
DONDERDAGDONDERDAG

ZONDAGZONDAG

MAANDAGMAANDAG

DINSDAGDINSDAG

WOENSDAGWOENSDAG

H e t  B a k s k e

Wekelijks gratis informatieblad van VTK 
Semester 1 week 5: 23 oktober 2017 -  16 blz. - 750 ex.

23u00 Happy Hour ‘t ElixIr

12u30 VTK Bureau 3 BOKU 4.20 
22u00 Zware bieren donderdag 't ElixIr

Beste lezer

 Eindelijk is het weer tijd voor het spektakel van het jaar: de 24 urenloop!
Wekenlang zijn onze lopers en sportteam al bezig met het voorbereiden van dit 
topevenement, dat kan enkel maar tot een overwinning leiden! In teken hiervan 

vinden jullie deze week een hele hoop memes verspreid over dit Bakske, met 
liefde gemaakt door een paar creatieve schachten. Veel leesplezier!

De redactie

20u00 24 urenloop! Atletiekpiste

 24 urenloop! Atletiekpiste
20u00 Overwinningsfeestje 't ElixIr



Vicewoordje

Het is eindelijk zover! Het moment waar we al weken, maanden naar toe 
leven, voor trainen en zelfs de pint aan de kant voor laten. De 24 urenloop is 
weer daar en iedereen in Leuven zal het geweten hebben. De zotste 24 uren 
van het jaar waarop we met z’n allen strijden om die Apolloners van hun 
troon te stoten en onze rechtmatige eerste plaats te claimen! Dus trek 
allemaal massaal mee naar de piste en roep of loop ons mee naar de 
overwinning!
Groetjes,
Pieterjan

P.S.: Door een enorm enthousiaste Praeses is het Vice 
woordje deze keer een beetje korter.

Praeseswoordje

Burgerlijk ingenieurs en ingenieur-architecten aller landen, 
verenigt u. Verenigt u deze week naar die 550 m elipsvor-

mige baan. Naar dat asfalt dat de voorbije jaren al tranen, zweet 
en euforie heeft verteerd. Naar die stand die het langst leeft van 

allemaal. Naar de plek waar de leeuw brult, het publiek schreeuwt en 
de wereld slechts uit blauw en geel bestaat. Kom naar de stand waar de 

dorstigen worden gelaafd, de hongerigen gespijsd en de verkrampten gemas-
seerd, waar de ziel van de ingenieurs tentoongespreid wordt aan de Leuvense 

gemeenschap, waar VTK  samenkomt.
 

Het is tijd.
 

Tijd om terug te nemen wat van ons is. Onze 24 urenloop, die we zelf gesticht 
hebben decennia geleden, die gaan we terug winnen. Onze voorbereiding was 

grandioos. Onze spieren zijn getraind. Onze focus is scherp.
Laten we tonen wat we allemaal in onze mars hebben.  Dat we naast ver-

bazingwekkende genialiteit in ons vakgebied mensen van de wereld zijn, die 
kunnen schitteren en verwonderen. 

 
Leg deze week die differentiaalvergelijking, die maquette, dat polymeer,  die 
soldeerbout, die erlenmeyer, die Raspberry Pi, dat tandwiel of dat sondeer-

toestel weg, en rep u naar de looppiste. Op geen enkel moment heeft VTK u 
meer nodig dan deze week. Kom uw sportbenen tonen. Kom uw keel schor 

schreeuwen.
Samen zorgen we voor die overwinning. Samen schrijven we geschiedenis.

 
Daar aan het sportkot gaat het gebeuren

Daar verdedigen we onze kleuren
Daar in het bijzijn van iedereen
Eindigen we op onze plek, op 1



24 uren-
loopDI 24: 24 urenloop | AtletieKpiste | 20u

Eeuwige roem, een plaatsje in de geschiedenigsboeken en een 
gigantische kater de ochtend na het overwinningsfeestje, dat staat 
elke student burgerlij k ingenieur/burgerlij k ingenieur architect te 

wachten deze week. Menig grootvaders en -moeders zullen hun 
kleinkinderen nog vertellen over deze dagen. 24 en 25 oktober, 2017, 
zullen ingeprent staan in de geheugens als dé dag dat VTK de repressie 

van Apolloon op heroïsche wij ze wist te doorbreken. 

Maar voor niets gaat de zon op natuurlij k. Onze lopers zij n al weken aan het 
trainen, de benen staan dus warm en de loopschoenen zij n al wat afgesleten. 

Ook het speedyteam is de laatste dagen met rasse schreden in aantal sterk 
toegenomen zodanig dat de speedyteam t-shirts met hopen over de toonbank 

verdwenen. Met andere woorden, onze lopers zij n er klaar voor! 

Ook de supporters zullen zich op dit legendarisch evenement moeten bewij zen. 
Van het publiek rondom ons standje wordt verwacht dat ze, in geel-blauwe 

kleuren, luidkeels op alle liederen zullen meezingen. Van bekende slogans zoals, 
"Apolloon hongerloon" en "het verstand zit aan deze kant" tot ons immer bekend 

kringlied. Voor de echte supporters zij n er zelfs supporterssjalen te verkrij gen 
in de cursusdienst voor een prikje. De harde kern moet zich ook zeker niet 

inhouden om heuse spandoeken te versieren, zodanig dat ons standje in een 
ware spionkop zal veranderen. Om het hele gebeuren helemaal compleet te 

maken, ontwikkelt er zich elk jaar aan de overkant van het parcours een tweede 
supporterskern. Daar wordt ook dit jaar op gerekend!

Net zoals op de 24 urenloop, zullen we dit tekstje ook in extase eindigen. 
Vergeet dus voor de volgende dagen even alles wat jullie tot nu toe geleerd 

hebben, nu geldt slechts nog één ding: VTK aan alweer een overwinning helpen. 
Het zal bloed, zweet en tranen kosten maar laat dat nu net de eigenschap 

zij n dat ons burgies en archies onderscheid van dat uitschot van het sportkot: 
doorzettingsvermogen. De wil om voor ons doel te strij den en voor niks terug te 
deinzen. Laat het dus geweten zij n dat VTK niet zal onderdoen, nu niet en nooit 

niet.

VTK in het hoofd, VTK in de benen en VTK in het hart!

Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10U30-14U30  12U30-14U 22U - ...

Dinsdag    10U30-14U30  12U30-14U & 18U-19U CLOSED

Woensdag    CLOSED  12U30-14U & 18U-19U 22U - ...

Donderdag    10U30-14U30  12U30-14U & 18U-19U 22U - ...

Vrijdag         10U30-14U30  12U30-14U       21U - ...



MA 23: Startvergadering werkgroep cantus | BOKU 04.20 | 
19u

Heb jij altijd al gedroomd om beter te leren cantussen, mee te werken aan 
een cantus of zelfs vooraan aan de tafel te zitten? Ben jij fan van de wekelijkse 
tekstjes in het bakske? Dan is werkgroep Cantus de ideale plek voor jou! Kom 

maandag 23/10 om 19u naar onze startvergadering in BOKU 04.20 en neem eens 
een kijkje! Tot dan - Ut vivat crescat et floreat! WG-cantus

DO 26: VTK Bureau 3 | BOKU 04.20 | 12u30

Vertegenwoordiging op Vlaams niveau

Dit bureau komt er een gastspreker, een oud-praeses van VTK, een toelichting 
geven over een nieuw op te richten vertegenwoordiging niveau: het forum 

burgerlijk ingenieursstudenten Vlaanderen.  Daarbuiten gaan we verder in op de 
instroom vereisten van de master voor studenten van binnen- en buitenland. 

Er loopt de discussie alle internationals de ingangsproef GRE te laten afleggen, 
maar wat zijn de consequenties voor ons?

MA 30: Oriëntatielezing Statix | Auditorium Kasteel van 
Arenberg 01.07 | 19u30 | Gratis receptie

Op zoek naar een job in de bouwkundige sector? Plannen om een stage te lopen 
in één van de grootste bouwbedrijven van België? Of gewoon nieuwsgierig naar 
het carrièrepad van mensen aan het hoofd van een bouwkundig topbedrijf met 

een gelijkaardige achtergrond? 

Statix stelt met trots haar tweede oriëntatielezing voor met drie topsprekers van 
formaat. We verwelkomen: 

• 19u30: Bart Verhulst - CEO Besix Infra en Bestuurder van ADEB-VBA

• 20u00: Jo Roelants - Directeur Burgerlijke Bouwkunde Jan De Nul

• 20u30: Joachim Coens - CEO Haven van Zeebrugge 

Events



DI 31: Humasol Happening | AULA J. VAN DER EECKEN 
Hogeheuvelcollege | 18u45

Afgelopen zomer heeft Humasol vzw samen met haar partners opnieuw 
enkele mooie projecten rond hernieuwbare energie, water en duurzame 

technologie afgewerkt. Hoog tijd om tijdens de Humasol Happening op 31 
oktober even stil te staan bij het afgelopen jaar en ideeën uit te wisselen 

voor de toekomst. Hopelijk tot dan!

Praktische informatie: tinyurl.com/humasolhappening2017

DI 31: Halloween TD | Alma 2 | 22u-04u

Dit jaar hebben VTK en VRG de handen in elkaar geslagen om samen een 
griezelig goed feestje te organiseren! We hebben enkele dikke namen kunnen 

strikken. Maak die dansbeentjes dus al maar warm om op de beats van Michael 
Schack, de drummer van Netsky, te komen springen, om op Masai te komen 

shaken, en bij alle andere Dj’s zelfs nog harder te komen swingen. Verkleed je 
zeker in één of ander griezelig monster, kom als een sexy verpleegster, kortom: 

haal je beste Halloweenoutfit boven en kom mee dansen!

DO 7/11: Massacantus der Heverleese kringen | Grasveld 
voor Alma 3 | 18u-22u | L:€10/NL:€12

Cantusliefhebbers van LBK, VTK, Scientica en Apolloon!  
Verenig u voor de grootste cantusstrijd van Heverlee: de Massacantus der 

Heverleese Kringen! Kom op 7 november naar de grote tent voor Alma 3 en 
bewijs dat jouw kring de Heerser van Heverlee is. Zet die keelgaten open en laat 

jouw lever al acclimatiseren, want er gaan vele liters bier en sangria vloeien!  
Zet je op aanwezig en hou dit evenement goed in het oog voor de 

kaartenverkoop van jouw kring. 
Wij verwachten jullie vol enthousiasme op deze legendarische cantus voor de 

kringen van de Heverlee Hills, en hopen prachtig engelengezang te horen en 
snelle adjes te zien!  

Wij kijken er alvast naar uit! 
VTK, Scientica, Apolloon en LBK 

DI 29/11: Arenbergsymposium: Betonstop: een zegen of 
een vloek? | Grote aula MTC | 19u30

Meer dan 30% van de ruimte in Vlaanderen wordt in beslag genomen door 
nederzettingen zoals huisvesting, industrie, handel, transportinfrastructuur en 

recreatie. Bovendien wordt er dagelijks bijkomende ruimte ingenomen aan een 
onhoudbaar tempo van 6 ha/dag (2015). Via de ‘betonstop’ wordt een ambitieus 

veranderingstraject ingezet om het ruimtelijk rendement te verhogen en 
bijkomend ruimtebeslag zo snel als mogelijk tot 0 ha te brengen.

Tijdens dit symposium komen relevante aspecten bij deze transitie aan bod, 
zoals ruimtelijke ordening en planning, mobiliteit, milieu en waterhuishouding, 
sociale aspecten van verdichting, evenals uitdagingen voor de bouwsector en 

inspirerende voorbeelden.



Memes





Onderwijslaunch



Schaak- en wiestoernooi



Berichten Werkgroep Cantus - 
Cantusweetje

Commilitones

Vorige week vond de derde cantuswijzercantus plaats en dat het 
goed was! Een echte aanrader voor wie houdt van petten, linten en 

goed gezang. Voor wie niet weet wie of wat cantuswijzer is volgt hier een 
protip, liken die handel want nergens anders vind je een kalender met alle 

cantussen binnen het Leuvense van die maand.

Een van de liederen dat een meer centrale plaats innam gedurende de can-
tus was Omdat ik Vlaming ben, dat op de gepaste ogenblikken naar boven 
kwam. Het lied is van de hand van Lambrecht Lambrechts, die ook het lied 
van Pater Callewaert schreef, en dateert van de periode dat er veel romantisch 
geïnspireerde, Vlaamse liederen werden geschreven. Zo wordt gezongen ‘maakt 
Vlaand’ren groot gelijk weleer’ en wordt dit doorgegeven aan de kinderen.

In de eerste strofe wordt de titel van het lied verklaard in een verwijzing naar de 
middeleeuwse auteur Jacob van Maerlant, waarvan we in zijn gedichten vinden 
‘Ende omdat ic Vlaminc ben’ en Wat Walsch is, valsch is’ (waarmee hij naar de 
Franse dichtkunst verwees maar dat graag uit context wordt gehaald). Het is dus 
omdat we Vlamingen zijn dat ‘ik voor geen vreemden buig’ en ‘zijn leuze voor de 
mijne erken’, het belangrijkste motief van de Vlaamse Leeuw.

Doorheen het lied staan onderdelen van onze prachtige Vlaamse cultuur: van 
Maerlants dichtkunst, de taal der vaadren, het lied en bovenal de Vlaamse ide-
alen, wat wordt doorgegeven aan de volgende generatie die Vlaanderen terug 
groot moet maken zoals weleer.

Laat ons drinken, commilitones, omdat wij trotse Vlamingen zijn!

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



Memes



Waar vind je VTK op de 24 urenloop?

VTK



Waar vind je VTK op de 24 urenloop?

VTK



20-10-2017 Web Sudoku - Billions of Free Sudoku Puzzles to Play Online

https://www.websudoku.com/ 1/1

 
Medium Puzzle 2,617,087,432

1 6 7
3 7 9 2

2 1 8
4 7 9

3 6 4 5 8 1
8 6 5

1 7 3
4 8 6 9
9 3 8

 Back to puzzle     Print another... 

© Web Sudoku 2017 - www.websudoku.com

SudokuSpelletjes

Raadsel van de week

Deze week is er helaas geen raadsel, wel kan je een bon van de Fnac winnen 
door de kleurplaat hiernaast zo mooi en origineel mogelijk in te kleuren en op te 
sturen naar raadsel@vtk.be!

Het antwoord op het raadsel van vorige week was Jason. De cijfers verwezen 
naar maanden. De oplossing bekwam je dan door telkens de eerste letter van 
die maand nemen.

Michiel Wauters wist dit en mag zijn Fnac bon komen ophalen op blok 6. 
Nog een eervolle vermelding voor Laura Vranken, die ons een prachtig ingekleurd 
exemplaar opstuurde van de kleurplaat uit het Bakske van week 2.



Kleurplaat
Kleur deze tekening in en win een prijs!

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!




