcohol afkookt, dit geeft een stevige 
ethanolwolk wanneer je het deksel weer optilt. (Als je even nood hebt aan een kick 
is het wel aan te raden).
Voorgeraspte kaas bevat antiklontermiddel en dat toont zich wanneer de kaas 
smelt. Investeer in je date en gebruik versgeraspte kaas, deze smelt veel egaler en 
is onvergelijkbaar in smaak.
Vergeet zeker niet je look te pletten, deze actie activeert een verdedigingsmechanisme 
in de vrucht waardoor het zijn kenmerkende smaak krijgt.
Geen zin om 5 soorten boter in je frigo te zetten? Gebruik roomboter, dat is super 
lekker en voor alle toepassingen geschikt. Later word je burgie, dus de hart- en 
vaatspecialist kan je wel betalen. 

Lander De Schutter
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Examenperikelen

Dat de examens lang duren dat wisten we al, dat er tijdens die periode vanalles 
gebeurt dat we niet weten? Dat hebben we afgelopen januari ontdekt. Noem het 
'The Daily Mail' van Heverlee of het 'VTK Familie' magazine of anders gezegd de 
'Examenmail' die dagdagelijks in de mailbox zat. Ieder dag opnieuw de leukste 
weetjes die gebeurd zijn in het leven der lotgenoten verzameld. 

Hieronder vindt je een bonte bloemlezing van wat er zoal gebeurde tijdens het 
blokken, examens maken en studiedutjes doen:

"Ik ben vandaag gaan wandelen. Echter heb ik ook op die wandeling een man uit 
de koffer van zijn auto bevrijd. De deur was dichtgevallen terwijl hij deze aan het 
uitladen was." - Janpieter - levensredder sinds 2001 - Van Lierde

Dan zit ge tot over uw oren tussen de boeken heeft deze man nog tijd om zowaar 
levens te redden! Om daarna het als een kleine daad te zien. Wat een zelfopoffering. 
Hij had zowaar zelf mee in de koffer kunnen vastzitten. Op gevaar van eigen leven 
tijdens het wandelen onbekenden in nood redden. Als dit geen standbeeld aan 't 
ElixIr oplevert, weet ik het ook niet meer …

"Na een heel semester (+- zero) vrienden gemaakt te hebben in mijn nieuwe richting 
blijkt dat je daarvoor dus die lessen helemaal niet nodig hebt! Alles wat nodig hebt 
is een examen in de onvindbare De Nayer, een verloren student en een veel te 
vrolijke Aline (ondanks het onmenselijk vroege uur). (n.v.d.r. 8u)" - Aline - universele 
mensenvriend - Van Driessche 

Zelfs in deze bizarre tijden zit vriendschap verscholen in de kleine attenties. 
Bovenstaand teder tafereel werd gevolgd door een lief berichtje: 

Er werden kaarsjes gebrand op ieders goed examen: 
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Lang lang geleden toen de dieren nog konden praten en wij allen nog niets anders 
aan het hoofd hadden dan koekjes eten en middagdutjes doen. Toen kon men 
nog vol jeugdig enthousiasme in de sneeuw spelen. Dat hebben we toch een klein 
beetje kunnen reconstrueren:

"Menig wetenschapper is begonnen aan dit 
onderzoek, maar heeft uit pure frustratie 
voor het onvindbare antwoord hun zoektocht 
opgegeven en zich gekeerd tot een veel 
makkelijker onderwerp, kwantummechanica of zwarte materie ofzo, om daarmee 
in rust hun hoofd bezig te houden tot het einde van hun dagen.
Wij als die-hards ingenieurs gaan geen enkele uitdaging uit de weg. Na het 
uitschrijven van een uitgebreide onderzoeksmethoden en meerdere hypotheses, 
zijn we aan de slag gegaan. Voor ons onderzoek hebben we gebruik gemaakt van 
de wijze levenslessen die Archimedes ons meegegeven hebben. Na het vullen van 
ons meetbassis (lees Halbe Time glas) tot de bovenrand met H2O, hebben we een 
precieze	meeting	van	het	gewicht	uitgevoerd	van	dit	bassin	met	fluïdum.	Daarna	
dompelden we een potje honing onder met een gekend gewicht, waardoor er dus 
minder	fluïdum	in	het	meetbassin	bevond.	Na	een	tweede	meeting	en	intensieve	
berekeningen met de massadichtheid van H2O konden we het verplaatste 
volume berekenen. En met het gekende gewicht van het potje honing dus ook de 
massadichtheid er van.
In	tegenstelling	tot	het	examen	fluïdummechanica	dezelfde	dag,	was	ons	onderzoek	
wel een succes. Na uren berekeningen te runnen op de supercomputer van de KUL, 
zijn we tot de constatatie gekomen dat de massadichtheid van honing 1 552,79 kg/m³ 
is.	Voor	alle	mensen	die	zaterdag	fluïdum	hebben	mee	gedaan	(en	dus	waarschijnlijk	

nu aan het herstellen zijn van de aanslag die William 
op ons gepleegd heeft), blijkt het dus iets groter te 
zijn dan de massadichtheid van modder. Zo bij deze, 
een dagelijkse portie wetenschappelijke resultaten. 
We zijn in blijde afwachting van een telefoontje van de 
Nobelcommisie over onze Nobelprijsnominatie."
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Het laatste verhaaltje begon allemaal op een winterse weeknacht. De vogeltjes 
sliepen, de zon was nog onder en het was stil buiten. Heel de wereld - niet echt, 
maar klinkt mooi - slaapt, buiten Fré. Fré zit in de living terwijl Liene boven heerlijk 
aan het dromen is van <...> - vul in droom.

2u30 - Fré komt Liene wakker maken omdat er enge geluiden zijn in de living en uit 
de kelder. De grond trilt letterlijk door een klep die in de kelder constant open en 
dicht valt. Dit om de 2 minuten ofzo. De paranoia kickt in en dan valt het internet 
ook random uit (router in kelder). Hij gelooft al langer dat het spookt in de kelder 
en verhuist naar Liene haar kamer om beneden te gaan checken. Liene gromt wat 
en Fré gaat maar aan de bureau studeren. Hij draait de deur op slot omdat van 
beneden nog steeds vage geluiden worden gehoord (de geest noemt Pierre btw, 
geen idee waarom Fré vond die naam geestig lol snaptem). Zo weet hij zeker dat er 
geen geesten of indringers binnen kunnen.

6u30 - Fré wil voor het slapen gaan nog even een sneaky pisske legen, maar krijgt 
de deur niet meer open. Ook Liene krijgt de sleutel niet omgedraaid. Hij beslist dan 
maar said pisske te doen in de pompbak lmao

9u30 - Liene wordt wakker en belt Lotte om met haar reservesleutel (die in Fré zijn 
jas zit in de living) langs buiten de kamer open te doen. Dit lukt niet, we bellen de 
kotbaas.

10u00 - De klusjesman komt langs, opnieuw geen succes (na letterlijk 54 liter WD40 
door het slot te rammen), de slotenmaker wordt gebeld.

11u40 - Eten wordt doorgegeven via een emmer langs het raam.

12u50 - De kotbaas belt met de vraag of we nog gevangen zitten. Hij neemt opnieuw 
contact op met de slotenmaker.

12u55 - Bericht van de kotbaas luidt: "Krijg momenteel antwoordapparaat, 
om 13u30 is hun middagpauze gedaan, dan probeer ik opnieuw." Die 

fuckers zijn dus gaan eten.
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13u55 - Telefoon van de secretaresse (?) van de slotenmaker met de boodschap dat 
ze nog op een andere werf zitten, maar deze namiddag nog langskomen. Ze hopen 
binnen het uur, maar kunnen niks beloven.

15u10 - Slotenmaker belt "ik heb gehoord dat gij opgesloten zit?" Haha allee gij. Hij 
is er binnen een half uurtje!

15u44 - Slotenmaker arriveert, jippie! De guy pakt de reserve sleutel draait in 0.3 
microseconden het slot open. bruh

15u45 - WE'RE FREE

Iedereen die dacht dat het een verhaal over spoken was: You got bamboozled!

Levensles: draai nooit je sleutel twee keer om, één keer volstaat x

P.s.: Wist je dat er over de hele examenperiode één dag was waarop niemand van 
het praesidium had? Wat een toeval!
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Spelletjes

Kleurplaat

Binairo
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Random
Koken met koffie

Beste caffeïneverslaafden en bonenliefhebbers

Heb	jij	tijdens	de	examens	ook	een	veel	te	grote	koffieverslaving	opgelopen?	
Zijn die ontwenningsverschijnselen stilaan aan het komen? Zoek jij ook een 
excuus om die verslaving door te zetten tot de volgende blok? Dan ben je bij ons 
aan het juiste adres! Elke week staan wij paraat om jou nieuwe receptjes aan te 
leren	waarin	koffie	wordt	gebruikt,	of	net	combinaties	af	te	raden.	Want	wij	gaan	ze	
voor jou uittesten! 

Heb je zelf nog leuke ideetjes? Of wil je gewoon een educatief gesprek houden 
over	koffie?	Stuur	dan	een	mailtje	naar	koffieverslaafden@vtk.be.	Alle	 ideeën	zijn	
welkom,	van	koffie-pastasaus	tot	koffie-au-bain-marie,	niets	is	te	gek!	Onze	koffie-
ijsblokjes staan alleszins al klaar in de diepvries! 
We sluiten af met onze lijfspreuk: 

Tempus optimum ad bibere capulus nunc.

xxx	de	koffieverslaafden

Raadsel van de week

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon 
ter waarde van €20.

De laatste winnaar van vorig semester is Lies	Mertens en mag een mailtje 
sturen naar communicatie@vtk.be met als onderwerp 'Raadselwinnaar	
S1W12' om haar prijs te ontvangen!




