Het Bakske
2 dec 2013

-

12 blz.

-

500 ex.

wekelijkse, gratis informatiebrochure van de Vlaamse Technische Kring vzw.

Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (1/12)
23u00-00u00

Special Happy Hour ten goede
van Haiyan

‘t ElixIr

12u00-14u00

Parttime Hamburger verkoop

Theokot

22u00-05u00

Scienticacafe

‘t ElixIr

Tauronight

‘t ElixIr

VTK Bureau 5

BOKU 4.20

Deadline indienen CV boek

www.vtk.be/cv

Peda-avond

‘t ElixIr

20u00-23u00

Bedrijfspresentatie Arthur D. Little
& Foster Wheeler

Thermotechnisch
Instituut

22u00-01u00

VTKoncerts

Blauwe Kater

Maandag (2/12)

Dinsdag (3/12)
22u00-05u00
Woensdag (4/12)
12u45-14u00
20u00
22u00-05u00
Donderdag (5/12)

Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (2/12)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

Dinsdag (3/12)
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10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

18u00-19u30

Cursusdienst

Theokot

Theokot open

Theokot

Woensdag (4/12)

Donderdag (5/12)

Vrijdag (6/12)
10u30-14u30

Woordje van de praeses

“Dat jij dat durft joh?!”, is de vraag die ik voorbije week het vaakst heb gekregen, dus
mochten sommige van jullie nog steeds met die vraag zitten: wel, ik krijg meer stress van
5 proffen die voor mij zitten dan 800 mensen die mij aanstaren, geen probleem dus! Ik
veronderstel dat dat toch iets is dat ik dankzij VTK heb geleerd, zo voor grote groepen
praten. Enfin, Preparee was super leuk en ik raad het iedereen aan! Verder heb ik ook nog
een thesismeeting achter de rug, en mijn promotor was verbazingwekkend positief, jeej!
Nu maar zien dat ik mijn stress onder controle kan houden bij mijn presentatie, waar wel
proffen in de zaal gaan zitten. Deze week eens geen agenda update: niet omdat ik niks
in mijn agenda heb staan, maar omdat mensen zich blijkbaar afvroegen waarom ik dat
deed. Wel, ik realiseer de standpunten van onze kiesploeg: “Onze Praeses laat zich vaker
zien en zorgt voor regelmatige updates in het bakske om je in te lichten over zijn exacte
bezigheden.”, missie volbracht?

Woordje van de vice

Robin (praeses@vtk.be)

VTK medewerker zijn, het heeft zo zijn voordelen. Afgelopen week ben ik gaan cantussen
met enkele (vaste) medewerkers, en ik zag dat het goed was, amai. Dat belooft voor het
medewerkersfeestje volgende semester! Voor hen die nog niet op de hoogte zijn: cheap
feestje, en ge moogt daar binnen als ge minstens 1 shift hebt gedaan.
Onderhand wordt het al wat kouder, en kruipen de examens wat dichter. Maar er is ook
reden voor vreugde, want de Sint is weer in het land! Nog een klein beetje sluikreclame
als afsluiter: er is deze week een LANparty in het Theokot, en ik heb vernomen dat er Age
of Empires gaat worden gespeeld. Me gusta!
Weetje van de week: een ananas groeit feitelijk op de grond. Google that shit.

Activiteiten

Jeroen (vice@vtk.be)

Donderdag (12/12) Kerstcantus Ons Huis

Kerstcantus! Kaarten zijn te verkrijgen in het theokot vanaf maandag 2 december. Prijzen:
Bier: (L/NL) € 9/13 Water: (L/NL) € 3/5. Zoals gewoonlijk € 1 korting aan de kassa indien
verkleed. Schachtenconvent om 19u45 voor de eerstejaars!
Activiteiten (activiteiten@vtk.be)
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Cultuur

VTKoncerts
Op donderdag 5 december vindt in de zaal van de Blauwe Kater de opvolger van Booze
‘n Blues plaats, VTKoncerts! Ook dit jaar wordt het een avond vol met goede muziek en
goedkope drank. Deuren gaan open om 22u.
Line-up:
Atmosfeer (Triphop, nujazz, electronica)
Winnaar IFR 2013
Karma Police (Dromerige Lo-fi sound, met een poppy kantje)
Halve finalist Nieuwe Lichting 2013
Finalist Kunstbende 2012
Kalisto Bay (Rapid Core IndiePunk)
Finalist Nieuwe Lichting 2013
Finalist De Beloften 2011
2de plaats IFR 2012
Leden: €3, Niet-Leden: €4
Ereleden gratis
Cultuur (cultuur@vtk.be)

Sport

1012: een getal dat we niet snel zullen vergeten. Deze 24 urenloop was dankzij jullie
werkelijk memorabel. Bij al dit mooie hoort nog meer schoons, namelijk: prijzen!
Om deze te claimen stuur een mailtje naar sport@vtk.be
Tombola
Hoofdprijzen:
Skireis				Jannes Aertsen
Spiegelreflexcamera		

Bart Vanderlocht

Parachutesprong		

Joren Pardaens

Tabletcomputer			Wouter Lammens
Waardebonnen (€ 50):
Joris van Delm			

Pieterjan Declercq (1)

Sander van den Zegel		

Peter Reyntjens

Jasper Sodermans		

Pieterjan Declercq (2)

Sam Peerlinck			

Brent De Winter

Rien Lemmens			

Juan Verbruggen
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Waardebonnen (€ 20):
Korneel Vanlede		

Steven De Bruyn

Filip Van Brantegem		

Thomas Smets

Evert Leeuws			

Jan Everaert

Tom Gijselinck			

Koen Peters

Wouter Lammens		

Jeroen Hus
Groepje vrienden

1.

Snel en Fel!			

Bierfiets

2.

Fluffy Unicorns			

1 gratis vat

3.

Error 404			

10 flessen sterke drank

4.

The Romeo’s			

½ gratis vat

5.

team pottoe^2			

5 flessen sterke drank

6.

Defending Champs		

5 flessen sterke drank
Departementenstrijd

Na een herschaling van het totaal aantal gelopen punten, werd volgende top 3 bekomen:
1.

Tweedejaars		

3.34 punten pp

2.

Eerstejaars		

2.50 punten pp

3.

Elektrotechniek		

0.70 punten pp

Het tweede jaar is winnaar en krijgt hierdoor drie gratis vaten.

Fakbar

Sport (sport@vtk.be)

Donatie Haiyan

Omdat pinten pakken gecombineerd kan worden met het steunen van een goed doel,
geven we zondag tijdens ons happy hour een gratis vat weg. Tijdens dit gratis vat mogen
mensen zelf een prijs geven aan hun pint, welke dan integraal gedoneerd zal worden als
steun voor Haiyan 21-21!
Scientica, Tauronight en Peda
Deze week wordt weer een knalweek in de fak! Maandagavond zakt Scientica weer af voor
hun gezellige scientica-avonden. Dinsdag staat er een episch feestje gepland, namelijk
Tauronight! Het concept is simpel, een hele avond Tauro’s aan €1! Last but not least,
woensdag palmen de meiden van Peda onze fak weer in om er nog een laatste maal een
epische peda-avond van te maken!
Fakbar (fakbar@vtk.be)
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Bedrijvenrelaties
Bedrijfspresentaties Arthur D. Little & Foster Wheeler
Op donderdag 5 december vanaf 20u organiseert bedrijvenrelaties een presentatieavond
in het Thermotechnisch Instituut. Die avond zullen Arthur D. Little en Foster Wheeler een
presentatie geven, gevolgd door een gezellige receptie.
Arthur D. Little is een wereldwijde speler in management consulting, gespecialiseerd in
strategische consulting en operations management. Foster Wheeler is een internationaal
bedrijf, actief in de engineering en constructie van grote projecten, en in de productie van
power equipment.
Deadline indienen CV boek
Beste laatstejaar,
De deadline voor het indienen van je CV voor het CV boek is met enkele dagen verlaat,
naar woensdag 4 december om 20u00. Wij leveren een standaard lay-out aan waarin jij je
(binnen beperkte grenzen) kan uitleven over jouw professioneel leven. VTK verspreidt dit
boek vervolgens onder geïnteresseerde bedrijven. Op die manier kunnen deze bedrijven
alle CV’s van je jaargenoten vergelijken zonder daarbij gestoord te worden door de layout.

Onderwijs

Bedrijvenrelaties (bedrijvenrelaties@vtk.be)

Feedback VTK Bureau 4: Examenroosters
Tijdens bureau 4 hebben we het niet enkel gehad over de resultaten van de ijkingstoets en
TTT’s en discussies rond B1 vakken, maar voornamelijk ook over het IER. De kwaliteit van
de examenroosters lijkt er op achteruit gegaan te zijn, zeker voor 2e en 3e bach studenten
in standaard traject. Daarom verzamelen wij zo veel mogelijk examenroosters, je kan ons
helpen door het jouwe naar ons door te mailen.
Verder is er een besluit geveld over de aanpassing van de nultolerantie die de
ingenieursstudent het liefst zou zien. Het bureau was voorstander van een deliberatie
die de verantwoordelijkheid bij de proffen legt of in tweede plaats een deliberatie volgens
vaste heldere regels. Deze mogen wel afhangen van de punten van de student maar niet
van het belang van het vak.
VTK Bureau 5
Ook deze woensdag, 4 december gaan we nog eens vergaderen. We gaan eens kijken
of de resultaten van de docentenevaluatie niet beter strenger worden behandeld zoals
bij Wetenschappen. Daarnaast zullen we ons eens buigen over de problematiek rond
plagiaat en rond buitenlandse studenten.
Inschrijven doe je nog steeds op on.vtk.be/bureau, ook de agenda en vorige verslagen
zijn op de VTK-site terug te vinden, het bureau zelf is papierloos. Iedereen is uitgenodigd!
Onderwijs (onderwijs@vtk.be)
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Cursusdienst
----------English version below---------Het jaar loopt op zijn einde, hierbij enkele deadlines voor iedereen die nog enkele boeken
wil kopen.
1) Er kan niet meer gereserveerd worden.
2) Op donderdag 5 december is de Cursusdienst voor de laatste keer open.
3) Op maandag 9 en dinsdag 10 december zullen de cursussen zonder reservaties
verkocht worden. Omdat onze voorraad beperkt is, geldt dan first-come, first-served. De
juiste openingsuren zullen later nog op de site gezet worden.
Deze deadlines gelden ook voor het ophalen van de jaarboeken van de IngenieurArchitecten.
---------English version---------The year is coming to an end, so here are some deadlines for those of you who still need
to buy some books.
1) We don’t accept bookings anymore.
2) Thursday 5 December will be the last day the Bookstore is open.
3) On Monday 9 and Tuesday 10 December we will sell books without reservations.
Because our stock is limited, this will be on a first-come, first-served basis. The exact
opening hours will be announced later on our site.

Internationaal

Cursusdienst (cursusdienst@vtk.be)

Theokot Game night 3: LAN-party
----------English version below---------Op dinsdag 3 december kan je in het Theokot terecht voor een heuse Lan party! Met
spelletjes zoals Age of empires II en Call of duty modern warfare kan je de hele avond
knallen! Drank en versnaperingen zullen aanwezig zijn. Deuren gaan open om 20u00.
---------English version---------On Tuesday 3 december you can come to the Theokot for a big Lan party! With games
such as Age of Empires II and Call of Duty modern warfare, you can game all night!
Drinks and food will be available, doors open at 20h00.

Revue

Internationaal (internationaal@vtk.be)

Om jullie ook deze week een beetje interessante afleiding te geven tijdens de saaiere
lessen, hierbij enkele grappige uitspraken van de voorbije week.
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“Mengsels dat moeten we niet hebben, wij moeten zuiver product hebben om te kunnen
verkopen voor grof geld. Aan mengsels heb je niks, dat is in de scheikunde zo en in de
drugswereld” (Mario Smet in organische scheikunde in de 2de bachelor burgie)
“Ik hou niet zo van vraagstukken. Ook integralen splitsen in partieelbreuken haat ik. Véél
te veel rekenwerk.” (Raf Vandebril tijdens Analyse 1)
“Dus eigenlijk staan we nergens..” (lange pauze) “Wat betreft zonnepanelen hè” (E. Van
den Bulck tijdens warmteoverdracht in derde bachelor werktuigkunde)
Heb je zelf nog een grappige uitspraak van een prof? Mail ze dan gerust naar revue@vtk.
be!
Revue (revue@vtk.be)

Demodag P&O 3

De studenten van de tweede fase van de bacheloropleiding ingenieurswetenschappen
barsten van de creativiteit en laten naar jaarlijkse traditie zien hoe ze in groep de
verschillende vakken integreren en toepassen in een uitdagend project. Zij en hun
begeleiders verwelkomen u van harte op hun demodag in het kader van het vak
Probleemoplossen en Ontwerpen, deel 3.
Dit jaar bestaat dit vak 10 jaar: KU Leuven heeft dit als eerste ingenieursopleiding
geïntroduceerd – met succes en navolging bij andere ingenieursfaculteiten.
Blikvanger van deze editie is het ontwerpen, bouwen en proeftesten van een mechanische
kolibrie. Hieraan is een wedstrijd tussen een aantal teams gekoppeld. Het grootste
project is wellicht de “Airport People Mover“: drie teams van negen studenten voeren
deelopdrachten uit en de verschillende teams moeten samenwerken om tot een globale
oplossing te komen om reizigers op de luchthaven te vervoeren.
En ook dit jaar zijn er weer tal van projecten die iedere bezoeker kunnen boeien:
•
Hoe ontwerpen we een slimme thuiszorgmonitor?
•
Kunnen we nieuwe technieken bedenken om water te zuiveren?
•
Hoe kan je checken of voeding zo lang houdbaar is als op de verpakking staat?
•
Hoe kan je je stem laten veranderen?
•
Hoe maak je vezelbeton of een slimme camerabewaking?
•
Leer iets over slimme-energiewoningen
•
Of kijk hoe we de luchtkwaliteit in auditoria kunnen verbeteren
Onze studenten demonstreren op woensdag 11 december 2013 van 10 tot 17 uur hun
project, geven de nodige uitleg en beantwoorden met veel enthousiasme de vragen van
zowel geïnteresseerde leken als van specialisten.
De demodag vindt plaats in het gebouw van het departement werktuigkunde, aan de
Celestijnenlaan 300, Heverlee, op de derde verdieping.
Iedereen van de Associatie KU Leuven is van harte uitgenodigd maar zeker ook familie en
vrienden en iedereen die interesse heeft voor de nieuwste ontwikkelingen in de opleiding
tot burgerlijk ingenieur. Je kunt alles ontdekken in een ongedwongen en gezellige sfeer;
je krijgt een brochure met de samenvattingen van alle projecten, een plannetje van alle
standen en nuttige contactgegevens. Maar het praten met de studenten en het zien
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werken (of soms ook mislukken) van hun projecten is wat de demodag succesvol maakt.
Op het einde van de demodag, om 17.30 u. zal de alumnivereniging VILv prijzen
uitreiken voor de best uitgewerkte opdrachten, in auditorium B aan de Celestijnenlaan 300
in Heverlee. Zie eng.kuleuven.be/AlumniVILv.

Varia
Ho Ho Holy chocolate milk, what is all this I hear about some guy dressed in red and a
white beard giving presents to people? And I have to wait until he’s done his round, before
I can step into the picture? It’s never to early for a little Christmas spirit! That’s why we’re
going to be selling hot chocolate milk (€0.50), glüwein (€1) and cake (€0,30) (because
who needs mandarijntjes anyway?) at Theokot this Tuesday at 12 o’ clock. Merry 23 days
till Christmas!
Santaclaus
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Binairo
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Raadsel week 11
Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen en stuur je
antwoord voor donderdag 22u door naar raadsel@vtk.be . Uit de ingezonden (correcte)
oplossingen loten we dan wekelijks een winnaar die een prijs wint. Niet gewonnen? Geen
nood, er komen nog raadsels aan. Succes!
Welke bekende persoon hoort bij onderstaande afbeeldingen?

Raadsel van de week

Winnaar raadsel vorige week
De winnaar van het raadsel van vorige week is Maxime Rondou. Proficiat! Jij wint een
broodje in het theokot.
Oplossing
Omdat hij zo’n duivels genie is -en gewoon van het getal 13 houdt-, gaf Satan
een opdracht die in 12 pogingen te voltooien is. Het is de bedoeling eerst een
bovengrens te weten vanaf wanneer het eerste kistje breekt, en dan met het 2e kistje
dit te verfijnen. Begin dus op trede 12. Als het breekt heb je nog 11 pogingen om
vanaf trede 1 tot 11 te proberen met het 2e kistje en de exacte trede te bepalen. Als
het niet breekt ga je door naar trede 23. Hier heb je als het breekt nog 10 pogingen
op de treden 13-22. Anders ga je door naar 33, 42, 50, 57, 63, 68, 72 en 75.
Satan mag dan soms listig zijn, maar hij rekent natuurlijk alle correcte oplossingen met 12
of 13 pogingen goed.
Raadsel (raadsel@vtk.be)
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