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DONDERDAG

Beste lezer,

We zijn aangekomen in de week van de 24 urenloop! Kom zeker lopen en
supporteren voor VTK op dit epische evenement en zo veroveren we samen terug 

de beker van Apolloon!  Keep the fire burning!
Kusjes

De redactie

DINSDAG

WOENSDAG

VRIJDAG

20u00 Einde 24 urenloop 

19u00 Mock Interviews Campus Arenberg

21u00 Overwinningsfeestje 
Atletiekpiste -sportkot 

Fakbar 't ElixIr

12u45 VTK Bureau 3 ELEC 01.57

20u00 Start 24 urenloop Atletiekpiste - sportkot

20u00 Eerstejaars Beerpongtoernooi Theokot



Praeseswoordje
Maandenlang hebben we getraind en onze kelen zijn goed gesmeerd 

na de supporterstraining van afgelopen week. Liefste VTK’ers, we zijn er 
meer dan ooit klaar voor om die sportkotters het vuur aan de schenen te 

leggen. Na onze laatste overwinning in 2017 smaakt revanche nemen zoeter 
dan ooit. Dinsdag om 20u00 is het zover, dan start de belangrijkste 24 uur van 

ons leven, dan start de 24 urenloop. De decibels zullen de hoogte inschieten 
en een dag lang niet meer naar beneden komen, allemaal om onze lopers in het 

gele shirt met nummer 4 aan te moedigen. Hen voort te stuwen zodat ze die 2 á 
3 seconden sneller lopen dan normaal. Iedere seconde telt op de 24 urenloop, dus 
zak zeker af naar de terreinen te Sportkot en moedig die dappere lopers aan. Hun 
benen gaan verzuren, dat is zeker. Met enige spanning en gezonde zenuwen zullen ze 
voor onze tent ongeduldig wachten om de vorige loper uit de laatste bocht te zien 
komen, de vorige loper nog een laatste spurtje er uit te zien persen, de stok omhoog 
te zien gaan, klaar om in de handen te nemen en de 530m van hun leven te lopen. 
Woensdagavond zullen we het weten, we zullen dan weten of VTK de beker in de 
wacht zal slepen tijdens het jaar wanneer ze VTK100 viert. Wat zou dat toch mooi zijn. 
Ongeacht wat de uitkomst zal zijn, ik ben zeer trots op jullie allemaal en ben er van 
overtuigd dat we iets moois gaan neerzetten. Ik hoop jullie tegen het lijf te lopen op 
de 24 urenloop om samen prachtige herinneringen te creëren, tot dan!

Bram Devriese
Praeses VTK 2021-2022

Vicewoordje
We staan aan de vooravond van de grootste estafetteloop die we kennen, de 24 
urenloop. 24 uur lang zullen we de eer van alle burgerlijk ingenieur(-architecten) 
verdedigen. Op de supporterscantus vorige week hebben we alvast bewezen dat wij 
een estafette vlotjes winnen. Ook op de supporterstraining werden de kelen gesmeerd. 
Het parcour wordt afgewerkt, de lopers warmen zich langzaam op. Onze leeuw wordt 
wakker, klaar om zijn manen los te schudden en ons naar de overwinning te brullen. 
Campus Arenberg kleurt deze week blauw-geel. Iets dat mijn VTK hart zeer blij maakt. 
Met veel trots zie ik hoe de supportersjaals weer worden boven gehaald, hoe onze 
versies geoefend worden, hoe ook op Facebook het vuur hoog oplaait, hoe we allemaal 
één geheel vormen. En ik hoop dat dat prachtige, warme samenhorigheidsgevoel iets 
is waar ook alle eerste- en tweedejaars onder jullie in worden opgenomen. Dat zij 
die voor het eerst een 24 urenloop meemaken de magie ervan mogen ervaren en 
energie krijgen van de sfeer die er hangt. Dat zij net als ik in mijn eerste jaar van 
de overwinning mogen proeven en worden meegenomen in een feest waar 
alles mogelijk lijkt. En dat we gaan winnen, daar heb ik alle vertrouwen in. Tot 
op de piste, tot in ons prachtige VTK standje, tot in Fakbar ‘t ElixIr om onze 
overwinning te vieren!

Liene Drijkoningen
Vice-Praeses VTK 2021-2022
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Openingsuren

Openingsuren

   Theokot ‘t ElixIr Cursusdienst

Maandag    Open	 22u00	-	...	 			12u30-14u00 

Dinsdag    open	 GESLOTEN	 			12u30-14u00 
			18u00-19u00

Woensdag    GESLOTEN	(24ul)	 		21u!!!	-	...	 			18u00-19u00

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

Vrijdag    open	 GESLOTEN



Shifters

Shiftersrubriek
Ook deze week konden we weer rekenen op heel wat schatjes van patatjes 
om	ons	bij	 te	 staan	 in	 alle	 taken.	Twee	van	deze	 schatjes	mogen	we	vanaf	nu	
verwelkomen	 in	 onze	 groep	 van	 vaste	 medewerkers,	 namelijk	 Nic	 Vermeeren	
en Sarah Vandekerckhove! Dit maakt dat deze groep nu is uitgebreid tot 9 
enthousiastelingen. 🤗

 

Natuurlijk	 zijn	 er	 ook	 shifters	 die	 nog	 net	 geen	 vaste	medewerkers	 zijn,	 maar	
daarom	zeker	niet	minder	waard	zijn.	En	de	persoon	met	de	meeste	shiftjes	deze	
week is één van deze mensen. Pedro Devogelaere, dankjewel voor de hulp deze 
week 💪!

 

Ook	 zijn	 er	 twee	 cuties	 die	 de	 stap	 hebben	 durven	 zetten	 en	 deze	week	voor	
de	eerste	keer	kwamen	shiften.	Ik	kan	alleen	maar	blij	zijn	dat	onze	VTK-familie	
telkens groter wordt 💛💙. Momenteel telt deze warme familie 27 medewerkers 
😍!

 

Voel	jij	het	ook	kriebelen	om	al	deze	geweldige	mensen	te	ontmoeten?	Op	de	24	
urenloop	heb	je	heel	veel	kans	om	je	steentje	bij	te	dragen	en	te	proeven	van	de	
geweldige sfeer. Keep the fire burning 🔥, langs de piste, maar ook in alle andere 
aspecten van onze werking. Samen kunnen we mooie dingen doen!

 

Dankbare knuffels van uw hartverwarmde Vice, Liene



Events

DI - WO 26-27/10: VTK @ 24 urenloop 2021 | 20u00 | 
Atletiekpiste @sportkot 

De vlam terug aansteken, dat is wat ons te doen staat en die beker 
pakken in ons feestjaar! Om dit te kunnen verwezenlijken, zullen wij 
allemaal onze krachten moeten bundelen om VTK terug te laten heersen. 
Deze epische strijd vindt plaats op 26 oktober aan het sportkot, tijdens 
de 24 urenloop. Wij hebben JULLIE hulp nodig om samen met ons de 
strijd aan te gaan tegen Apolloon. Enkel en alleen zo kunnen wij de 
beker na drie jaar terugpakken!

Kom ook in onze blauw-gele kleuren om het Speedyteam aan te 
moedigen. Neem al uw vrienden, kompanen, tantes, bomma's mee en 
verenig jullie massaal aan de VTK-stand aan het sportkot. Laat jullie 
stemmen weerklinken! Dit jaar is het aan ons Lions!!

En onthoud vooral: KEEP THE FIRE BURNING!!

Als je inspiratie van de liedjes wil die we elk jaar zingen om 
massaal veel sfeer te maken, klik je maar eens op deze 
link  (ook te vinden op de site): https://docs.google.com/
d o c u m e n t / d / 1 R c D 0 C 7 7 m E 6 5 A H 4 q 3 b m Q b g p n _ t w i l 3 9 v M /
edit?usp=sharing&ouid=102035081048569029986&rtpof=true&sd=true 

DO 28/10: VTK Bureau 3  | 12u45 | ELEC 01.57
Heb jij een probleem met een vak, prof of de opleiding in zijn geheel? Dan 
is dit VTK Bureau het moment om al je frustraties te komen delen met ons! 
We beloven niets, maar zullen ons best doen om deze problemen op te 
lossen. Daarnaast krijg je de kans om mee je eigen opleiding vorm te geven 
en eens te proeven van de vertegenwoordiging aan de KU Leuven. Want je 
zou het niet zeggen, maar wij studenten hebben best nog wel wat invloed. 
Kom dus zeker langs! Vergeet je niet in te schrijven via de link op de site en 
in het Facebookevenement voor een gratis broodje en drankje. Tot dan! (Dit 
evenement is zeker aangeraden voor RiVers!)
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24 urenloop
Deze	week	is	het	eindelijk	zover,	hét	evenement	van	het	 jaar!	Al	wekenlang	
worden	er	langs	alle	mogelijke	kanalen	lopers	en	supporters	geronseld,	dat	
belooft, maar soms bestaat er wel eens onenigheid over de exacte naam van 
die fantastische gebeurtenis. Hoe zit dat nu?

De	oorzaak	van	deze	jaarlijks	terugkerende	verwarring	is	de	regel	die	zegt	dat	er	
in	samenstellingen	met	getallen	een	streepje	moet	staan.	Denk	bijvoorbeeld	
maar	aan	65-plusser	of	2020-editie.	Nu	moet	het	lukken	dat	die	regel	voor	
dit	woord	niet	opgaat.	De	beste	lopers	van	elke	kring	rennen	namelijk	24	uren	
lang,	een	 loop	van	24	uren	dus.	Wetenschappers	zoals	we	zijn,	zouden	we	
eerder	geneigd	zijn	24	uur	te	zeggen	maar	je	gaat	ook	geen	7	dag	op	vakantie.	
Ha, vakantie.

Woops,	even	afgeleid.	Terug	bij	de	les:	dat	betekent	dat	het	woord	eigenlijk	
een samenstelling is met een woordgroep, 24 uren met loop. Wat zegt onze 
teerbeminde	maar	soms	ondoorgrondelijke	taal?	Dat	als	we	in	een	woordgroep	
het	telwoord	als	een	getal	schrijven,	we	een	spatie	laten.	Dames	en	heren,	
we	hebben	het	gevonden,	het	is	dus	wel	degelijk	24	urenloop!	Zeg	het	voort!	
En dat ik niemand ooit nog vierentwintig-streepje-urenloop hoor zeggen he.

Om af te sluiten nog wat interessante hypothetische scenario’s: wat nu als 
24 verenigingen elks één loper zouden afvaardigen om voor een onbepaald 
aantal uren rondjes te lopen, een urenloop zeg maar. Die 24 zouden uiteraard 
als ‘de 24’ bekendstaan wat ons dan leidt tot een samenstelling van 24 en 
urenloop.	Ja,	dat	is	een	24-urenloop	he,	logisch	toch?	Leuk	concept	wel	maar	
waarschijnlijk	minder	spannend.



Stel	nu	ten	slotte	dat	door	tijdsgebrek	de	24	urenloop	moet	worden	ingekort	
en	 dat	 we	 maar	 20	 uren	 kunnen	 rondlopen,	 wat	 dan?	 Wel,	 omwille	 van	
goed	 taalgebruik	 schrijft	 men	 normaal	 getallen	 tot	 en	 met	 20 voluit 
twintig	 voluit,	 en	 in	 een	 samenstelling	 met	 woordgroepen	 schrijft	 men	
alle	 woorden	 aaneen.	 Ik	 had	 heel	 graag	 geschreven	 dat	 het	 dan	 de	
twintigurenloop	 zou	 zijn,	 ik	 kan	de	affiches	al	voor	mij	zien.	Helaas	-maar	
misschien	 toch	 goed	 ook	 want	 in	 Antwerpen	 en	 Gent	 hebben	 ze	 een	 10	
urenloop	 en	 12	 urenloop-	 is	 dat	 niet	 het	 geval,	 als	 het	 gaat	 om	 exacte	
aantallen	 schrijven	 we	 getallen	 niet	 voluit.	 Ach	 ja,	 als	 we	 onze	 Gentse	
tegenhangers	bedanken	die	jaarlijks	bij	ons	toertjes	komen	lopen,	hoeven	we	
tenminste	 niet	 te	 schrijven	 dat	 de	 twaalfurenlooprenners	 op	 onze	 24	
urenloop	zijn	komen	helpen.	Dat	zou	ook	maar	belachelijk	zijn.

Deze week goed lopen en supporteren, iedereen!

Mathias W.

Events 

Kevin
Doorhalen





Events

DI 25/10: Deloitte Discovery Events | 19u00  | Leuven
Time to discover life at Deloitte, deep dive into 
our world of opportunities, experience our good 
vibes, and get inspired by the stories of your 
future	colleagues.	Join	us	for	one	of	our	Discovery	
Events in the city of your choice!

WOE 10/11: Successful Engineering Stories | 18u45 | 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	(management	consultant	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:	on.vtk.be/ses
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ZA 13/11: SDG Conference | Gent
Heb	 jij	ook	bijna	een	ingenieursdiploma	op	zak,	maar	weinig	 idee	hoe	 je	er	
iets betekenisvol mee kan doen? Hoe ga je die theoretische wiskunde en 
wetenschap	een	duurzaam	effect	laten	hebben	op	de	wereld?	Wij	willen	je	
graag mee begeleiden in die zoektocht!

Op	zaterdag	13	november	2021	organiseren	BEST	Gent	en	BEST	Leuven	samen	
een	 grote	 conferentie	 rond	 de	 17	 Sustainable	 Development	 Goals	 van	 de	
United	Nations.	De	hele	dag	zal	gevuld	zijn	met	interactieve	trainingen,	case	
studies, paneldiscussies en coding challenges, telkens gebracht door een 
ander	 Europees	 bedrijf.	 Tijdens	 deze	 sessies	 zullen	 de	 verschillende	
bedrijven	tonen	hoe	zij	bijdragen	aan	de	SDG's	en	wat	jij	kan	doen	om	een	
verschil	 te	 maken.	 Je	 mag	 helemaal	 zelf	 je	 dag	 samenstellen	 door	 jouw	
voorkeuren	 mee	 te	 geven	 qua	 sessies	 en	 bedrijven.	 Doorheen	 de	 dag	
serveren	we	maaltijden	gecaterd	 door	 lokale	 en	 duurzame	 bedrijven,	 wat	
je	 ook	 de	 kans	 biedt	 om	 kennis	 te	 maken	 met	 alle	 350	 deelnemende	
studenten	 van	 over	 heel	 Europa!	 De	 dag	 eindigt	 met	 een	 grote	
gezamenlijke	 receptie,	 waar	 alle	 studenten	 kunnen	 netwerken	 met	 de	
verschillende	bedrijven	via	standjes	verspreid	over	de zaal.

Deelname aan deze dag is bovendien volledig gratis. Het enige wat je moet 
is je	CV	en	motivatiebrief	doorsturen	via	onze	inschrijvingsprocedure	op	de	
site.	De	plaatsen	zijn	beperkt,	dus	grijp	zo	snel	mogelijk	je	kans	om	deel	te	
nemen	aan dit exclusief evenement!

De	SDG	Conferentie	is	het	grootste	gebeuren	dat	BEST	Gent	en	
Leuven ooit georganiseerd hebben, maar daarnaast organiseren 
we	jaarlijks	ook	tal	van	andere	evenementen.	Als	je	meer	te	
weten wilt komen over onze Europese ingenieurscompetitie 
EBEC,	onze	 zomercursussen,	hackathons	of	 trainingen	over	
heel	Europa,	neem	dan	zeker	eens	een	kijkje	op	onze	website,	
Instagram of Facebook.
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Data 4 Good Challenge, Emergent

The	D4GC	in	a	nutshell:	data	crunching	meets	strategy	and	social	responsibility.	
The	event	gathers	160	students	along	with	professionals	in	data	science,	ML	
and business strategy with the goal of solving a social good problem.

After a workshop, you will work in teams of 4 people from various backgrounds, 
getting insights from datasets and formulating a strategy to solve the problem. 
Pitches	are	evaluated	by	corporate	 jury	members,	and	the	best	teams	win	
amazing prizes!

For whom? -  From absolute beginners to data science experts!  
Team	up!	-	Join	with	1,	2	or	4	people.	We	will	match	you	to	teams	of	4.

When?	-	Wed.	November	10th,	8.30	AM	-	11.30	PM
Where? - Thermotechnical Institute, Arenberg (Heverlee)

Register	now!	-	https://dataforgood.be

Deadline	-	Nov.	2nd,	23:59	PM

Events 





SensUs 2022 competition

Are	 you	 a	 3rd	 year	 bachelor	 or	 1st	 year	 master	 student	 in	 the	 field	 of	
(bioscience-)engineering, (bio)chemistry, pharmacy, biology, biomedical 
sciences, economy, physics, computer sciences…?

Do you have what it takes to come up with innovative and creative solutions?

Then we have the right challenge for you!!

Check out the video we have made for you, it will explain everything !

https://youtu.be/-1uxhVEdRZE

SensUs	2022	 is	 the	7th	edition	of	an	 international	 student	competition	on	
sensors for healthcare with participating universities from all over the world. 
Right	now,	we	are	looking	for	a	multidisciplinary	team	of	students	to	build	a	
biosensor for detecting the sepsis in the blood of patients and to continue the 
winning	KU	Leuven	legacy!	For	this	we	need	YOU!

Apply	until	7th	of	November	by	sending	a	short	CV	and	motivation	letter	(one	
page	each)	to	SensUs@biw.kuleuven.be.

Want	more	information?	Contact	us,	check	our	Facebook	(SensUs	-	KU	Leuven	
Team)	or	visit	the	official	SensUs	website	(www.SenUs.org).



Berichten
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Recap

October
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Spelletjes

Zweedse Puzzel



Spelletjes

Memewedstrijd

De winnaar van de memewedstrijd is Niels Quackels! Deze meme heeft maar 
liefst	167	stemmen	gekregen!	Jij	wint	de	raadselprijs	van	het	bakske!

Keep	the	fire	burning!
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Spelletjes

Sudoku - very hard 

Raadsel van de week

Het is van jou, maar iedereen gebruikt het... Wat is het?

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 Robbe Hermans en mag zijn prijs komen ophalen 
op	Blok	6!
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