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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (17/11)
22u00-... Kanweek: Faktasy fakfeestje ‘t ElixIr

Maandag (18/11)
20u00-...
21u00-...
22u00-...

Kwis 2
Kanweek: Karaoke Knight
Stock Exchange Party

200G 00.01
Theokot
‘t ElixIr

Dinsdag (19/11)
18u00-19u00

21u00-...
22u00-...

Kanweek: Vettigen Boef 
Kanweek: Lord of the Drinks
Bauhouse II

grasveld campus C200
Theokot
Rumba

Woensdag (20/11)
12u45-14u00

20u00-...
20u00-00u00

VTK Bureau 4
Groot Dictee
Kanweek: An unexpected Kantus

BOKU 04.20
Aula Pieter De Somer
Waaiberg

Donderdag (21/11)
22u00-... Kanweek: Winter is coming 

Dubbel-TD
Social Club (boven 
Barvista)

Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (18/11)
10u30-14u30
12u30-13u30
18u00-19u30

Theokot open
Cursusdienst
Cursusdienst

Theokot
Theokot
Theokot
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Dinsdag (19/11)
10u30-14u30
12u30-13u30
18u00-19u30

Theokot open
Cursusdienst
Cursusdienst

Theokot
Theokot
Theokot

Woensdag (20/11)
10u30-14u30
12u30-13u30

Theokot open
Cursusdienst

Theokot
Theokot

Donderdag (21/11)
10u30-14u30
18u00-19u30

Theokot open
Cursusdienst 

Theokot
Theokot 

Vrijdag (22/11)
10u30-14u30 Theokot open Theokot

Woordje van de praeses
Nooit gedacht dat ik het zou zeggen, maar ik ben blij dat de cantussen beginnen te 
minderen: 17 cantussen op 2 maand tijd, het kan toch tellen en mijn stem heeft dringend 
recuperatietijd nodig! En misschien is dat ook wel niet zo slecht voor mijn thesis... 
Jammer genoeg wilt dat niet zeggen dat het minder druk is komende week: een training 
improvisatietheater (want eind november speel ik in het PDS, jawel), een faculteitsraad, 
een vergadering met de anciens van VTK, een activiteitje van kanweek meepikken, VTK 
bureau onderwijs en tot slot: toch nog een cantus met de collega’s van LBK. 

Robin (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Ciao, sayonara, auf wiedersehen! Na ettelijke weken voorbereiden is het zover: de eerste- 
en tweedejaars plegen een coup! Ze hebben deze week ingepalmd en vol activiteiten 
gestouwd, en het praesidium dus (grotendeels) op verplicht verlof gestuurd. Als vice trek 
ik dan maar ineens het land uit, om een weekje in Praag de sfeer te gaan opsnuiven. En 
een beetje bij te leren ook natuurlijk, die 3 studiepunten krijg ik immers ook niet helemaal 
gratis. De thesis kan een weekje wachten, tijd om de Tsjechische biercultuur te ontdekken!

Weetje van de week: de bewoners van de 6-1 en 6-0 aten afgelopen semester meer dan 
100 diepvriespizza’s. Njam njam.

Jeroen (vice@vtk.be)

 Activiteiten
LOKOMOTION

Hét grootste feestconcept van Leuven zal ook dit jaar weer plaatsvinden in de mooiste 
studentenstad van het land en dit op donderdag 28 november. Voor slechts 5 euro hebt 
u toegang tot 7 feestzalen over heel Leuven met elk een ander thema, goed voor zo’n 35 
artiesten. 
Jullie geliefde kring is terug te vinden in Alma 2, maar breng zeker ook een bezoekje aan 
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de andere zalen voor een spetterend feestje.
Voorverkoop start in de loop van deze week, wij houden jullie op de hoogte! 

Activiteiten (activiteiten@vtk.be)

 Cultuur
Avondlezing: Whisky met degustatie

Onze vrienden van Chemika hebben Professor Mario Smet, bekend en berucht van 
Organische Scheikunde, kunnen strikken voor een lezing over whisky. De lezing belooft 
interessant en toegankelijk te worden en wat nog beter is: hij wordt gevolgd door een 
degustatie! Dit alles gaat door op dinsdag 26 november om 19u30 op de campus.Jullie 
kunnen deelnemen aan deze geweldige avond voor het lutelle bedrag van €6. Wel graag 
op voorhand inschrijven op www.kvcv.be, zo kan er genoeg drank voorzien worden.

Groot Dictee der Leuvense Studenten
Het Groot Dictee der Leuvense Studenten staat weer voor de deur. Kom bewijzen dat 
ingenieursstudenten zeker zo goed kunnen spellen als onze collega’s van Letteren! Het 
Groot Dictee gaat dit jaar door op 20 november, om 20u in Aula Pieter De Somer. Niemand 
minder dan Jan Becaus zal jullie de tekst, geschreven door William Van Belle, dit jaar ten 
gehore brengen. Verder laten we jullie uiteraard ook in de pauze niet in de steek, er zal 
een receptie zijn, alsook een selectie kortfilms aangeboden in samenwerking met Cinema 
ZED. Scharrel dus al je vrienden bij elkaar en oefen je nette handschrift alvast thuis, 
we zien jullie daar! Inschrijven kan vanaf maandag 4 november en kost €2,50 (€2 met 
cultuurkaart).

Pokerchamp 2
Dat poker nog steeds geweldig is zal niemand durven tegenspreken. Terwijl iedereen 
even goed probeert te worden als de Phil Iveys en Doyle Brunsons van deze wereld 
gaan wij eens kijken welke VTK’er de titel van VTK Pokerchamp het meest verdient. Om 
de competitie wat interessanter te maken werken we met 3 kwalificatie-toernooien en 1 
ultieme finale.
De tweede Pokerchamp zal doorgaan op 25 november 2013 in het Theokot om 20u00 
uur. Inschrijven is verplicht op www.vtk.be/on/poker. De inkomstprijs bedraagt 1 euro voor 
leden en 1.5 euro voor niet leden en er zijn natuurlijk prijzen te winnen. De eerste 20 gaan 
ook door naar de finale pokerchamp!

IFR Voorronde
Op 19 november vind de eerste voorronde plaats van de Interfacultaire Rock Rally. Deze 
begint om 20u00. Dit is de dag waarop het bandje van VTK speelt! Common Nonsense 
is een alternatieve rock groep die elke weer een sterke presentatie neerzet. En dit jaar 
hebben ze het op zich genomen om VTK de verdedigen dus allen daarheen! Meer info kan 
je vinden op de pagina van het IFR: www.facebook.com/interfacultairerockrally

Cultuur (cultuur@vtk.be)

Cursusdienst
Heey vriendjes! We hebben een tijdje niet meer iets geschreven omdat wij het superdruk 
hadden met de laatste loodjes. Zoals altijd verkopen wij nog steeds boeken (en andere 
rommel). Helaas komen aan alle goede dingen een einde en dus ook aan de cursusdienst 
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van dit semester. Eén teamlid verlaat ons een weekje voor grieten te gaan scoren in 
Praag, wij wensen hem hierbij veel succes, maar wij hebben kennelijk wel vaker succes!
Langs de serieuze kant van het verhaal is dat de reserveringen voor boeken sluiten op 
woensdag 27 november en dat de week van 2 december de laatste week is dat je kan 
langs komen op de cursusdienst, dus check eventjes of je al je boekjes, truien, fietslampjes 
hebt en bestel er indien nodig nog snel iets bij!

Ps. De archies die een gratis boek hebben besteld kunnen deze komen afhalen bij ons 
tijdens onze openingsuren
Pps. Voor kaarten van lokomotion moet je aan de theokottoog zijn en niet aan de CuDitoog
Ppps. Als je komt helpen op de cursusdienst houden wij van jullie! <3

cursusdienst@vtk.be

Kanweek
Kanweek stelt voor: Kantasy!

Once upon a time...
Waren er eens eerste en tweede jaars die het beu waren dat alles voor hun werd 
geregeld. En die dachten dat ze ook wel eens een paar onvergetelijke activiteiten konden 
organiseren.
Het woord bij de daad voegend, organiseren we, zoals elk jaar, deze week weer eens 
Kanweek! En dit jaar gieten we deze week in een epische fantasy saga! Onze week 
gaat de geschiedenis in onder de naam Kantasy! Wees voorbereid en houd je vast voor 
een week waar jouw wildste en gekste, magische dromen realiteit kunnen worden. Altijd 
al eens willen zingen als zeemeerminnen, dranken jagen, zuipen als dwergen of oude 
tovenaars en dansen zoals feeën en elfen. Dit alles KAN! Op onze, speciaal voor jou 
georganiseerde, activiteiten!

Maandag 18/11: Karaoke Knight: Zing de ziel (en eventuele boze geesten) uit je lijf op 
de enige echte Karaoke Knight in het Theokot! Verwacht veel sfeer, eten en drank aan 
spotprijzen, en al je favoriete songs uit fantasy-classics.
 21u00 @theokot: drank en snacks aan €0.50, gratis shotje Blue Thrill voor wie  
 zich eens op het podium waagt

Dinsdag 19/11: Vettigen boef: Kanweek komt eraan, en wie kanweek zegt.. zegt vettigen 
boef! En deze editie wordt een echt eerbetoon aan het woord ‘VET’. Naast overheerlijke 
hotdogs staat er een uitzonderlijke specialiteit op het menu: gefrituurde Mars-repen! 
Hoewel ‘t misschien niet zo heel geweldig klinkt, is het een ware delicatesse in Schotland, 
dat kunnen onze Schots en Scheve VTK’ers wel bevestigen.. Dus haast je dinsdag maar 
naar de campus, met grote honger, want deze culinaire hoogstandjes zijn het waard!   
 18u00 @grasveld voor de 200A: hotdogs aan €0.60, Mars-repen aan €0.40

  Lord of the drinks: Een held zonder queeste is als een glas zonder 
bier. Kom daarom op de Kantasy Drinking Games-avond uw eer verdedigen op het 
drankslagveld en drink al je tegenstanders onder tafel! Deze epische veldslag gaat door in 
het theokot om 20u00. Be there!
 20u00 @theokot: bier, jenever en snacks aan €0.50
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Karaoke 
    Knight

Theokot

ma 18 nov
free entrance21 u

cheap food/drinks

Kanweek VTK '13-’14

Kantasy proudly presents
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Vettigen boef
   Hotdog 0,60
Gefrituurde Mars: 0,40

Di 19 nov  18u 
 grasplein 200A

An unexpected Kantus

deuren 20u/ io vivat 20u30
wo 20 nov 

bier l/nl: 10/14  water l/nl: 4/5
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Woensdag 20/11: An unexpected Kantus: Zuipen als de dwergen uit lord of the rings of 
zoals de koningen uit game of thrones? Het kan! Op de epische fantasy cantus waar wij 
terug grijpen naar de moeder der cantussen. An unexpected cantus. Where not even 
beer is the limit!
 20u30 Io vivat @Waaiberg: lid €9/4, niet-lid €13/6

Donderdag 21/11: Winter is coming dubbel TD: Brace yourselves, winter is coming. 
Brrrrr. Gelukkig staan de grieten en binken van Kanweek en Medica klaar om jullie op te 
warmen tijdens deze spetterende afsluiter van Kanweek!
 22u00 @social club (boven barvista): lid €2.5, niet-lid €3

Maandag 25/11: Beer pong Kantest: Dringend nood aan wat competitie? Of een 
zuiprepetitie? Beer pong Kantest combineert het allemaal! Inschrijven in teams van 2, 
voor eeuwige glorie! Of toch maar het bier?
 21u00 @Pub 103 (onder Alma 3): €8 per team van 2

Tickets voor Kantus en TD, en inschrijvingen voor de beer pong, elke middag in het 
Theokot tussen 12u45 en 13u45!
Omdat het KAN!

Kanweek (kanweek@vtk.be)

 Onderwijs
VTK Bureau 4

Deze week is het opnieuw VTK Bureau, na een weekje over te slaan. We zijn er ons van 
bewust dat het ATHENS-week is, dus gaan we wat meer de focus leggen op de bachelor, 
niet meer dan eerlijk aangezien we al een heel bureau aan de masterproef gewijd hebben. 
Woensdag staan dus enkele algemene problemen uit de algemene bachelor op de agenda, 
vragen we input over de CBA, en overlopen we de nota over nultolerantie. Daarnaast gaan 
we het eens over de kwaliteit van de examenroosters hebben en komt het puntje ‘Wat zijn 
nu goede lessen en oefenzittingen?’ terug op de agenda. 
Als je komt, vergeet niet om je te registreren op on.vtk.be/bureau. De agenda en vorige 
verslagen zijn op de VTK-site te vinden. 
Tot woensdag!

Onderwijs (onderwijs@vtk.be)

Revue
Ook deze week deden de proffen bijzonder veel moeite om de slaperige studenten 
voor hun neus tussen alle afleidingen door wat te entertainen. Omdat je misschien 
halverwege de afleiding in slaap bent gevallen, namen we bij Revue de moeite om 
enkele van deze prachtige pogingen op een rijtje te zetten! 

“We hebben hier al veel meegemaakt: fietsers die over kop gingen, zelfs een 
politiecombi zat daar ooit eens een vast. Hierbij bent u dus gewaarschuwd als u de 
oversteek zou wagen. “ - prof. Vandebril, Analyse 1
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“Kan iemand verifiëren of de formule die daar staat juist is?” - Prof. Meerbergen, 
Numerieke Wiskunde

“Goed opletten, deze keer gaat het van groen naar blauw, met die politiekers van 
tegenwoordig is toch alles mogelijk” - Prof. D’haeseleer, Fluïdummechanica

Heb je zelf nog leuke uitspraken? Mail ze ons gerust!
 

Revue (revue@vtk.be)

Varia
Bauhouse II

Dinsdag 19/11 wordt er opnieuw gedanst in de Rumba!
De spetterende beats worden verzorgd door een mengeling van nieuw talent en gevestigde 
waarden Fleat. x Gullfisk x Baptist Mezzdub x Popi Jopi.
De Pop-Club staat volledig in het teken van hip-hop met live-acts van STIKSTOF x Brihang 
en sets van ervaren rotten Depute x Pheral.
Een volledig blauwe Rumba, visuals en gratis verfrissingen zullen voor een onvergetelijke 
avond zorgen!
Kusjes, Existenz

existenz@vtk.be

Soiree Pratique 2013: Build your own Ambilight - Monday 25th of November, 
19u30, ESAT room 02.58

On the the 25th of November, the soiree pratique team organises a “Build Your Own 
Ambilight” evening.Using a string of 25 individually addressable RGB LEDs and an 
Arduino Uno board, we will help you build a simple yet ingenious system to dramatically 
improve your movie viewing experience! Have no idea what Ambilight is? The string of 
LEDs is attached behind your monitor or TV and lights up according to the content of the 
screen to “extend” the scene.

We will provide the LED strings for you at a cost of €13, and have some Arduino boards 
available. If you already have an Arduino, please bring it. A laptop (or PC) is also needed, 
to power the Arduino and test the software. Registration is required, so that we can have 
an idea about the materials, at http://www.ieee-sb-leuven.be/node/289
See you there!
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The Soirée Pratique Team presents: 

info and subscriptions at www.ieee-sb-leuven.be/soireepratiques 

Monday October 28th 2013, 19h30 @ ESAT 02.58 

Build your own ambilight

Build your own ambilight

Monday November 25th 2013, 19h30 @ ESAT 02.58

Monday November 25th 2013, 19h30 @ ESAT 02.58

info and registration at www.ieee-sb-leuven.be/node/289

1

The Soirée Pratique Team presents: 

info and subscriptions at www.ieee-sb-leuven.be/soireepratiques 
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Soiree Pratique 2013: Robot Sumo competition: Training session and competition 
- Monday 18th of November, 19u30, ESAT room 02.58

On Monday 18 November, another session of our Sumo Robot building sessions will take 
place. This time, no specific topics will be addressed, but we will focus on preparation and 
testing on the Dohyo ring for the upcoming competition on the 2nd of December.

The competition ring will be put in the FabLab after that so that is is easily accessible in 
case you want to test more!

IEEE Job Fair 2013 voor kleine High-Tech bedrijven en Spin-Offs.

Op woensdag 27 november organiseert de IEEE SB voor het achtste jaar op rij de IEEE 
Job Fair voor kleine High-Tech bedrijven en Spin-Offs. Deze bedrijven zijn minder bekend 
bij het grote publiek, maar zijn zeker zo interessant als een grote multinational. Misschien 
ontdek je er de perfecte werkgever waar je tot voor kort niets over wist!
De aanwezige bedrijven zoeken mensen met een achtergrond in elektronica, 
computerwetenschappen, embedded systems, bio-informatica, mechatronica,... Interesse 
in hardware, software of beiden? Kom dan zeker een kijkje nemen. Deze jobbeurs is 
doorlopend te bezoeken van 12h30 tot 17h30 in de Campusbibliotheek Arenberg, 
Heverlee. En uiteraard is er achteraf een receptie.

Inschrijven op http://www.ieee-sb-leuven.be/jobfair2013

IEEE Student Branch (info@ieee-sb-leuven.be)

Stock Exchange Party
Ever wanted to find out the business side of drinking? Ever knew why we are actually in a 
crisis? Did you ever have the possibility of drinking Duvel for ridiculously low prices? Join 
us and the Athens students at ‘t ElixIr and expect an epic evening filled with suits, money 
and drinks!

Now, what makes this party so different is that YOU decide what you pay for your drinks. 
Increasing demand means rising prices, decreasing demand means falling prices. Friends 
will be discussing when it’s the BEST time to buy and they will be so much more pleased 
when they notice they got the BEST deal out of it.

Suit up and be there!
Athens Team (ben.somers@best.eu.org)

Preparee
Woensdag 27 november werpen we een handjevol Preparezen samen met de praesides/
praesessen van Ekonomika, VTK, Politika en VRG voor de leeuwen. In een nog nooit 
eerder vertoonde improvisatiestrijd zullen deze teams het tegen elkaar opnemen. Lukt het 
de praesessen om samen te spannen en naar de trofee te grijpen, kan studentenimproteam 
Preparee de eer hoog houden en hoeveel retorische vragen zijn nog nodig om u te doen 
inzien dat dit meer dan een legendarische avond zal worden?

Quinten (quinten@preparee.be)
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Eigen tekstje
Jas verloren op een TD? Originele manier nodig om het goed te maken met je lief? 
Te verlegen om die knappe griet met de blauwe trui van je aula te benaderen? Geen 
probleem! Plaats genoeg in het Bakske voor jouw bericht!
Stuur voor donderdagavond 22u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp 
‘tekstje’.

Communicatie (bakske@vtk.be)

Raadsel week 9
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 veel raadsels aan. Succes!

Raadsel van de week
Deze tempel bestaat uit 11 balken. Kan jij 4 balken verplaatsen zodat je uiteindelijk 11 
vierkanten bekomt?

Dit raadsel van deze week werd geleverd door Altran. De winnaar van de week krijgt 2 
tickets voor LOKOmotion. Wil je kans maken op een Ipad Air of een waardebon van Fnac? 
Ga dan snel naar de Facebook pagina van Altran Belux, waar vanaf dinsdag 12 november 
de ‘Altran Brain Challange’ van start is gegaan!
(Opgelet: Dit raadsel is een voorbeeld en geldt niet als prijsvraag.) 

Winnaar raadsel vorige week

Het antwoord op het raadsel van vorige week was Liam Gallagher. De winnaar van het 
raadsel is Olivier Kamers. Proficiat! Jij wint een broodje naar keuze in het theokot.

Raadsel (raadsel@vtk.be) 
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Binairo
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winter is 
coming

dubbel-TD

21 november
social club 

Lid  €  2,5 /nt-Lid € 3
(boven barvista)

VTK
&

 Medica

Brace yourself


