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Beste lezer,

Na een hectische en spannende 24 urenloop kunnen we allemaal wel een 
rustigere week gebruiken. Dus sit back and relax met het Bakske! 

P.S.: succes aan de eerstejaars met jullie TTT's!
Kusjes
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VRIJDAG

20u00 Mastercantus  Waaiberg

20u00 IFR Jamsessie  Kapel naast de Baarr
19u00 Halloweenwalk  Theokot
18u30 Sector Night Consultancy  TTI

22u00 Vettige Ventenfeestje  't ElixIr
19u00 Infosessie stages  200G - 00.06

18u00 Caraoké  Theokot



Praeseswoordje
De 24 urenloop is voorbijgevlogen, lopers beginnen opnieuw te 

trainen, supporters zoeken hun stem terug, en de countdown naar 
de volgende editie is begonnen. Maar laat ons eerst toch genieten van 

wat we hebben neergezet. We hebben zowaar ons persoonlijk record 
verpulverd met 2 rondjes: 1078! Apolloon was sterk en heeft ons verrast in 

de nacht door tot 4 uur ‘s nachts te blijven uitlopen tot maar liefst 8 rondjes. 
Toch was de nacht van ons. We hebben de achterstand omgebogen en liepen 

op kop rond 07u35. Dat lees je goed, we hebben 8 rondjes gepakt op iets minder 
dan 4 uur tijd!!! We hebben zelfs kunnen weglopen van Apolloon en een vol rondje 
gepakt. Zes uur lang haasje-over spelen deed de nervositeit bij iedereen stijgen 
totdat de Blue Spirit weer de bovenhand nam in de avond. We hebben onze 
concurrent het ferm moeilijk gemaakt, ze waren tot 40 minuten voor het einde aan 
het twijfelen. Dit is te wijten aan de vele blauw en gele supporters die de longen uit 
hun lijf hebben geschreeuwd en de vele dappere lopers, in de volksmond tanken 
genoemd, die liepen tot ze opgevangen moesten worden door Bjorn of Robin. De 
enkelingen, zoals ikzelf, die de armen van Bjorn en Robin niet bereikten en schoon 
op hun bek zijn gegaan houden er battle scars aan over die ons over enkele jaren 
nog steeds met blijdschap doen terugdenken aan de 24 urenloop van 2021. Het 
was een prachtige strijd, ik ben enorm trots op eenieder van jullie, en volgend jaar 
halen we weer alles uit de kast om die felbegeerde beker mee naar huis te nemen!

Bram Devriese
Praeses VTK 2021-2022

Vicewoordje
Ik wil dit woordje beginnen met wat minder onzin dan gewoonlijk, maar met een 
dikke, welverdiende dankjewel. Uiteraard aan onze lopers, want zonder hen zouden 
we ons in de verste verte niet kunnen meten met Apolloon. Waar ik me echter 
vorige week 24 uur lang tussen heb bevonden, zijn alle supporters. Het was prachtig 
om te zien hoe de tribune en het standje blauw-geel kleurden en hoe iedereen uit 
zijn dak ging wanneer een felgeel truitje de laatste bocht uit kwam. Hoewel mijn 
stem het meermaals heeft begeven, vond ik iedere keer opnieuw de energie om 
een nieuwe versie in te zetten, omdat het gewoon geweldig is hoeveel stemmen 
zich daarbij aansluitten. De leeuw heeft luid gebruld en die kracht hebben ze tot 
ver gehoord.

Nu, na een volledig weekend recupereren —mijn stem is nog steeds niet terug in 
orde, pray for mijn keel en voor jullie oortjes tijdens de cantus maandagavond— 
beginnen we nu aan een rustigere week. De eerstejaars zullen voor de eerste 
keer de stress van een examen ondervinden, want zij hebben hun TTT’s. 
Succes allemaal! Voor alle andere studenten hoop ik dat ze deze rustige 
week gebruiken om ook hun lessen in te halen (dat is alleszins op mij 
van toepassing). En heb je daar geen zin in? Draai dan één bladzijde 
terug, want hoewel het rustiger is, is VTK er nog steeds om jullie 
bezig te houden, op evenementen, in Theokot en in Fakbar ‘t ElixIr. 
Tot daar!

Liene Drijkoningen
Vice-Praeses VTK 2021-2022
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Openingsuren

Openingsuren

     Theokot  ‘t ElixIr Cursusdienst

Maandag    GESLOTEN  22u00 - ...    GESLOTEN 
          

Dinsdag    GESLOTEN       22u00 - ...    GESLOTEN 
          

Woensdag    OPEN             22u00 - ...    12u30-14u00
          18u00-19u00
           

Donderdag    open           22u00 - ...    12u30-14u00
          18u00-19u00 

Vrijdag         open           GESLOTEN    GESLOTEN



Shifters

Shiftersrubriek
Afgelopen week was het 24 urenloop en dat zorgt traditioneel voor veel 
shiften. Dat is te merken, want deze week zijn er 5 vaste medewerkers 
ineens bijgekomen! Dat maakt dat deze geweldige groep nu uit 14 schatjes 
van patatjes bestaat. Niet alleen de vaste medewerkers zijn gegroeid, ook 
heel wat andere leden toonden hun VTK-hart. We hadden een hele hoop 
supporters, maar er waren in totaal ook 202 shiften tijdens de 24 urenloop 
die zijn opgevuld door een heel lijst aan harde werkers. En dat was niet enkel 
praesidium! Daarbovenop zijn er 6 personen voor de eerste keer komen 
proeven van wat het is om mee te draaien bij VTK. Het feit dat dat aantal week 
na week blijft groeien, maakt me meer dan blij. 

De held van de week heeft 11 shiften op zijn naam staan! Pedro Devogelaere 
krijgt deze editie de titel van 'meeste geshift afgelopen week'. Proficiat Pedro, 
maar vooral een welgemeende dankjewel! 

De lijst van namen aan wie ik medewerkersbonnetjes mag uitdelen, wordt 
dus week na week langer en het aantal bonnetjes stijgt ook iedere keer. En het 
is met veel plezier dat ik die oranje muntjes uitdeel, want dat wil alleen maar 
zeggen dat er enorm veel geëngageerde mensen zijn die komen meegenieten 
van de warme familie die VTK is. En het zijn niet alleen bonnetjes die jullie 
verdienen! Met genoeg shiftjes word je namelijk uitgenodigd op Fakfeestjes 
speciaal voor vaste medewerkers en krijg je nog allerlei andere extraatjes, nu 
of op het einde van het jaar. En daarbovenop, wie weet zie je binnenkort wel 
eens jouw naam hier verschijnen? 

Nu beginnen we aan een iets rustigere week, maar dat wil niet zeggen dat er 
niks te doen is. Check nog steeds de site om te zien waar je iets kan doen of 
stuur me een berichtje als je niet weet waar te beginnen! Ik help je met een 
lach verder.

Knuffels van uw immer zo dankbare Vice, Liene



Events

DI 2/11: Sector Night Consultancy  | 18u30 | TTI

Consultancy. Klinkt het jou bekend in de oren of heb je geen flauw benul 
wat het betekent? Hoe dan ook ben je welkom op onze Sector Night 
Consultancy! Hier komen acht bedrijven uitleggen wat consultancy nu exact 
is en wat hun plaats is binnen de sector. Zowel de klassieke algemene 
consultancybedrijven zullen aanwezig zijn als ingenieurs consultancy, 
kortom voor ieder wat wils! De presentaties van de bedrijven zullen 
afgewisseld worden met de mogelijkheid tot netwerken en een hapje en 
een drankje.

De volgende bedrijven zullen alvast aanwezig zijn: Arthur D’Little, BCG, 
Capgemini Engineering, Deloitte, EY, Kearney en Nexios IT!

Inschrijven is verplicht en kan via de volgende link:

https://on.vtk.be/registration_sn_consultancy

 
WOE 3/11: Infosessie Stages  | 19u00 | 200G
Ben je geïnteresseerd in een stage, maar weet je niet helemaal hoe 
eraan te beginnen? Samen met de faculteit organiseert VTK een 
infosessie om uit te leggen hoe stages aan onze faculteit werken 
en hoe wij jullie helpen om de perfecte stage te vinden!



B²

Events

MA 8/11: Infosessie eerstejaars: blok en examens  | 12u30 | 200K

Hier kan je allerlei tips & tricks verkrijgen over hoe je aan de blok en 
de examens begint, hoe je zulke periodes op verschillende manieren 
kan overbruggen en hoe je ze kan voorbereiden. Tijdens de presentatie 
overlopen we allerlei aspecten en krijg je van meerdere mensen hun 
ervaring en werkwijze te horen. Op het einde van de presentatie is er 
ook tijd voorzien om persoonlijke vragen te beantwoorden.

Voor de start van de presentatie kan je makkelijk, goedkoop en snel 
eten bij onze eerste- & tweedejaarswerking Kanweek halen op het 
grasveldje voor de aula!

MA 8/11: PeMe: highland games  | 19u00 | Werpvelden gebouw 
de Nayer

Jaja, je leest het goed, het is hoog tijd om eens stevig te teambuilden 
met je peters en meters! Schrijf je daarom in met een groepje van 6 à 
8 personen voor de enige echte PeMe highland games op 8 november! 
Wat kan je hier verwachten? Een overdosis aan leuke spellen zoals 
nagelkloppen, touwtrekken, boomstamwerpen en nog veel meer. In al 
deze spellen is samenwerking het centrale doel van de avond, dus laat 
die teamsfeer maar komen!

En bovenop dit alles, is dit toffe evenement ook nog eens helemaal gratis! 
Grijp dus je kans, schrijf je in via de website of het Facebookevenement 
en dan zien wij jullie op 8 november!



DI 9/11: Statix Praatcafé  | 18u45 | OHL Zaal de Corner
Wil je ontdekken hoe het professioneel leven van een bouwkundig ingenieur 
er na afstuderen uitziet? Schrijf je dan in voor de vijfde editie van het praatcafé 
van Statix. Het doel: bouwkundestudenten laten kennismaken met bedrijven 
uit de bouwkundige sector. Er zullen 16 bedrijven deelnemen. De bedrijven 
zullen telkens vertegenwoordigd worden door ingenieurs die aan het werk zijn 
bij het bedrijf in kwestie.

Je bent op 9 november vanaf 18:45 welkom op OHL in zaal de Corner (zal 
aangeduid worden met pijlen). Voor het praatcafé zal er eten geserveerd 
worden opdat niemand met honger aan de gesprekjes moet beginnen.

Events 
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WO 10/11: Successful Engineering Stories  | 18u45 | Campus Groep T

Ben je ingenieursstudent en weet je nog niet wat je carrièremogelijkheden 
zijn? Of wil je eindelijk eens tegen je ouders, familie en vrienden kunnen 
vertellen wat ingenieurs nu eigenlijk doen? Kom dan zeker langs op de lezing 
‘Successful Engineering Stories’! 
In deze toegankelijke lezing op woensdag 10 november nodigt VTK vijf 
sprekers om te komen vertellen over hun succesvolle carrière als ingenieur. 
Omdat ingenieurs op heel uiteenlopende plaatsen kunnen belanden, kan je 
komen luisteren naar de verhalen van een doctoraatsstudent, een prof, een 
management consultant, een CEO en een start-up founder. Ook zij hadden 
nooit gedacht te staan waar ze nu staan!

Sprekers: 
- Ariane De Vroede (doctoraatsstudent) 
- Ruben Van Daele (managementconsultant bij Bopro) 
- Holger Willems (CEO/oprichter van de start-up Relu) 
- Jos Vander Sloten (professor aan KUL) 
- Wilfried Vancraen (CEO Materialise)

Inschrijven mag, maar is niet verplicht en 
enkel indicatief:



WO 17/11 & DO 18/11: Entrepreneurship Days 

AFC, Ekonomika en VTK nodigen jullie uit op de tweede editie van 
Entrepreneurship Days! De BeNeLux is een werkelijke innovation hotspot. 
Innovatie is eigen aan onze regio. De vorige generaties hebben de fakkel 
aangestoken en aangehouden. Het is aan ons, de studenten, de toekomstige 
entrepreneurs, om deze fakkel brandend te houden!! 

17/11: Journey to Success | 19u00-22u00 | Aula Max Weber
Op 17 november bieden AFC, EKO en VTK de huidige generatie 
aan ondernemers en bedrijfsleiders het platform om de vonk van 
ondernemerschap over te laten slaan op alle aanwezigen tijdens een 
inspirerende lezing. Zo ontdekken we wat ondernemerschap nu juist voor 
hen betekent, of ze enkel meevallers hebben gekend en hoe ze juist door 
vallen en opstaan vooruit zijn gekomen bij tegenvallers.

18/11: Crack a Case | 14u00-21u00 | Radiohuis 
Woensdag 18 november staat in het teken van de vonk om te zetten in 
een vlam. Crack a Case is een case event, waarbij je uitgedaagd wordt 
om een brandend probleem van vandaag en morgen op een innovatieve 
manier op te lossen. Via workshops worden studenten geïnspireerd om 
hun creativiteit los te laten op een start-up case en hun team naar de 
overwinning te leiden. Hier kunnen jullie de eerste stappen uitwerken in 
het oprichten van een fictieve start-up.

WO 17/11: Stagebeurs | 14u00 | Business Seats OHL





Cantusweetje: Io Vivat

Commilitones!

We zijn terug van weggeweest met een cantusweetje! Hoezee en olé! Om 
het binnentreden van dit tekstje in Het Bakske van deze week te bezingen, 
buigen we ons over het Io Vivat!

GEBRUIKEN

Een cantus wordt traditioneel ingezet ter ere van de senior met het Io Vivat. 
Dit gebeurt al rechtstaand, uit het hoofd en met de hand op het hart ("in 
de houding") om de boodschap kracht bij te zetten. Enkel de eerste en 
de derde strofe dienen gezongen te worden maar vaak wordt de zesde 
hier ook aan toegevoegd om de universiteit of hogeschool ("academia") te 
prijzen. De clubcodex schrijft voor dat het Io Vivat nogmaals weerklinkt op 
het einde van de cantus bij de uittrede van de senior. Bij veel verenigingen 
is het gebruikelijk de eerste strofe te herhalen wanneer een oud-senior de 
zaal betreedt tijdens het verloop van de cantus bij wijze van verwelkoming.

GESCHIEDENIS

De tekst van dit studentenlied zoals we het nu kennen, verscheen voor het 
eerst in 1817 en komt waarschijnlijk van de hand van een onbekende student 
uit Leiden. Toen bestond het uit drie strofen, die later werden opgesplitst in 
de zes strofen die we nu kennen. Van herhaling van de twee eerste regels 
na iedere strofe was nog geen sprake. De tekst uit 1817 is echter niet de 
oudste tekstvariant van dit lied, maar er bestaat weinig zekerheid over de 
oudere geschiedenis ervan. Hoe of wanneer het lied verspreid is geweest 
van onze noorderburen naar België is ook zeer onduidelijk. De plechtige 
waarde van (strofe één en drie van) het Io Vivat werd pas in 1955 voor het 
eerst in de clubcodex besproken, met name in de eerste uitgave van de 
groene KVHV-studentencodex.

INHOUD

De eerste twee regels, die onze gezondheid bezingen, worden aan het 
begin en eind van elke strofe herhaald. Het lied is in het Latijn geschreven 
en draagt de boodschap dat de volle beker zorgt voor vriendschap en 
plezier. Daarnaast wordt meegegeven dat het leven te kort is en dat de 
hele universiteit tezamen houdt van de vreugde!

Wij kijken ernaar uit om samen met jullie het Io Vivat aan te heffen op de 
volgende cantus! Nog niet zeker wanneer die plaatsvindt? Dan kan je altijd 
terecht bij Cantuswijzer op Facebook!

Ut Vivat, Crescat Floreatque VTK! 
Moge VTK Leven, Groeien en Bloeien! 
WG Cantus

BRONNEN

- "Een historisch-etymologische en verklarende wandeling 
doorheen de Studentencodex" door Akim Willems 
- Overbodig veel ervaring

Berichten
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Zilver voor het Agoria Solar team!
Vorige week reed het Agoria Solar team de Maroccan Solar challange. 
Hierin ondernamen zes teams een helse tocht van 2500 km dwars door de 
Sahara woestijn. Net zoals in de Tour de France werd er elke dag een etappe 
gereden waarvan de uitslagen in een algemeen klassement werden gegoten. 
De aanvoerder van dit klassement mag als eerste aan de volgende etappe 
beginnen. Gedurende vijf dagen trotseerde de teams de schroeiende hitte en 
de zanderige droogte van dit prachtige land met maar één doel voor ogen, die 
eerste plaats. De deelnemers: Solar team Twente, Vattenfall Solar team van 
de TU Delft, Top Dutch uit Groningen, het Duitse team Sonnewagen Aachen, 
Chalmers Solar team uit Zweden en ons eigen Leuvense Agoria Solar team.

Na anderhalf jaar voorbereiding begon het team van de KU Leuven aan hun 
vijfdaagse tocht die uiteindelijk veel weg bleek te hebben van een klassiek 
huwelijk: een zware tocht met ups en dows, veel zonneschijn met af en toe 
een storm en een team dat elkaar bij staat in ziekte en gezondheid.

Voor de eerste etappe stond een rit van 473 km met vele hoogtemeters op het 
programma. Na een goede qualifier gereden te hebben, mocht de Bluepoint 
Atlas (de Belgische zonnewagen) als derde starten achter team Top Dutch uit 
Groningen en team Vattenfall uit Delft. Voor de Belgen begon de eerste dag 
van de Solar challange zoals elk vers huwelijk begint met de zogenaamde 
“honeymoon-fase”. Met veel enthousiasme schoot onze zonnewagen als een 
speer vooruit. Het duurde dan ook niet lang voordat ze de twee Nederlandse 
teams voorbij reden. Na een moeiteloze etappe kon het Belgische team de dag 
zo afsluiten met een eerste plaats in het klassement.

Tijdens de tweede etappe werd er van Zagora naar Merzouga gereden over een 
traject van 554 km. Met nog veel vlinders in de buik leek het team ook op dag 
2 een zorgeloze rit tegemoet te gaan. Helaas komt aan alles een einde en dus 
ook aan de honeymoon. Op 25km van de finish ziet piloot Gilles plots de red 
horizon van het team uit Twente voorbij schieten. Het Nederlandse team reed 
een sterke etappe en komt zo als eerste aan in Merzouga. Door de voorsprong 
die het Agoria solar team heeft opgebouwd tijdens etappe 1, bleven ze wel nog 
steeds de eerste plaats warmhouden in het algemene klassement.

Op dag drie ontstond er een eerste droogte in het veelbelovende huwelijk. De 
derde rit was een echte woestijn etappe. Met een traject van 527 km dwars 
door de zanderige Sahara werd het uitkijken of Agoria zijn voorsprong op Twente 
kon behouden. Helaas vertrokken de Nederlanders aan een torenhoog tempo 
uit Merzouga. Het duurde dan ook niet lang voor ze onze Bluepoint Atlas in 
het vizier kregen. Uiteindelijk kon team Twente ook op de derde dag als eerste 
aankomen en mochten ze zo hun tweede etappewinst, maar vooral ook de 
eerste plaats in het klassement, op hun naam schrijven.

Hoewel er een lichte ontgoocheling heerste over de vorige dag, begon het 
team van de KU Leuven met verse moed aan de 4e rit. Na een stormachtige 

nacht begon de Bluepoint Atlas als tweede aan de dagrit. Helaas voor 
het Belgische team stond het geluk niet aan hun zijde. Midden in de 

race kreeg de Bluepoint Atlas een klapband. Hoewel het team hun 
enorme sterkte bewees door dit in minder dan drie minuten op 

te lossen, verloren ze die dag toch veel tijd door onder meer 
een goede strategie van Twente dat zijn leidersplaats zo 

versterkte.



Zoals de statistieken voorspellen, eindigt 50% van de huwelijken in mineur 
en dat was tijdens deze solar challange niet anders. Enkel Twente, Agoria 
en Vattenfall doen op de laatste dag nog mee voor eindwinst. Top Dutch, 
Chalmers en Aachen kwamen de afgelopen dagen niet altijd binnen de tijd 
aan en maken dus geen kans meer op de eindwinst.

Op de laatste dag reden de zonnewagens hetzelfde traject als de eerste 
dag, maar dan in de andere richting. De dag begint echter meteen met een 
domper. Verschillende teams kampen met een ziekte uitbraak en zien veel 
leden uitvallen. Een voedselvergiftiging is waarschijnlijk de oorzaak. Maar, 
zoals beloofd, staat het team elkaar bij in ziekte en gezondheid. Na een 
onverwachte maar vlotte herverdeling van de taken, kan de laatste etappe 
dan toch beginnen.

Het is even schrikken wanneer de Nuna11 van team Vattenfall al vroeg voorbij 
de Bluepoint Atlas rijdt en Agoria zo op een derde plaats zet. Het geluk 
van het Delftse team blijft echter niet lang duren want de Nuna11 raakt de 
Marokkaanse bergen maar moeilijk opgereden. Het team moet langs de kant 
gaan staan om hun batterij bij te laden. Een moment waar de Leuvense 
studenten van kunnen profiteren om hun tweede plaats te heroveren. Agoria 
krijgt de smaak te pakken en rijdt even later ook team Twente voorbij. Het 
wordt nu wel heel spannend. Met de Bluepoint op kop en nog een kleine 150km 
te gaan, maken ze een grote kans op de eindwinst als ze hun achterstand 
van 46 minuten in het algemene klassement nog kunnen wegwerken. Na 
een bloedstollende ontknoping haalt het Agoria solar team de etappezege 
binnen. Helaas niet met genoeg voorsprong om ook de eindwinst binnen te 
halen. Die gaat uiteindelijk naar de Red Horizon van team Twente.

Met een prachtige 2e plaats heeft ons solar team laten zien wat een absoluut 
topteam ze vormen! In dit onwaarschijnlijke avontuur hebben ze een prestatie 
neergezet om trots op te zijn. Het was een belevenis om hun leven lang 
te koesteren, een belevenis om tijdens hun 50ste huwelijksverjaardag aan 
de kleinkinderen te vertellen. En, beste solar team, we kunnen jullie er van 
verzekeren dat zij, net zoals wij, met veel trots en bewondering naar jullie 
zullen luisteren!

Proficiat!
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Applications iGEM KU Leuven 2022

The KU Leuven iGEM team is recruiting new students to participate in iGEM 
2022. This is a unique opportunity for students to expand their horizon and 
create a self-realized project in an interdisciplinary team of 12-15 students. 

Are you a bachelor or master student at KU Leuven with a strong scientific, 
business or entrepreneurial interest or background, eager to work in a 
multidisciplinary team of students? Do you have an entrepreneurial mindset 
and do not shy away from taking initiative? Are you ready to translate your 
theoretical knowledge into practical experience and take the next step in your 
career? Are you ready to take on this challenge?

What is iGEM? 

iGEM (international Genetically Engineered Machine) is the most prestigious 
annual competition in synthetic biology worldwide. Participation is thus an 
excellent addition to your CV. Hundreds of student teams worldwide each 
create their own relevant project related to synthetic biology (such as 
plant based research or biosensor development for new drug targets). For 
example, the previous KUL iGEM team genetically engineered plant cells to 
create directed evolution in plants (10x faster as industry standard), which 
can improve industrial and academic applications. The students are free to 
investigate each topic under the supervision of experts from the academic 
and industrial field. The competition lasts several months and ends in October 
2022.

Who are we looking for? 

To realize our project, an interdisciplinary team is needed that includes 
students (2nd bachelors, 3rd bachelors, 1st masters, and 2nd masters) with 
multiple backgrounds in science (biology oriented, chemistry, engineering, 
computer science, …), business and entrepreneurship. Our work is divided in 
three main orientations: wet lab (experimental lab work), dry lab (computer 
work: programming, website, product designing), and outreach (public 
relations, education, outreach, communication, finance, logistics, legal). We 
are thus looking for people with a broad interest and enthusiasm and who 
have experience in the above mentioned fields.

What do you need to do? 

Fill in the application on the website:  
https://www.igemleuven.be/apply.html 

Application deadline:  19th November 23:59 CET 



The Department of Physics and Astronomy and the Diversity Policy Office 
of KU Leuven are pleased to invite you to the colloquium:

Making diversity work: a long-term project.

Lecture and debate with Prof. Petra Rudolf

(University of Groningen)

In this talk, Prof. Petra Rudolf shall address efforts and progress at the 
Faculty of Science and Engineering (FSE) of the University of Groningen to 
increase diversity in its staff as well as student population. In 2002, FSE 
was the first faculty in The Netherlands to introduce a talent recruitment 
program specifically targeted at female scientists, the Rosalind Franklin 
Fellowship (RFF) program. This marked the first steps towards improving 
the -at that time deplorable- gender balance within the faculty. 18 years 
and 8 RFF recruitment rounds later, the faculty has 38% female staff at 
the assistant professor level and close to 20% at the full professor level. 
Hurdles along this road towards a better gender balance at FSE, additional 
measures taken, the challenge to increase diversity in a broader sense, and 
relevant developments observed over these years will be discussed.

Berichten
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Job Fair Space Sector
Interested in a job and career in the fascinating space sector in Flanders? 
Good timing!

Come and present yourself at the space sector job fair on 3 December 2021 in 
de Bib Tweebronnen, Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven,  open from 9:30-19:00.

More information via https://www.knalfestival.be/programma/space-days-2.

Minister Crevits and Astronaut Frank De Winne are also with us that day.
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Raadsel van de week

Hoe ver kan je in een bos wandelen?

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 Jorrit Loos en mag zijn prijs komen ophalen op 
Blok 6!




