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Niet -voor niets- de standaard.

Bedankt allemaal 
voor jullie inzet op de 24 urenloop

ZONDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

MAANDAG

23u Happy Hour  ‘t ElixIr

22u Beach Party  ‘t ElixIr 

12u45 VTK Bureau 3 ESAT B91.200

22u HalloweenTD met VRG Alma 2

21u Karaoke  Theokot
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Praeseswoordje

Mijn allerbeste VTK’ers,

Wat had ik hier graag euforisch bezongen hoe mooi onze overwinning 
wel niet was, hoe oververdiend we eerste zijn geworden en hoe we heel 
Leuven hebben getoond wat voor een geweldige richting we wel niet 
zijn. Helaas hebben we in de laatste 90 minuten onze zuurverdiende 
voorsprong uit handen moeten geven en hebben we moeten erkennen 
dat er dit jaar een andere kring net dat tikkeltje sterker was. En ja, 
het deed ongeloofl ijk veel pijn om zo nipt te verliezen. We hebben zo 
veel gegeven, we zijn zo diep gegaan en we hebben er bovenal zo 
hard in geloofd.

Maar betekent dat daarom dat we niet trots kunnen zijn op onze prestatie? Dat ik hier niet 
kan schrijven dat we fysieke en mentale grenzen hebben verlegd en dat we geschiedenis 
hebben geschreven? Neen collegae, dat is niet het geval. Ik kan hier met recht en rede 
schrijven dat ik in heel mijn lange leven (ja ik word al pittig oud tegenwoordig) nog 
nooit zo hard met iets heb meegeleefd. En dat was enkel mogelijk door die onafl atende 
inzet van jullie allemaal. Ik heb uren beleefd waar ik amper tijden boven de 1m20 
zag verschijnen op het bord en met mijn rondjes van 1m24 heb ik uiteindelijk nog ons 
gemiddelde verslechterd. Velen zeiden dat het record van 1017 toertjes niet gebroken kon 
worden en dat we vorig jaar enkel wonnen doordat Apolloon zo zwak voor de dag kwam.

Wel, ik denk dat we afgelopen week hebben getoond tot wat we allemaal in staat zijn. Het 
was de spannendste 24 urenloop ooit, meer dan de helft van de tijd zaten we op minder 
dan een ronde van elkaar, en uiteindelijk zijn we heel nipt verloren met een recordaantal 
van 1032 toertjes! We hebben Apolloon gepusht tot het uiterste en pas helemaal op het 
einde hebben ze ons kunnen pakken.

Vrienden, wie weet tot wat we nog allemaal in staat zijn wanneer we ons er op focussen? 
Bedankt om jullie zo hard te smijten, jullie hebben mij alle emoties van het spectrum laten 
meemaken, mijn levensduur met 10 jaar verkort, maar bovenal mij ongeloofl ijk trots gemaakt 
op de geweldige burgies en archies die jullie zijn. Ondanks de bittere teleurstelling, ben ik 
nog nooit zó oprecht dankbaar geweest. Ook al lijkt het hierboven niet zo, maar woorden 
schieten mij echt te kort om uit te drukken hoe veel dit allemaal voor mij heeft betekend. 
Ik hoop dan ook dat ik als praeses jullie inzet en motivatie dubbel en dik kan teruggeven 
en dat we er het beste jaar ooit van maken. Suggesties zijn trouwens steevast welkom op 
Praeses@vtk.be !

Ik ben er zeker van dat volgend jaar de balans naar de andere kant zal doorslaan en dat 
wij wederom als overwinnaars uit de bus zullen komen. Mijn verlof voor volgend jaar is bij 
deze reeds vastgelegd!

 Jullie “sprakeloze” praeses,

Lucas
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Openingsuren

     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10U30 - 14U30 12U - 14U & 18U - 20U 22U - ...
Dinsdag    10U30 - 14U30 12U - 14U 22U - ...
Woensdag    10U30 - 14U30 12U - 14U  22U - ...
Donderdag   10U30 - 14U30 GESLOTEN 22U - ...
Vrijdag    10U30 - 14U30 GESLOTEN  GESLOTEN

Vicewoordje

Leden van het praesidium moeten tijdens 
de 24 urenloop shiften voor LOKO.  
Logisch,  met zo’n groot evenement.  
Zo heb ik zelf staan tappen en is Herr 
Praeses vuilnis gaan ronddragen in 
full gemeentewerkersoutfi t.   
Ik had zelf nog een tweede shift waarvan 
ik spijt had dat ik hem had opgenomen.  
Het was een massageshift dat op zich 
wel leuk was: over mannenbenen wrijven 
en super zachte handen krijgen van 
de olie. De shift viel gewoon op een 
ongelukkig uur: woensdag van 18u tot 
20u.  That’s right.  Het spannendste einde 
van de 24 urenloop ooit missen om over 
mannenbenen te wrijven..

Ook al hebben we niet gewonnen,  ben 
ik natuurlijk - net zoals Lucas- super 

trots op de prestatie 
die we hebben 
neergezet.  Waw,  
lopers, supporters en 
ons sportteam (en IT en 
logistiek en Existenz) !

<3 

Eline 

24 urenloop

De 24 urenloop was dit jaar spannender 
dan ooit! Tot het laatste uur bleef het 
een nek aan nek race met apolloon en 
tot 1,5u voor het einde leek het erop dat 
we zouden winnen, maar op het einde 
heeft apolloon ons toch nog genekt. 
Desalniettemin hebben we wel een nieuw 
record gevestigd van 1032 rondjes aan 
een gemiddelde snelheid van 22,7 km/u, 
waar we écht trots op mogen zijn. Onze 
lopers hebben écht hun best gedaan en 
de supporters hebben de longen uit hun 
lijf geschreeuwd! 

Superbedankt aan iedereen die ons heeft 
geholpen bij de voorbereidingen, die ons 
is komen steunen en 24 lange uren in ons 
is blijven geloven, zonder jullie hadden 
we dit historisch record nooit kunnen 
behalen. Zoals apolloon ook zei, bepaalt 
VTK het tempo en volgend jaar zullen zij 
ons tempo niet kunnen bijhouden; dan 
pakken we die beker terug!

  Dikke merci 
van VTK sport
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Evenementen

zo

25
Sundays @ ‘t ElixIr  
23U00 | ‘T ELIXIR

HAPPY HOUR 23U00-24U00

Elke zondag kan je in fakbar ’t ElixIr 
profi teren van een happy hour tussen 23u 
en 24u! 2 pintjes/cola’s halen, 1 betalen!

ma

26
Theokot Karaoke
21U00 | THEOKOT

Wij verwachten jullie ook allemaal op een 
van de leukste Theokotactiviteiten van het 
jaar! Onze Karaoke! Zowel SingStar als 
echte karaoke beschikbaar.  
Romantische schachtenduetten, Passoa-
orange aan €1, Blue thrill & Partysnacks 
aan 50 cent!! 

ma
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Career Evening I
19U00 | AUD. MICHOTTE  
(PSI 91.93)

ONDERWERP: THESISPLANNING

Je thesis schrijven is een grote onderneming 
en het is niet vanzelfsprekend om hier 
zomaar aan te beginnen zonder een 
realistische visie en planning. Daarom 
komt het Project Management Institute 
(PMI) Belgium jullie info geven over hoe 
jullie zo’n kanjer van een project het beste 
kunnen aanpakken. 

Deze infoavond vindt plaats maandag 26 
oktober om 19u in het PSI (91.93) en wordt 
sterk aangeraden aan alle 1e en vooral 2e 
masterstudenten!

Achteraf zal er een receptie plaatsvinden 
om na te praten.

di

27
Beach Party
22U00 | ‘T ELIXIR

COCKTAILS & GRATIS VATEN!

Worden jullie ook zo depri van 
dit oktoberweer? Wij doen die 
vervelende, natte, koude dagen 
vergeten met onze awesome BEACH 
PARTY! De fak wordt omgetoverd 
tot een tropisch paradijs: exotische 
planten, palmbomen, strandballen, 
echt zand en een zwembad :D  
Daarbovenop schenken we 3 heerlijke 
cocktails aan een lage prijs: Passoa 
Orange voor € 1.50 en Sex on the Beach 
en Wodka Ananas voor € 1! Uiteraard 
geven we ook VEEL GRATIS VATEN. 
Eerste gratis vat om 23u!

WO

28
Inschrijving Skireis  
20U00 | THEOKOT

Op het eerste inschrijfmoment van de 
VTK Skireis werden we al overrompeld 
door studenten maar toch zijn wij er 
in geslaagd om nog extra plaatsen te 
voorzien. De reis is dit jaar 469 euro. 
In de prijs inbegrepen zijn: de busreis, 
verblijf, 6 dagen skipas Avoriaz (extra 
optie mogelijk voor skipas Portes Du 
Soleil vanaf 59 euro). Verder mag je je 
ook verwachten aan leuke extras/feestjes 
zoals: Partystop tijdens busreis, Gratis 
après ski, Jeneverrodel, Gratis vaten, VTK 
cantus, Gratis Skikokt/VTK t-shirt, Skikot 
parties,...

Kom je snel inschrijven op woensdag 28 
oktober in het theokot vanaf 20u. Vergeet 
de € 75 waarborg niet in cash of via een 
bankkaart
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do

29
Let’s eat some meat!
12U00 TOT 14U00 | THEOKOT

BURGER SALE BY MTM. 

All this yumminess for only 1.5 Euro!  
   MTM Promoteam

do

29
Danslessen
WEKELIJKS | 22U00  
SPIEGELZAAL (SPORTKOT)

Net zoals vorige jaren organiseert VTK 
ook dit jaar weer danslessen! Vorige jaren 
probeerden we al enkele gekende stijlen 
uit, maar deze keer gaan we voor iets 
totaal nieuw: west coast swing!  
De lessen zullen vanaf 29 oktober elke 
donderdag om 22u plaatsvinden, dus 
deze week beginnen we er al aan! Ook 
zin om dit uit te proberen? Schrijf je dan in 
via de site (On.vtk.be/danslessen). 
We vragen 20 euro voor leden, 25 voor 
niet-leden. Inschrijven kan tot en met 
donderdag!

do

29
HalloweenTD
22U00 | ALMA 2 | VVK €4/5

KOM ZEKER VERKLEED!

Ook dit jaar organiseren we samen met 
VRG een epische HalloweenTD. Patje 
Krimson, Vato Gonzalez en Topsystem 
zullen er samen met jullie een topfeestje 
van maken! Om nog meer sfeer te 
brengen en het feestje nog epischer te 
maken moedigen we jullie ook allemaal 
aan om jullie griezeligste verkleedkleren 
boven te halen. Twijfel dus niet en zorg 
dat je er bij bent!

Kaarten in voorverkoop kan je kopen 

van maandag tot woensdag, telkens 
s’middags, zowel in het Theokot als in 
Alma 3. 

VVK L/NL: €4/€5 
ADD L/NL: €6/€7

di
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Sumo Robot Competitie: 
Arduino Basics
19U30 | ESAT LOKAAL 02.58

Ook dit jaar organiseert de IEEE Student 
Branch Leuven de populaire Sumo Robot 
Competitie in het tweede semester 
waarin je je ingenieursvaardigheden op 
een plezante manier in de praktijk kan 
brengen. Ontwerp, bouw en programmeer 
je eigen autonome robot in een aantal 
sessies alleen of in teamverband en 
neem het vervolgens tegen elkaar op in 
de sumo dojo en win geweldige prijzen!  
Een fi lmpje van vorig jaar kan je hier 
terugvinden: youtu.be/B3tUA7A14Lc

De eerste sessie (dinsdag 3 november) 
zal gaan rond de populaire en eenvoudig 
programmeerbare microcontroller 
Arduino. Wij zorgen voor Arduino’s, kabels 
en enkele elektrische componenten, jullie 
brengen creativiteit mee en je laptop! 
Deze sessie is tegelijk de eerste sessie van 
de reeks om een sumo robot te bouwen, 
maar staat los van de deelname aan de 
competitie. We starten met de nodige 
uitleg en hulp bij het installeren alsook het 
programmeren van de Arduino. Afsluiten 
doen we met een kleine receptie.  
Gelieve je in te schrijven op: 
www.ieee-sb-leuven.be/node/398  
zodat we weten hoeveel componenten te 
voorzien. Iedereen welkom op dit gratis 
event!

Tot dan!
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4
Schaaktoernooi  
20U00 | THEOKOT

INSCHRIJVEN OP ON.VTK.BE/
SCHAAKTOERNOOI

Het eerste schaaktoernooi van VTK 
komt eraan! Schaak jij al zolang je 
je kan herinneren? Wil je anderen 
van jouw schaakkunsten overtuigen? 
Of wil je graag gewoon gezellig een 
avond schaken? Schrijf je dan in op 
on.vtk.be/schaaktoernooi en misschien 
word jij wel de schaakkampioen der 
ingenieursstudenten!

do
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Bomaworsten en 
Kubtornooi
12U00 TOT 14U00 | THEOKOT

F.C. de Kanpioenen (Kanweek)  
organiseert volgende week haar 2de 
activiteit naar aanleiding van de 
openlesdagen: een hotdog-, soep- en 
chocomelk verkoop! Dit combineren 
we met een toff e kubspel competitie. 
Laat donderdagmiddag dus de Moete 
en de Alma links liggen, en kom eens 
proeven van die lekkere bomaworsten en 
chocomelkskes!

do

5
Massacantus

Over 2 weken houden we weer met 
alle Heverleese kringen een groots 
zangfestijn. Begin volgende week zal de 
kaartenverkoop hiervoor zijn, meer details 
zijn op moment van schrijven nog niet 
beschikbaar. Hou dus zeker Facebook 
en onze site in de gaten voor het exacte 
verkoopmoment. 

vr

20
Leuven @ Night Of 
The Proms
VR 20 NOV | SPORTPALEIS 

ANTWERPEN

Dit jaar nemen de Leuvense studenten 
opnieuw het initiatief om ons te 
vertegenwoordigen bij de Night Of 
The Proms, het jaarlijkse classic meets 
pop concert. Bij deze 31ste editie zullen 
Natalie Imbruglia, Basement Jaxx, Joe 
Jackson en Scala o.a. zorgen voor de 
pop. Il Novecento verzorgt naar jaarlijkse 
gewoonte het classic deel. Wil je graag 
mee VTK en Leuven vertegenwoordigen 
daar in het Sportpaleis?

Meer info & inschrijven op:   
artifexstudentenvereniging.tk.  
(Deadline inschrijving: 2/11/2015.)

-

-
Looptrainingen
WEKELIJKS | 20U00

De 24 urenloop is misschien wel net 
voorbij, maar omdat de overwinning zo 
nipt aan onze neus voorbijging, zijn wij 
vastberaden om volgend jaar voor nog 
betere tijden te gaan! Daarom blijven we 
wekelijks een looptraining organiseren 
om onze lopers op punt te houden. Volg 
VTK Sport op Facebook om op de hoogte 
te blijven!
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Meer info vind je op: 

www.the smartest trainbrain.be
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De voorbije week

88

24 urenloop
natuurlijk!
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(Liefdes)Berichten

WIL JE ZELF GRAAG EEN SPEECH VOOR 
ONAFHANKELIJKHEID, DIEPZINNIGE POËZIE 
OF EEN SPOTTED: VTK INSTUREN? 1 ADRES: 
BAKSKE@VTK.BE

Teerbeminde Sofie T,

Er zijn er die zeggen dat schoonheid vele 
vormen heeft, maar voor mij heeft het er 
maar één: de jouwe.

Jouw honingzoete, hartstochtelijke 
persoonlijkheid verheft je tot ver boven de 
olympus. Naar de les gaan heeft geen zin 
meer voor mij, Ik heb enkel oog voor jou.

Elke keer als ik jou zie barst er in hart en 
broek een supernova van gevoelens los.

Ik besef dat ik niet de enige ben die jou 
goddelijke kant ziet, maar weet dat ik 
voor jouw liefde zal vechten, dus laat de 
strijd beginnen!

Jouw Hercules, 
 Anoniemer Anoniempje.

Ontspanning

Flauwe grapjes
COMPLEET INCIDENTELE RUBRIEK

What happened when the butcher backed into his meat grinder? 
 He got a little behind in his work.

Why shouldn’t you write with a broken pencil? 
 Because it’s pointless.

Two atoms are walking down the street together.  
The fi rst atom turns and says,  “Hey, you just stole an electron from me!” 
    “Are you sure?”        asks the second atom. 
To which the fi rst atom replies,  “Yeah, I’m positive!”

Why is there no gambling in Africa? 
 Too many cheetahs!
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Sudoku

Raadsel

Op een reünie zijn een opa, een oma, twee vaders, twee moeders, een schoonvader 
en een schoonmoeder, vier kinderen, drie kleinkinderen, een broer en twee 
zussen, twee zonen en twee dochters  en een schoondochter aanwezig. 
Wat is het minimale aantal personen dat aanwezig moet zijn op een reünie om aan deze 
beschrijving te voldoen?

Stuur je antwoord in tegen donderdag 20u en maak kans op 2 fi lmtickets.

OPLOSSING EN WINNAAR VORIGE WEEK

De oplossing van het raadsel van vorige week is 11 overstappen. 

Stijn Cambie had de juiste oplossing en is geloot als winnaar. Je wint 2 tickets voor 
Kinepolis! Je mag je prijs op blok 6 komen afhalen.

5 1

4 8 9 2

7 5 6

9 5 6 2 8

3 7 2

2 3 8 4 1

7 1 5

9 2 8 7

5 4
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