Wekelijks gratis informatieblad van VTK
Semester 1 week 7: 4 november 2019 - 16blz. - 750 ex.

Het Bakske
Beste lezer,
Na een griezelige halloweenweek en een welverdiend lang weekend
staat er weer een week met geweldige activiteiten voor ons klaar.
Maandag kunnen we nieuwe cantusliedjes leren om dit dinsdag aan al onze
vriendjes uit heel Heverlee te showen. Woensdag staat er dan weer heerlijke
thaïse curry op het menu. Kortom, een week voor ieder wat wils!
Tot dan, de redactie

ZONDAG

23u00 Happy Hour

MAANDAG

12u30
18u30
19u00
20u00
20u00
19u00

't ElixIr

Vergadering Halftime
TI 01.05
Cantusconvent I
't ElixIr
IFB Zaalvoetbal Heren
UCLL Unit 1
Cinema Triplex
KAST 02.01
Workshop Smarphonefotografie
TTI
IFB Zaalvoetbal Vrouwen
UCLL Unit 3

18u00

DINSDAG

Massacantus der Heverleese Kringen
Tent voor Alma 3
20u00 IFB Veldvoetbal Heren Kunstgrasveld 2
(V3)

WOENSDAG

12u45 VTK Bureau 3
ELEC B91.200
12u30 Thai Curry
Theokot
20u00 IFB Veldvoetbal Vrouwen Kunstgrasveld
2 (V3)

DONDERDAG
VRIJDAG

19u30 Sector Night ICT		
20u30 Weekelijks loopje		
22u00 Around the world TD

TTI
Blok 6
Musicafé

Praeseswoordje
Het winteruur heeft ervoor gezorgd dat ons mooie
Arenbergpark een andere sfeer gekregen heeft. De herfst
is meer dan ooit voelbaar, het uitzicht vanop de meerdere
brugjes in ons park is prachtig. Het winteruur luidt het einde in
van onze mooie zomer. Met weemoedige gevoelens keek ik deze
week terug op wat wij de afgelopen weken samen hebben beleefd.
Zo kregen we zeven weken geleden we het gezelschap van een nieuwe
lading eerstejaars. Het is geruststellend om te zien hoe zij week na week
meer openbloeien en mee opgenomen worden in het studentenleven bij VTK.
Daarnaast zorgde mijn jeugdidool Jelle Cleymans voor dé opener van het academiejaar en beleefden we hoogdagen op de 24 urenloop.
Maar, lieve vrienden, een einde is nooit eindig, het zorgt steeds het begin van iets
nieuws. Om terug te komen op onze eerstejaars: de TTT’s van afgelopen week
waren voor hen de start van een periode van vijf (of zes, zeven,…) jaren met een
exponentiële groei aan rimpels bij het bekijken van examenvragen. Maar, eerstejaars, geen paniek bij mindere resultaten! Er is nog veel tijd en hulp beschikbaar
die jullie gaan laten knallen in januari!
Beste vrienden, ik ga mijn tekstje hier moeten afronden. Ook voor mij breekt
er een nieuwe periodeaan, een periode waar mijn thesis ook een deel van mijn
leven moet worden. Bij deze dan ook een warme oproep om mij hieraan te doen
herinneren via praeses@vtk.be!
Enjoy!
Daphne, Praeses VTK 2019-2020

Vicewoordje
Week 6 is gepasseerd en hoe eng het ook moge klinken, het semester is al halfweg en mijn inzet voor mijn thesis is volledig weggeëbd.. De studentjes trekken
langzamerhand massaal naar de bib om te studeren of te thesissen, de feestjes
beginnen stilaan al minder vol te geraken. De proffen hun handen beginnen stilaan
te jeuken om horrors van examens op te stellen om je een free pass naar augustus
te garanderen.
Maar gelukkig blijft VTK op volle toeren draaien en sprenkelen wij tonnen aan
activiteiten over elke semesterweek die nog gaat komen! Afgelopen week vonden
er een aantal zeer geslaagde Halloween activiteiten plaats en een fantastische
Case Study met BEST en LBK waar ik en mijn team toch wel een zeer degelijke
plaats hebben gehaald. Maar volgende week is het tijd om te bonden met de
internationals, om zelf eens te zien wat er buiten het saaie regenachtige België te beleven valt, om eens te zien hoe het zou zijn om als
international te boiten in een buitenlandse studentenstad. Ik heb het
natuurlijk over de Go Global week! Neem zeker eens een kijkje op hun
pagina, ga naar een activiteit en dompel je in in de buitenlandse
sferen! En zoals altijd: geniet van je week, je wellicht uitgesteld
werk voor dringende deadlines en het fantastische Bakske!
Jarrit, Vice-praeses VTK 2019-2020
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Cursusdienst
We zitten weeral in de helft van het eerste semester. Dat betekent dat de deadline voor het bestellen van cursussen en handboeken stilletjes aan nadert.
Handboeken: bestel je handboeken zo snel mogelijk! De levertermijn kan al snel
oplopen tot een maand.
Cursussen: bestel ook je cursussen zo snel mogelijk! Wij doen onze laatste
bestelling op zondag 17 november om 21u00.
Week 10 (van 25 november tot 28 november) is de laatste week dat je je
gereserveerde boeken kan komen ophalen. Hierna vervallen alle reservaties.
Tijdens week 11 (van 2 december tot 5 december) werken we met het first come,
first serve principe. Je kan ter plaatse komen vragen of we een bepaald boek nog
hebben en dit kopen indien voorradig.

Openingsuren
		

Theokot		

Cursusdienst

Maandag

10u30-18u00

12u45-14u00

22u - ...

Dinsdag

10u30-18u00

12u30-14u00

22u - ...

Woensdag

10u30-18u00

18u00-19u00

22u - ...

Donderdag

10u30-18u00

18u00-19u00

GESLOTEN

Vrijdag

10u30-16u00
				

GESLOTEN

‘t ElixIr

   GESLOTEN

MA

4:

Vergadering

Halftime

|

TI

01.05

|

12u30

Hey derdejaars, tijd voor Halftime-vergadering nummer 2. Kon je er de eerste
keer niet bij zijn en wil je nog graag meedoen? 4/11 om 12u30 is onze tweede
date @TI 01.05. Hopelijk tot dan!

MA 4: Cantusconvent I | 't ElixIr | deuren: 18u30 Io vivat: 18u45

Commilitones, zoals elke doorwinterde cantusser weet, worden de beste
liedjes bijna nooit gezongen. Om deze levend te houden, organiseert WG
Cantus dit jaar een aantal cantusconventen, waarvan deze de eerste is. In
tegenstelling tot de eerstejaarsconventen, gaan we hier dus focussen op
moeilijkere liedjes. Dit gezegd zijnde, laat dit u zeker niet tegenhouden als
eerstejaar. Met een beetje gevoel voor ritme kom je al ver!
Water/eigen drank: €2/€4
L/NL
Inschrijven kan via het Facebookevenement.

MA

4:

Cinema

Triplex

|

Bier:

KAST

€6/€8   L/NL

02.01

|

20u00

Voor de eerste editie van CINEMA TRIPLEX stelt Triplex de deuren van
het Arenbergkasteel open om drie klassiekers - waar je zeker al van
gehoord, maar zelf nog niet gezien hebt - te bekijken.   We leiden de
avond in met een halfuurtje aan kortfilms (‘Oh Willy’, ‘The Village’) en
keren dan terug naar de jaren 60 in Amerika met 'Dead Poets Society'.
Met november, veel wind en regen in aantocht is er geen beter moment in het jaar
om gezellig tegen elkaar aan te kruipen en samen een film te kijken. De inkom is
gratis, tot dan!

MA 4: Workshop Smartphonefotografie | TTI | 20u00 | €2/3

Ben jij graag bezig met fotografie, maar weet je niet wat de juiste setting is
voor de perfecte foto? Wil je graag je foto’s verfijnen zodat deze nog béter
uitkomen? En wil je dit liefst van al allemaal met je smartphone kunnen? Dan
is deze workshop iets voor jou! Eerst gaan we samen aan de slag en leert
een fotograaf je alle how to’s voor that perfect shot. Daarna leren we je alle
tips & tricks om het beste uit je foto te halen door te spelen met belichting.
Het enige dat jij nog moet doen is je inschrijven! Dit kan via on.vtk.be/fotografie.

WO

5:

VTK

Bureau

3

|

Elec

B91.200

|

12u45

Het is woensdag al weer tijd voor ons derde VTK Bureau. Heb jij je aangemeld
als POC’er, ben je geïnteresseerd in onderwijs of wil je gewoon eens komen
kijken welke boeiende dingen we daar bespreken? Iedereen welkom! Thema’s
als studiekostenbeheersing, duurzaamheid in de opleiding, herkansingsbeleid
en indeling van het academiejaar zijn slechts enkele van de vele boeiende
topics die we behandelen. Als je je vooraf inschrijft, krijg je een gratis broodje
en drankje, wat wil je nog meer?
Meer vragen of weet je niet waar je je moet inschrijven? Stuur een mail naar
onderwijs@vtk.be of zoek onze Facebookgroep via https://www.facebook.
com/groups/VTKOnderwijs.

Events

DO

7:

Sector

Night

ICT

|

TTI

|

19u30

Heb je altijd al willen weten hoe de ICT-sector in elkaar zit? Of wil je gewoon
rustig luisteren naar boeiende presentaties en genieten van een mooie
receptie met een speciaal drankje? Dan kan je maar één ding doen en dat
is op donderdag 7 november tegen 19.30u afzakken naar het TTI voor de
Sector Night ICT. Deze avond stellen vijf bedrijven uit de sector zich voor in
de vorm van een korte presentatie in Aula van de Tweede Hoofdwet. Achteraf
nodigen wij jullie graag uit voor een receptie in de machinezaal van het TTI
waar je nog gezellig kan napraten met medestudenten of mensen uit de ICTsector. Volgende bedrijven zullen het beste van zichzelf geven: Cisco, Exellys,
Fourcast, AE en Nalys.

DO 7: Around The World TD | Musicafé | 22u00 | VVK €2/ADD €4

Na een hele week internationale ervaringen, lekker eten, toffe activiteiten en
infosessies, is het tijd om de week met een knaller af te sluiten. Dat gaan
we doen met een gezellige, sfeervolle TD in het Musicafé! Tickets zijn bij alle
deelnemende kringen verkrijgbaar doorheen de week. Kom mee feesten met
Foeph, Keir Less en Average Ruub!

DO 7: Eerstejaarsconvent II | 't ElixIr | deuren:18u30 Io vivat: 18u45

Voor de mensen die het vorige eerstejaarsconvent hebben gemist, hier is een
tweede kans! Kon je de liedjes niet volgen bij de vorige cantus? Of heb je nog
(bijna) nooit gecantust, maar ben je wel nieuwsgierig? Dan is dit echt iets voor
jou! WG Cantus organiseert speciaal voor jullie dit evenement om samen met je
vriendjes te leren cantussen!
Water/eigen drank: €2/€4
L/NL
Inschrijven kan via het Facebookevenement.

DO
14:
Engineering

en

Sector
Night
Consultancy
|

Bier:

TTI

€6/€8   L/NL

Mechanical
|

19u30

Op donderdag 14 november biedt Bedrijvenrelaties een derde sector night aan de
studenten uit 3de bachelor en master aan. Opnieuw hebben we een aantal grote
bedrijven uit een nog niet behandelde sector te pakken kunnen krijgen! Deze
sector night zal zowel mechanical engineering als consultancy behandelen, elk in
een eigen auditorium. Andermaal is dit een unieke kans om bedrijfspresentaties in
jouw eventuele toekomstige sector te volgen en voor face to face contact met jouw
toekomstige werkgever! (Mechanical: Amazon, Trectabel, Sweco | Consultancy:
Capgemini, Altran, Arthur D'Little, EY Belgium)

WO 27: VTK Hypnoseshow | Aula PDS | 20u30 |VVK €2/€3,ADD €3/€4

Geloof je in hypnose of ben je juist heel sceptisch? Kom het ontdekken in de
Pieter De Somer-aula op 27 november en laat je betoveren door de Charming
Hypnotist. Tijdens de allereerste VTK-Hypnoseshow zal Dominik Messiaen je tot
verstomming doen slaan en zal je ontdekken hoe krachtig zijn vorm van mentale
suggestie kan zijn! Meer info vind je op de site of het Facebookevent, inschrijven
kan op on.vtk.be/hypnose.

Events

Het dagboek van een prof - Deel 4
Maandag: Ik begaf me – naar goede gewoonte – weer richting de koffieautomaat…
Maar deze keer was ik voorbereid. Ik had niet enkel mijn bankkaart mee maar ook
mijn voet! Perfect gedimensioneerd om die koffieautomaat een lesje te leren…
Je kan het vooroordelen noemen maar het werkte weer niet. Ik zette me in
aanvalspositie tot ik een horde studenten richting de koekjesautomaat ernaast zag wandelen. Ik zag in hun ogen een grote vertwijfeling en angst. Na een
snelle blik op het assortiment begonnen ze te huilen… Ik vroeg ze waarom en ze
meldden me dat ‘er geen Bueno’s en geen Suzy-wafels meer zijn’. Een schande!
De KU Leuven mag dan wel een van de meest innovatieve universiteiten ter wereld
zijn maar als wij er dan niet meer in slagen om onze studenten te voorzien van de
beste koekjes, waar staan we dan?!?
Ik heb me ingehouden en de automaat niet vervormd. Hij is dan ook maar een
kleine pion in dit grote machtsspel tussen Alma en student.
Dinsdag: Ik ben protest gaan aantekenen bij de Alma voor het slechte onderhoud
van hun automaten. Ze hebben me omgekocht met een portie gratis frietjes.
Ach ja, why not?
Woensdag: Ik had echt extreme buikpijn. Ik denk dat de Alma me probeerde te
vergiftigen. Maar ja, dat is niet de eerste keer dat iemand het probeert. Ik heb een
adje smeerolie genomen en alles ging weer goed.
Donderdag: Naar goede traditie was het tijd voor de proffenbingo. Dat doen we
altijd op het eerste verlengde weekend van november (waar we traditioneel de
studenten een extra hoop werk geven). Maar ook naar goede traditie liep de quiz
helemaal in de almasoep!
Ten eerste had onze Steegie – die verantwoordelijk was voor de bingoballetjes
– besloten deze te implementeren op een computer met een random getallen
Bleek dat het een computer was die hij had meegenomen van de campus dus
dat werkte langs geen kanten. Vervolgens kwam William en die had in plaats
van het bingobord een tabel van Mendeljev met Uranium in fluokleurtjes mee.
Want, zo zei hij, “Dat zijn de enige getallen die ertoe doen in de wereld.” Vervolgens bleek dat Ronnie het niet ging halen. Hij was vergeten zijn Tesla ’s avonds
op te laden en kon niet meer komen… Uiteindelijk konden we beginnen en nam,
zoals afgesproken, Joske de winnende getallen een voor een uit de generator.
De inzet? Iedereen had vooraf een studiepunt in de pot gegooid. De Steyie had
zelf een ‘Geen onderwijsevaluatie voor 4 jaar – gratis uit de gevangenis’-kaart erbij
gezet! Maar dan… Bleek dan wel niet dat de eerste vijf getallen allemaal op het
Bingoblaadje van Ilse stonden? Die had direct Bingo! Wat is me dat? Dat geloof je
toch zelf niet? Zelfs de Jozef van kansrekenen vond het onwaarschijnlijk! Ik vermoedde – en heb het hen gezegd – dat Ilse samengewerkt heeft met Steegie.
Dat kan gewoon niet anders! Die hebben het waarschijnlijk op een dealtje
gegooid! Ik denk
dat de Steegie de vrijstelling ging krijgen en ons Ilse de studiepunten.
Ze heeft er nu al 7 voor scheikunde! Ik moet het doen met een
miezerige 3 voor Mechanica 3!

Berichten

PS, het is niet dat ik nu minder leerstof geef maar het gaat om de eer! Ik heb mijn
studiepunt van tafel genomen en ben weggegaan. Met alle Chinezen maar niet
met dezen Dirk! Dit was de druppel! Na de farce van vorig jaar waar Bartje van
ESAT een pot bolognesesaus op mijn winnende bingokaart heeft laten vallen en
de Steyie besloot om dat ongeldig te verklaren, doe ik niet meer! Volgend jaar ga
ik voor een weekend naar Aruba!
PS, over bolognesesaus gesproken, ik mag dit misschien niet zeggen aan jou,
mijn liefste dagboek, maar de brand vorige week op de campus was doordat
Jos weer te wild is gegaan! Hij maakt altijd 100 liter bolognesesaus de week voor
Allerheiligen. Hij verkoopt die dan op de campus om geld in te zamelen voor zijn
fietshelmenonderzoek. Van dat onderzoek moet je ook niet te veel geloven want
ik denk dat hij het voornamelijk doet om testschedels te kunnen kapotslaan. Maar
ja… Hij had zijn saus op een veel te hoog vuur gezet en dan was hij het vergeten
doordat hij een vrijlichaamsdiagram van de Eifeltoren aan het tekenen was. En ja,
dan heb je brand hé…
Maar soit dagboek, het was weer een zware week. Ik ga me eens in de zetel leggen
met een goed boek: de Roloff en Matek. Dat wordt urenlang genieten!
#metime #guiltypleasures
Altijd in jouw hart,
Dirkje

Gedicht
OMA
Hoe langer hoe meer
dat ik merk dat er iets niet klopt
hoe langer hoe meer
het door schijnt dat het moeilijker wordt
hoe langer hoe meer
ik denk dat het niet gaat
hoe langer hoe meer
dat het geforceerd voelt
ik voel dat het anders wordt
hoe langer hoe meer

Berichten

Stadsverwarming op kernenergie: gek of geniaal?

Het verwarmen van woningen en kantoorgebouwen is verantwoordelijk voor een
groot aandeel van de CO2-uitstoot (18% in België). Warmtenetten kunnen een
grote rol spelen in het vergroenen van onze verwarming. Een warmtenet is een
energienetwerk, zoals het gasnetwerk, maar in plaats van gas wordt warm water
getransporteerd. Deze warmtenetten worden typisch gevoed door restwarmte
van gas-, bio- of steenkoolcentrales, restwarmte van de industrie, zonne-energie
of geothermische energie. Hier en daar wordt ook restwarmte van traditionele
kerncentrales gebruikt. Dit laatste wordt relatief weinig toegepast omdat kerncentrales typisch op enige afstand van grote steden worden gebouwd. De “China
National Nuclear Corporation” (CNNC) heeft nu echter plannen op tafel liggen om
een kerncentrale te bouwen die geen elektriciteit produceert maar enkel warm
water. Gek of geniaal?
Klassieke kerncentrales, zoals deze in Doel en Tihange, werken met water op hoge
temperatuur (±300°C) en hoge druk (± 150 bar). Dit is een voorname oorzaak van
complexiteit en bezorgdheden omtrent veiligheid. Wat als een hogedrukleiding
barst of lekt? Wat als het reactorvat zou scheuren? Bovendien is een hogedrukvat
beperkt in volume. De totale hoeveelheid primair koelwater is hierdoor beperkt.
Dit zorgt ervoor dat het koelwater snel kan opwarmen en wegkoken wanneer er
problemen zijn met de koeling. Dit gebrek aan thermische inertie speelde een
centrale rol in de “meltdowns” in Fukushima Daiitchi, waarbij een tsunami er voor
gezorgd heeft dat er een gebrek aan koeling aanwezig was.
Een reactor die enkel warm water op 90 à 100°C produceert heeft geen hogedruk-circuits nodig. Hierdoor vallen bovenstaande bezorgdheden grotendeels
weg. Daarom kan dit type reactor veel eenvoudiger, goedkoper en inherent veiliger
zijn dan kerncentrales voor elektriciteitsproductie. Dit is precies wat de CNNC
voorstelt: de zogenaamde Yanlong-reactor zal, met zijn vermogen van 400 MW,
warm water leveren voor 200 000 gezinnen. Volgens de CNNC is het risico op een
meltdown onbestaande en kan de centrale zonder zorgen naast grote steden
worden gebouwd. Door afwezigheid van hoge drukken en temperaturen is er ook
nauwelijks thermo-mechanische vermoeiing, waardoor de centrale makkelijk 50
jaar zal meegaan zonder grote onderhoudskosten.
De combinatie van lange leensduur, lage brandstofkosten en aanvaardbare constructiekost betekent volgens de CNNC dat deze technologie zal kunnen concurreren met fossiele brandstoffen. Het potentieel voor reductie in CO2-uitstoot
e n
luchtvervuiling is enorm: de verwarming van Noord-Chinese grootsteden
kost momenteel ongeveer 500 miljoen ton steenkool per winter.
Het staat vast dat “heat-only” kerncentrales steek houden vanuit
technologisch standpunt. De toekomst zal uitwijzen of deze technologie ook effectief kan concurreren met fossiele brandstoffen, en of ze sociaal aanvaard zal worden.
Wim Van Uytven - auteur YERA

Berichten

Cultuurtips
DI 5: Que sera sera/Hitchcock Truffaut Cavett Godard/
Pour qui pour quoi | 30cc (Schouwburg) | v.a. €11 (20% korting
met cultuurkaart)

April 1962, Alfred Hitchcock is in Los Angeles 'The Birds' aan het regisseren. De
regisseur gaat akkoord om in een week 500 vragen over zijn hele carrière te beantwoorden. Film per film ondervraagt François Truffaut hem zoals Oedipus het orakel van Delphi. Tal van gesprekken volgen en eind 1966 is er een boek: 'LE CINEMA SELON ALFRED HITCHCOCK/CINEMA ACCORDING TO HITCHCOCK'. De invloed
ervan bleek onmiskenbaar. Vanaf 1968 beginnen Amerikaanse filmcritici het werk
van Hitchcock anders en serieuzer te bekijken en ook in de recente documentaire Hitchcock/ Truffaut benadrukken tal van cineasten het belang van Truffauts
schrijfwerk.

WO 6: UUR KULtuur: Make your move | Stelplaats | €10
(gratis met Cultuurkaart)

Steek zelf de handen uit de mouwen tijdens dit UUR KULTUUR. Volg één van de
zes workshops die WISPER die avond aanbiedt. Wil je leren acteren? Proef je graag
van hedendaagse dans of afrohouse? Is er aan jou een groot illustrator verloren
gegaan? Heb je een fluwelen stem en wil je liefst je stembanden in groep slijpen?
Inschrijven kan meteen op de website van de dienst cultuur van de KU Leuven

VR 8: Marcel Broodthaers - Soleil Politique met Mecenas
| M HKA (vertrek vanaf Station Leuven) | €3 (trein niet inbegrepen)

Mecenas, de kring voor de studenten kunstwetenschappen, organiseert vrijdag
een uitstap naar het museum voor hedendaagse kunst voor de tentoonstelling
rond Marcel Broodthaers, met nog nooit vertoonde werken en documenten. Met
Soleil Politique organiseert het M HKA de eerste overzichtstentoonstelling van
de Belgische sleutelkunstenaar Marcel Broodthaers in zijn eigen land sinds een
decennium. De voorbije jaren was het werk van Broodthaers te zien in een rondreizende tentoonstelling in topmusea, georganiseerd door het MoMA en Museo
Reina Sofía. Het M HKA kiest er echter bewust voor om een eigen project te maken, zoals het dat eerder deed voor Joseph Beuys en James Lee Byars.
Benieuwd naar alles wat cultureel is in Leuven of naar onze eigen activiteiten?
Word dan lid van onze Facebookgroep via on.vtk.be/cultuurcommunity
Ken je zelf een tof evenement dat je in onze rubriek wilt laten vermelden? Laat
het ons weten op cultuur@vtk.be

Droedels

Foto

Spelletjes
Sudoku

Nonogram

Binairo

Spelletjes

Raadsel van de week
In onze geliefde Cursusdienst kan je meedoen aan het spel “Boek raden”. Op een
tafel staan vier afgesloten dozen. In elke doos zit een verschillend handboek:
1 boek over algebra, 1 over analyse 2, 1 over scheikunde en 1 over numerieke
wiskunde. De bedoeling van het spel is natuurlijk om te raden in welke doos welk
boek zit. Er zijn 100 deelnemers die allemaal hun uiterste best doen om alle vier
de boeken goed te raden. Na afloop blijkt dat 23 mensen geen enkel boek goed
hebben geraden, 58 mensen precies één boek goed heeft en 14 mensen precies
twee boeken goed hebben geraden. Hoeveel mensen hebben precies drie boeken
correct geraden? En hoeveel mensen precies vier?
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 Curd Marechal en mag zijn prijs op blok 6 afhalen.

