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Het Bakske
				Liefste lezer

Met veel pijn in het hart is hier dan toch het allerlaatste Bakske van het jaar.
Geniet ervan, want je zal het nu voor enkele maanden moeten missen. Maar vooral,
knal die examens en geniet erna nog veel meer van een welverdiende vakantie.
Kusjes,
De Redactie
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VTK goes Half a Marathon
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Praeseswoordje
Here we go! Gewoon het beste tekstje schrijven alsof het mijn laatste
is - note to myself: het is het laatste snick. Maar voor we aan het
afscheid beginnen:
Wat was me dat, die kiesweek: een nieuw praesidium verkiezen, een nieuwe
rector verkiezen en een nieuwe ploeg bij LOKO verkiezen. Rollercoasters!
Een kleine bedanking aan kiesploeg Vonken&Vries en lolploeg SOEP voor de
fantastische kiesweek! Een kleine bedanking aan het voltallig Onderwijsteam
voor het mede-organiseren van het facultair congres en de aanwezigen voor de
discussie - en dan vooral de struggle die we allen hadden door alles on the spot
in het Engels te moeten doen! Een kleine bedanking voor de mede-strijders die de
marathon LOKO AV hebben volgehouden tot het einde: fris, wakker en goedgemutst!
Tijdens de kiesweek heb ik ook een prijs verloot: deze week is het advies niet van een
persoon uit de ploeg, maar van een gelukkige luisteraar van de V&V radio: Mathias - ik weet
dat Ab nooit model is geweest voor de Zeeman - Debaillie! Aan alle jeugdige - en minder
jeugdige - kindjes: geniet ervan alsof het je laatste dag is - ge weet nooit wanneer de horeca
weer sluit - en schaam u niet om iets te doen, want zo mist ge een heleboel vreugde!
Ik zou u nog zeer veel willen vertellen over wat er nog allemaal te doen staat in mijn leven of
op de kalender van VTK. Maar ook daar wordt het tijd om stilaan de rust in het hoofd te laten
wederkeren en volle focus te geven aan de naderende blok en examenperiode! Ik wens jullie
allen zeer veel succes, goede moed en vooral een grote portie motivatie - met of zonder
mayonaise mag je zelf kiezen! - Het valt te lezen dat het niveau van de Praesestekstjes ook
in volle duikvlucht is.
Hier zit ik dan - aangekomen aan het einde van mijn laatste introtekstje van het Bakske hopend dat jullie genoten hebben van de zin en onzin die het afgelopen jaar op de eerste
pagina pronkte. Bedankt aan de doorzettende en trouwe lezer van mijn hersenspinsels! Ik
wens mijn opvolger veel succes om het niveau te evenaren - in welke richting je het bekijkt
laat ik aan jullie over. Voor de allerlaatste keer: Abri out xxx
P.S. Ik ben gul en geef jullie twee reserve kusjes om de lange Bakskesloze periode te
overbruggen!
Abraham Belderbos
Praeses VTK 2020-2021

Vicewoordje
Het laatste Bakske van het jaar! Dat betekent dat het moment van afscheid tussen jou en
mij is aangebroken, althans op vlak van dit wekelijks schriftelijk contact. Het was me een
hele eer een halve pagina van jullie Bakske te mogen vullen, bedankt om mijn geleuter af
en toe eens te lezen ;)
Het laatste Bakske zou helaas ook een ander belletje moeten doen rinkelen, je een
beetje wakker moeten schudden, je in gang doen schieten. Want het laatste Bakske
is nooit ver verwijderd van de examens die nu wel erg dichtbij komen. Daarom
zou ik je graag een hele hoop doorzettingsvermogen willen wensen. Het is geen
simpel jaar geweest en daarboven krijg je nu nog eens een examenperiode
gegooid, in andere tijden ook al niet de beste tijd van ons leven. Maar de
horizon ziet er best wel rooskleurig uit. Tegen juli hebben we toch mooi
weer een academiejaar achter ons liggen (even de derde examenperiode
uit het hoofd werend) en ook ziet het er naar uit dat we elkaar terug vaker
en met minder regeltjes gaan mogen terugzien. Daarom, zet nog even
door, enkele weken alles geven, we raken er wel door! :)
Graag tot een volgende keer, niet meer via dit tekstje maar in levende
lijve! :)
Sebastiaan Milis
Vice-Praeses VTK 2020-2021
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Openingsuren

VR 14: VTK goes Half a Marathon | 13u00 | Parking C300
Vrijdag is D-day!! Hier hebben we
allemaal naartoe gewerkt. We gaan
de halve marathon knallen!
De ingeschrevenen hebben een
mail gehad ( lees deze nog eens
na voor de zekerheid) maar hier
het begin van het evenement nog
kort herhalen:
Je gaat tegen het uur van je tijdslot naar het Theokot om daar je ‘goodiebag’ op
te halen. Dan kan je bij de parking van de C300 je fiets kwijt in de fietsenstalling
waar tevens ook het vertrek van de halve marathon is. De route is bewegwijzerd
en klaar om bevloeid te worden met onze zweetdruppels.
Geniet er van! Niet opgeven! Be proud!

Events

Wat te drinken op het eerste terrasje van het jaar?

Ben je BOB?

JA

NEE
Één frisse Stella!

Nultolerantie?

JA

Smaak van alcohol?
NEE
Frisdrank of water
ok
an o
Dat k

JA

Virgin Mojito

Ontspanning

, hé!

thuis

NEE

Namiddag in het zonnetje
of 's avonds boiten?

AVOND
NAMIDDAG

Lekker wijnen?

Bierdrinker?

JA
NEE
NEE
JA

Wijn

Strongbow
Elderflower

Hard gaan met
shotjes!
Een sterk
biertje!

Bloktips
Het laatste Bakske van het jaar wil ook zeggen dat het tijd is om te studeren. Hier
vind je alvast enkele bloktips!
Routine
Bouw routine in je dag. Zet elke dag op hetzelfde uur je wekker, eet op ongeveer
hetzelfde uur en neem op dezelfde momenten pauze. Ook belangrijk is om altijd
even laat te gaan slapen. Zo wordt je lichaam dit ritme gewoon en voel je je
automatisch minder moe.
Pauzes
Neem degelijke pauzes. Merk je dat je je concentratie kwijt bent? Ga dan niet 10
minuten op je social media scrollen, maar neem een frisse neus en strek je benen,
babbel met je huisgenoten terwijl je iets kleins eet of leg plannen voor na de
examens vast. Belangrijk is dat je even helemaal niet met je cursus bezig bent en dus
ook dat je niet achter je bureau blijft zitten!
Eten & drinken
Ook dit is een belangrijk onderdeel dat kan bijdragen aan hoe goed je studeert. Eet
gezond en op regelmatige tijdstippen. Pure chocholade en blauwe bessen zouden
bovendien goed zijn voor de concentratie. Drink ook veel water! Van energiedrankjes
krijg je even een boost, maar die maken je lichaam achteraf een heel pak meer
uitgeput. Probeer deze dus te vermijden. Studeer je op kot en moet je zelf koken?
Kies dan voor een maaltijd waar je écht zin in hebt. Zo heb je iets om naar uit te
kijken in de avond. Bovendien is koken ook een ideale ontspanning!
Voor het slapen gaan
Neem nog minimum een half uurtje pauze voor je gaat slapen! Dit kan met een
serietje, maar nog beter is om alle vormen van een scherm te vermijden. Geen gsm,
geen laptop, geen tv. Dit geeft je ogen en hersenen rust en zorgt ervoor dat je beter
in slaap kan vallen. Speel dus nog even een spelletje met je gezin of kotgenoten!
Planning
Uitgewerkte planning of niet, hou het realistisch voor jezelf! Plan geen extra
hoofdstukken in, als je weet dat je dat op die dag onmogelijk af kan krijgen. Het
resultaat is dat je je erna alleen maar slecht zal voelen. Plan liever ietsje minder in
en werk aan het eind van de dag verder als je tijd over hebt. Bovendien is een
onproductieve dag balen, maar geen ramp. Die heeft iedereen. Meestal heb
je ook wel enkele dagen waarop het net extra vlot gaat, dus hou ook hier
rekening mee als je een planning maakt. Een dynamische planning is
dus key!

Blok

Duurzaam aan de slag bij BASF
Netto nul CO2-emissies tegen 2050
Dat is de ambitieuze doelstelling van de BASF-groep, want als energie-intensief bedrijf
beseffen we maar al te goed dat BASF een groot steentje kan bijdragen aan de
uitdagingen van morgen. Een utidagende doelstelling ook want er is nog een heel
traject nodig aan onderzoek en innovaties in nieuwe technologieën en toepassingen
voor duurzame en hernieuwbare bronnen van energie.
En wat dat juist concreet inhoudt? Dat kwamen
zo'n 30 ingenieurstudenten op 15/04 tijdens onze
climate talk te weten! Ilse Forrez, Specialist energy
en climate policy, gaf inzage in de evolutie van ons
productportfolio (wist je trouwens dat we sinds
1990 de emissie-intensiteit van onze producten
konden verlagen met 75%!) en nam de studenten
mee in de verscheidene onderzoekstrajecten en
pilootprojecten die lopende zijn zoals: elektrisch
verwarmde stoomkraking, methaan-pyrolyse voor
waterstofproductie en carbon capture & storage.

Ilse Forrez
Specialist energy policy

En hoe kijken de studenten naar onze initiatieven?
Als grootste chemieconcern neemt BASF
zijn verantwoordelijkheid. De climate talk
heeft zaken aan het licht gebracht waarvan
ik nog niet op de hoogte was zoals bvb
methaan pyrolyse om waterstof te
produceren. Daarnaast benadrukte de
presentatie de maatschappelijke bijdrage
die ik kan leveren door bij BASF te werken.
Berten
EM Engineerring UGent

De Climate Talk gaf een goed beeld van
hoe BASF zich engageert tot een duurzame
samenleving, in al haar facetten. Zero
emissie tegen 2050 is uitdagend. Er zal nog
heel wat studie- en denkwerk nodig zijn om
het doel te bereiken voor de chemische
industrie. Ik heb er vertrouwen in dat BASF
op goede weg is.
Matthias
Chemical Engineering KUL

Meer weten over hoe jij mee kan bouwen aan een
duurzame toekomst? Check onze carrièrewebsite
werkenbijbasf.be

This week in history
Maandag 10 mei
1503 - Christoffel Columbus ontdekt de Kaaimaneilanden en hij noemt ze Las
Tortugas omdat er veel zeeschildpadden zijn.
1774 - Lodewijk XVI wordt koning van Frankrijk.
1871 - Iejoor, de ezel uit Winnie de Poeh wordt gemaakt door A.A. Milne.
1960 - Geboorte van Bono, Iers zanger van U2
1994 - In de Amerikaanse staat Illinois wordt seriemoordenaar John Wayne Gacy
geëxecuteerd voor de moord op 33 jonge mannen en jongens.
1997 - Iran - In het gebied nabij de Afghaanse grens vallen 1600 doden bij een
beving met een kracht van 7,1 op de schaal van Richter.
2014 - Oostenrijk wint het 59e Eurovisiesongfestival met Conchita Wurst en het lied
Rise Like a Phoenix. Nederland wordt tweede met het lied Calm after the storm van
de The Common Linnets, de hoogst behaalde uitslag sinds 1975.

Dinsdag 11 mei
330 - Byzantion heet vanaf nu Constantinopel.
1927 - De Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de "Academy" die de
Oscars uitreikt, wordt opgericht.
1960 - Nazi-kopstuk Adolf Eichmann wordt in Argentinië door de Israëlische
geheime dienst de Mossad opgepakt
1984 - De voorlopig laatste aardeovergang gezien vanaf Mars. De eerstvolgende
vindt plaats op 10 november 2084
1996 - Een DC-9 van de Amerikaanse prijsvechter ValuJet Airlines stort bij Miami
(VS) neer in moerasgebied van het Everglades National Park, Florida, VS: 109 doden.
1997 - Deep Blue, IBM's schaaksupercomputer, verslaat Garri Kasparov. Dit is de
eerste keer dat dit lukt.
2009 - De lancering van de vierde en tevens laatste oudsmissie (STS-125) naar
de ruimtetelescoop Hubble vond plaats.

Weetjes

Woensdag 12 mei
1797 - Napoleon neemt de Republiek Venetië in, wat vanaf 726 een onafhankelijk
land was.
1965 - Het onbemande Sovjet ruimtevaartuig Loenik 5 stort neer op de maan.
2010 - Afriqiyah Airways-vlucht 771 stort neer in de Libische hoofdstad Tripoli. Het
toestel afkomstig uit Zuid-Afrika had 104 mensen aan boord. 103 mensen komen om.
Eén Nederlandse jongen van 9 jaar overleeft de crash.
2000 - Het nationale museum van Groot-Brittannië Tate Modern wordt geopend in
Londen.

Donderdag 13 mei
1830 - Ecuador wordt onafhankelijk.
2008 - Brand verwoest de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.
2015 - Chatsoftware Discord (software) wordt uitgebracht

Vrijdag 14 mei
1643 - Lodewijk XIV wordt koning van Frankrijk.
1973 - Skylab, het eerste ruimtestation van de Verenigde Staten wordt gelanceerd.
Het is de laatste lancering van de Saturnus V raket.
2009 - De Karelsprijs wordt toegekend aan Andrea Riccardi, stichter van de SintEgidiusgemeenschap.
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Weetje uit de actualiteit
Het verkoop van condooms in de VS steeg met 23% tegenover dezelfde periode vorig jaar,
dankzij het feit dat de vaccinatiecampagne op volle toeren draait.

Openingszin
Hou jij van rollenspelen? Dan ben jij de kip en ik het ei en dan zien we wie eerst komt.

Quote van de week
"Een vector, weet ik veel wat dat is." -Derdejaars student ingenieur

Pro Tip
Je pizza knippen is echt veel handiger dan snijden!

Mopje van de dag
Twee mannen zitten samen op café. Zegt de een tegen de ander: 'Mijn vrouw heeft
vannacht gedroomd dat ik miljonair was'. 'Heb jij even geluk,' zegt de ander, 'die van mij
denkt dat overdag, wanneer ze gaat shoppen'.

Populairste babynaam in 2021
Tot nu toe? Adam als het een jongen is, Ella voor een meisje.

Lifehack
Het is perfect mogelijk om eitjes te koken in de waterkoker, gewoon iets langer laten
napruttelen en klaar!

Biersuggestie
Vlaamsche Leeuw Tripel

Random

Spelletjes
Zweedse puzzel
BBBBBBB

Spelletjes
Kleurplaat

BBBBBBB

Raadsel van de week
Het laatste Bakske van het jaar dus geen nieuw raadsel deze week, maar wél
twee winnaars van vorige week. Dit zijn Sana Bennasser en Ben Callaerts.
Zij mogen een mailtje sturen naar communicatie@vtk.be met als onderwerp
'Raadselwinnaar S2W11' om hun prijs te ontvangen!
Verantwoordelijke uitgever: Liene Drijkoningen i.o.v. VTK Ondersteuning vzw,
Studentenwijk Arenberg 6 bus 1, 3001 Heverlee, tel.: +32 (0)16 20 00 97, Ond. nr.:
0479.482.282, RPR Leuven, vtk@vtk.be, http://www.vtk.be

Volg ons nu ook op TikTok!

@VTKLeuven
@VTKLeuven

