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Wekelijks gratis informatieblad van VTK 
Semester 2 week 8: 1 april 2019 -  12 blz. - 750 ex.

DONDERDAGDONDERDAG
20u00 Wies- en pokertoernooi  Theokot
20u00 Looptraining 12 urenloop   Atletiekpiste
22u00   Zwarebierenavond    't ElixIr

Beste lezer,

Het is alweer de laatste week voor de paasvakantie. Ook nu is er weer een 
bakskse voorzien om de week in te zetten en een knaller van een galabal om deze 

af te sluiten!

Veel leesplezier,
De redactie

DINSDAGDINSDAG

WOENSDAGWOENSDAG
18u30 The Great Gourmet  Theokot
22u00 De Sportzak vs 't ElixIr     ‘t ElixIr
 

VRIJDAGVRIJDAG 22u00 Galabal        Antwerp Expo
 

17u00 Statix Workshop Scia Engineer Boku02.03
20u30 Cava Bru(u)t Cantus        ZaMo
21u00 Proffentap      't ElixIr
 

19u30 Sector Night Mechanical TTI
22u00 Statix Fakfeestje 't ElixIr



Vicewoordje
Vrijdagmiddag, 12u, ik bevind mij op dit moment voor de deur van mijn kot en bedenk me dat 
ik echt geen jas had moeten aandoen. Het is bijna 20°C in de zon en, ondanks dat ik er toch 
weer in geslaagd ben om zelfs in mijn laatste jaar een herexamen op te scharrelen, begin ik al 
naar de zomervakantie te verlangen. Het lot gunde me vandaag al eens proeven van die on-
bezorgde, gedachteloze, zomerse sfeer waar wij zo allen naar verlangen. Een tijd van vrienden, 
gezelligheid en goed bier die ons toch eenmaal per jaar gegund is.

Het is natuurlijk niet toevallig dat ik de melancholische sfeer begin op te draven. Ook ik probeer 
dit jaar af te studeren en mijn gedachten beginnen zo nu en dan een nostalgische toon aan 
te nemen. Het besef dat deze periode in mijn leven toch eindig is begint zich tot in de diepste 
kronkels van mijn brein te dringen. En het feit dat mijn beste kameraden niet sportief genoeg 
waren om ook een herexamen op te nemen helpt natuurlijk niet. Nog een geluk dat ik altijd op 
mijn kleine wederhelft kan rekenen als het op thesissen in augustus aankomt.

Maar dus beste leden van de mooiste kring van Leuven. Als vaste leverancier van uw 
gezonde dosis, wekelijks gezever, deze week een oproep van mij naar jullie om 
eens stil te staan bij het studentenleven. Geef die jongen of dat meisje naast 
je in de aula die jou altijd laat afkijken eens een knuffel. Knipoog eens naar 
die assistent en zeg dat hij of zij goed bezig is en geef je beste vriend of 
vriendin eens een kusje gewoon omdat hij/zij bestaat. Want ook uw 
dagen als student zijn niet oneindig en ge kunt er maar beter van 
genieten zo lang het telt!

Groetjes,
Kobe

Praeseswoordje
Beste student

De schoenen zijn gepoetst, de tandjes zijn geflost en de openingszinnen 
liggen klaar. U raadt het al: het galabal van de Vlaamse Technische Kring 

komt er aan. En zoals een oude boerenwijsheid nog zegt “is het wachten tot het 
galabal van VTK niet meer lang, dan komt ook het jachtseizoen op gang”. U hoort 

het goed, waarde medestudent, ook de jacht naar de ideale partner staat weer voor 
de deur. De mannelijke burgie breekt zijn hoofd over de ideale knoop voor zijn favoriete 

das, terwijl de vrouwen beslissen vanaf hoe laat de switch van hoge hakken naar comforta-
bele feestschoenen sociaal aanvaardbaar is. Kortom zowel outfit, moves als openingszinnen 
moeten perfect zijn om ook dit seizoen weer tot een succes te maken. Als praeses voel ik dan 
ook de nood jullie bij te staan door mijn favoriete openingszinnen met jullie te delen. Ik hoop 
dat jullie er iets aan hebben:

-         Ik wou dat ik scheel was, zodat ik je 2 keer kon zien.

-        Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, mag ik je nummer?

-        Als jij een hamburger was, zou je Mac Beauty heten.

-        Ik ben dan wel geen tandarts, maar ik zou bij jou wel eens een gaatje willen vullen.

Val je echter op wat rijpere types? VTK vervult ook dan al uw noden met de proffentap. Wil je 
eens een matuur gesprek kunnen hebben volume-integralen, wil je een adje zetten tegen Jos 
VDS of een kriekje slurpen met Lutgarde B.?  Het kan allemaal deze dinsdag in fakbar ’t ElixIr.

Veel succes allemaal!
Vincent Tombeur



Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10U30-18U00  12U30-14U00 EN 18U00 -19U00 22U - ...

Dinsdag    10U30-18U00  12U30-14U00 21U - ...

Woensdag    10U30-18U00  12U30-14U00 22U - ...

Donderdag    10U30-18U00  18U00 -19U00 22U - ...

Vrijdag         10U30-16U00  CLOSED       CLOSED

GoT
Game of Thrones

Beste thronies,

Met het achtste seizoen van game of thrones in zicht zijn wij bij commu-
nicatie alvast heel hyped. Omdat jullie waarschijnlijk ook niet kunnen wachten 
hebben wij alvast wat memes verzameld om jullie kennis bij te spijkeren.



MA 01: Sector Night Mechanical | TTI | 19u30 

VTK Bedrijvenrelaties organiseert Sector Night Mechanical. Op deze Sector Night 
zakken vier bedrijven af naar Leuven om zichzelf en de sector werktuigkunde voor 
te stellen.

Op maandag 1 april verwelkomen wij volgende bedrijven in het Thermotechnisch 
instituut:

> ArcelorMittal

> Flanders Make

> KLA

> Prodrive Technologies

Tussendoor en achteraf voorzien wij ook een receptie (met Duvel) waar bedrijven 
en studenten met elkaar in dialoog kunnen treden. Dit evenement is zeker 
interessant voor derde bachelor, eerste en tweede master.

MA 01: The Great Speeddate | Collegium Veteranorum €3 | 
20u00

Nog steeds op zoek naar een date voor het galabal? Ben je ook al  tot de conclusie 
gekomen dat die studenten uit Heverlee (van VTK en Apolloon) eigenlijk best knap 
zijn? Vergeet Tinder en andere datingapps, er is geen betere manier om je date 
te vinden dan met een ouderwetse speeddate. Aarzel niet en schrijf je in voor de 
speeddate.

MA  01: Statix Fakfeestje | ‘t ElixIr | 22u00

Geen betere datum dan 1 april om een goed feestje te bouwen. Statix verwent alle 
verklede gasten met gratis bier, waarna het ene voordeel het andere opvolgt in 

de loop van de fantastische avond. Neem je helm en fluovestje mee, DJ Jari 
Luckx zorgt voor de sfeer en gezelligheid. Tijdens deze avond wordt ook de 

eerste verkiezingsronde gehouden voor het nieuwe bestuur en nemen 
de waterratten van civiele techniek het op tegen de elektriciens van 

gebouwentechniek in een spectaculaire tweestrijd! Mocht dit alles 
je niet overtuigd hebben? Spijtig. Leve bouwkunde!!!

Events



DI  02: Cava Bru(u)t Cantus | ZaMo €13/15 | 20u30 

Zin in een glaasje cava? Of tien? Of misschien nog wat meer dan dat? Dan 
presenteert Halftime je hier de perfecte gelegenheid om je dorst te lessen! Schaf 
je een ticketje aan, haal je decadentie boven en drink je weg naar de top op deze 
(on)vergetelijke cantus. Voor wie het aandurft is fancy kledij niet verboden (wel op 
eigen risico).

DI 02:  Easter Day: Chocolade workshop | Theokot €3/5 | 
16u00 

Hou jij ook zo van chocolade of aanbid je het zelfs? Grijp dan nu je kans en kom je 
eigen chocoladen meesterwerk maken op onze chocoladeworkshop! 
Prijs: €3/5 L/NL

Inschrijvingslink staat in het facebook evenement.

(Opgelet voor mensen met een notenallergie, wij versieren onze chocolade ook 
met nootjes)

DI 02: Statix Workshop Scia Engineer | Boku 02.03  | 17u00

Beste student
Om een belangrijk gemis in onze opleiding op te vullen, presenteert Statix dit jaar 
opnieuw een introductieles voor het rekenpakket SCIA.

SCIA wordt al veelvuldig toegepast in de praktijk bij studiebureaus, architecten 
en aannemers en voorziet een vlotte terugkoppeling met verschillende CAD- 
tekenpakketten en BIM-softwarepakketten.

Let wel, om een goede begeleiding mogelijk te maken, is het aantal deelnemers 
aan deze workshop beperkt. Schrijf je dus zo snel mogelijk in via onderstaande 
link.

In de pauze wordt pizza voorzien voor alle ingeschreven deelnemers!

Tot binnenkort

Het Statix team

Inschrijvingslink: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelrjXcikxOxVp5ZriO1
T40lOQzvZGpJXJflgCFFMm7vqS21g/viewform?fbclid=IwAR1QmXRXTKMKOYU0QG
PfZjPZxrDsaTvswt12VIZpS-W7Zu6isArzabi35C0

Planning:

17u00 - 18u30: workshop

18u30 - 19u00: pauze met pizza!

19u00 - 20u00: workshop

Events



DI 02: Easter Day: Sushi workshop | Theokot €3/5 | 18u00

Eet jij ook zo graag sushi? Dan heeft VTK cultuur goed nieuws, kom zeker naar de 
Sushi workshop op onze Easter Day  !                          

Prijs 6 euro                                                        

Inschrijvingslink staat in het facebook evenement.

DI 02: Easter Day: Cocktail workshop | Theokot €3/5 | 20u00

Ben je die Stella stiekem toch een beetje beu? Wil je indruk maken op de volgende 
pre-drink? Of geniet je gewoon graag van iets lekkers zonder je blut te betalen? 
Kom dan 's avonds cocktails leren maken! Wat is nu leuker... Cocktails maken of 
ze naderhand opdrinken? Kom het zelf ontdekken! 

Prijs: €5/6 L/NL

Inschrijvingslink staat in het facebook evenement.

WO 03: The Great Gourmet  | Theokot €9/11 | 18u30 

Als u van eten houdt, bent u aan het juiste adres! Op 3 april organiseert Halftime 
namelijk een diner waar jullie je maagjes kunnen komen vullen in het Theokot 
vanaf 18u30. Op het menu: alles wat bij gourmet / teppanyaki hoort. Geen zorgen, 
ook aan de vegetariërs is gedacht. Uiteraard is er ook een dessertje voorzien.

WO 03: De Sportzak vs ‘t ElixIr | 't ElixIr | 20u00

Een beetje gezonde competitie in het leven is altijd welkom en aangezien die 
strijd tussen Apolloon en VTK al een tijdje stilligt is het tijd om daar nieuw leven 
in te blazen. In het eerste semester hebben we kunnen zien wie het snelst kan 
lopen. Maar iedereen weet dat het in Leuven draait om wie het snelst kan drinken. 
Dringend tijd dus om de strijd aan te gaan en eindelijk die belangrijke vraag te 
beantwoorden. Wie kan het beste drinken? De burgies van VTK of de sporters 
van Apolloon? Zak woensdag 3 april af naar je favoriete kelder om uw kring te 
vertegenwoordigen!

Stella's zullen in beide fakbars verkocht worden aan €1 om de strijd eerlijk te 
houden. Jullie kunnen op de schermen live de wedstrijd volgen!

Events



DO 04: Wies- en pokertoernooi | Theokot €1 | 20u00

Om onze fantastische week in stijl te eindigen is iedereen welkom voor het meest 
decadente wies- en pokertoernooi van het jaar. Om 20u openen de deuren van het 
Theokot zich voor iedereen die denkt klaar te zijn voor deze uitdaging. Uiteraard 
heeft onze laatste activiteit ook cava voor iedereen. 

DO 04: Looptraining 12 urenloop Gent | Atletiekpiste 
Universitair Sportcentrum | 20u00

Je hebt de 24 urenloop in Leuven en je hebt de 12urenloop in Gent. Het grote 
verschil is natuurlijk dus dat het maar half zolang duurt, de grote gelijkenis is dan 
weer dat het ook daar de ingenieurs zijn die de ‘sporters’ het nakijken geven. De 
12urenloop in Gent gaat dit jaar door op maandag 29 april van 09u tot 21u, noteer 
het alvast in je agenda!
Om onze vrienden van VTK Gent te steunen en hen mee te helpen aan de 
overwinning (zoals ook zij ieder jaar bij ons komen doen bij de 24 urenloop) 
organiseren we nu donderdag een speciale looptraining ter vervanging van het 
wekelijks loopje. Het parcours in Gent is ongeveer 330m en daarom is snelheid 
zeer belangrijk. We spreken af om 20u aan de ingang van de atletiekpiste en zullen 
vooral de focus leggen op sprintsnelheid.

VR 05: Galabal des Vlaamsche Technische Krings | Antwerp 
Expo €15/20 | 22u00

Als VTK nodigen wij u van harte uit voor het Galabal des Vlaamsche Technische 
Krings. Op 5 april schieten we de ruimte in naar Antwerp Expo, dat helemaal 
omgetoverd zal zijn voor deze speciale gelegenheid. Haal je beste kleren al maar 
uit de kast thuis.
Traditiegetrouw wordt het startschot van deze fantastische avond gegeven in het 
Arenbergkasteel waar een receptie vanaf 20u30 zal plaatsvinden. Hierna lanceren 
we ons vanaf de Campus Arenberg C300 richting Antwerpen met de bus. Ter 
plaatse aangegekomen, zal een stevige line-up ervoor zorgen dat we ons naar 
hogere sferen kunnen begeven.

Events



Theokot decadente week

Na zeven weken breiden we ons assortiment voor vijf 
etmalen uit met een gratis degustatie CH3CH2OH-hou-

dende dranken. Cava, champagne en prosecco wisselen 
elkaar af in aanloop van Galabal des Vlaamsche Technische 

Krings. Bovendien worden op de prachtige gloednieuwe Theokottoog 
dagelijks ovenheerlijke verse hapjes aangeboden die u tot meerdere 

culinaire orgasmes zullen verheffen.  U leest het goed, Theokot is de place 
to be at je middageten.

Tot in het Theokot!!!

Cultuurtip

Het Depot Open Mic: Elke jonge singer-songwriter krijgt maandelijks de kans om 
in Het Depot hun performance te tonen en te laten zien waar ze mee bezig zijn. 
Zoals altijd krijg je volledige carte-blanche op foyer-podium, iedereen is welkom! 
Geen zin om zelf te spelen? Kom dan gratis luisteren naar zowel aanstormend 
nieuw talent als doorgewinterde muzikanten, helemaal gratis! Je inschrijven om 
zelf op het podium te klimmen doe je via vi.be of de website van Het Depot zelf.

Berichten



YERA - Stroom wordt even 
gratis voor grote bedrijven 
dankzij ... de wind

Dat was de kop van de nieuwssite van de VRT vorige week over het 
feit dat er op de Belgische spot market van elektriciteit tegen zeer lage 
of zelfs negatieve prijzen stroom verkocht werd. “Hoe komt dit en waarom is 
dit enkel voor grote bedrijven?” was de vraag die twitterend Vlaanderen massaal 
stelde.

Eerst een kleine inleiding over hoe de energiemarkt er in Europa uitziet. Particulieren 
en de meeste bedrijven hebben geen rechtstreeks contract met de elektriciteitspro-
ducent maar kopen hun stroom aan bij een tussenpersoon: de supplier of aanbieder 
genaamd. Een paar bekende suppliers in België zijn Eneco, Lampiris en Electrabel. 
Consumenten sluiten bij deze bedrijven een contract af om tegen een vaste prijs elek-
triciteit af te nemen. 
De supplier levert fysiek echter geen elektriciteit, maar gaat op zoek naar producenten 
van waar ze tegen een zo laag mogelijke prijs elektriciteit kunnen aankopen. Deze is 
meestal lager dan wat wij betalen (zo maken de aanbieders namelijk hun winsten)  
maar soms kan deze ook hoger uitvallen. De aanbieders nemen met andere woorden 
het risico van fluctuerende prijzen op zich zodat jij gerust het licht kan aandoen zonder 
je zorgen te moeten maken over hoeveel de stroom je op dat moment exact kost.

Suppliers kopen hun elektriciteit aan op ruwweg drie manieren: door één op één con-
tracten met de producenten, op een soort veiling waarop elektriciteit voor de volgende 
dag verhandeld wordt (de day-ahead market) en de zogenaamde spot- of intraday 
market. Deze laatste is normaal duurder dan de day ahead markt en wordt gebruikt 
om fluctuaties binnen één dag te kunnen opvangen. De negatieve elektriciteitsprijzen 
waarover we vorige week in de krant konden lezen kwamen enkel voor in deze laatste, 
en enkel voor een bepaalde tijd.

Wanneer er echter plotseling veel meer elektriciteit geproduceerd wordt dan er vraag 
is, doordat er bijvoorbeeld veel wind staat en de windmolens dus onverwacht veel 
elektriciteit produceren, kunnen deze prijzen zeer laag of zelfs negatief worden. Grote 
gascentrales of kerncentrales kunnen namelijk niet zomaar afgezet worden en ops-
lag van elektriciteit is vrij moeilijk, dus moeten de verbruikers aangezet worden om 
meer energie te verbruiken. Deze verbruikers zijn meestal hele grote bedrijven die veel 
elektriciteit nodig hebben (bijvoorbeeld chemische plants) en daarom hun elektriciteit 
rechtstreeks op de day-ahead of intraday markt kopen in plaats van via een contract 
met een aanbieder.
Dit verklaart natuurlijk niet waarom energieprijzen negatief kunnen worden. Hoe dat 
komt, of dit normaal is en of wij als consumenten daar in de toekomst ook van zullen 
kunnen profiteren, zijn antwoorden die je zal vinden in het uitgebreide artikel op onze 
website www.yera.be!

Jasper Daniels, Finance/Author
info@yera.be, www.yera.be

Berichten



Cantusweetje

Cantusweetje – Werkgroep 
Cantus

Commilitones,

Deze maandag is het 1 april, al eewenlang een gelegenheid voor grappen 
en grollen. In Nederland is 1 april echter ook nog om een andere reden bek-

end, de inname van Den Briel in 1572 en daarmee de eerste overwinning voor 
de geuzen in de Tachtigjarige Oorlog. Driehonderd jaar na deze gebeurtenis is hier 
"Het lied van Koppelstock" over geschreven en dat wordt vandaag de dag nog 
steeds gezongen.

Om het lied goed te begrijpen moeten we even terug in de tijd: na keizer Kar-
el werd in 1555 Filips II de nieuwe vorst van de Zeventien Provinciën, die het 
groeiende calvinisme sterk liet vervolgen. Dat, en zijn nieuwe centralisatiepolitiek 
waardoor de edelen veel van hun rechten verloren, leidde tot het Smeekschrift 
der Edelen en de beeldenstorm van 1566.

In 1567 en 1568 wisten de opstandelingen legers op de been te brengen, en boek-
ten met de slag bij Heiligerlee van 1568 zelfs succes (deze veldslag markeert his-
torisch het beginpunt van de Tachtigjarige Oorlog), maar beide malen werden ze 
neergeslagen. Het zou tot 1572 duren voor de opstandelingen met de inname van 
Den Briel vaste voet aan wal zouden krijgen.

In 1572 werd door Maurits van Oranje een nieuwe veldslag georganiseerd en 
werden de watergeuzen -geuzen die wilden te kaperen varen- gevraagd om voor 
afleiding te zorgen. Door een storm kwamen ze zuidelijker uit dan gepland, in  Den 
Briel (het huidige Brielle) in plaats van Enkhuizen maar dat zou in hun voordeel 
spelen: de Spanjaarden hadden de versterkte stad toevallig bijna allemaal net 
verlaten en de veerman, Jan Koppestok, lichtte hen daarover in. Zoals te lezen 
in het lied gaven ze de veerman de kans om terug te keren en het stadsbestuur 
onder leiding van burgemeester Koekebakker te overtuigen de stad over te geven. 
Uit angst voor plundering weigerden ze echter en zo werd de stad bestormd. Met 
een eerste bolwerk in handen breidde de opstand zich verder uit en begon de 
Tachtigjarige Oorlog pas echt.

Laten we drinken op de geuzen, commilitones!

Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Mattias W. , Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be



Spelletjes

Raadsel van de week

Ik heb een hoofd, maar ik kan niet praten. Ik heb ook 4 poten, maar toch kan ik 
niet lopen. Wat ben ik?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een bon van bol.com 
ter waarde van 20€. De winnaar van vorige week is Dieter Ulrichts en mag zijn 
prijs op blok 6 afhalen.

Sudoku

Communicatie
Wil je zelf iets in het Bakske publiceren? Stuur je rijmpje, cartoon, verhaal, teken-
ing  of meme door naar bakske@vtk.be en misschien verschijnt jouw kunstwerk 
wel in onze volgende editie!




