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Het Bakske
Beste lezer,
Nu het tweede semester goed van start is gegaan helpen wij laatstejaars op
zoek naar een job op onze jaarlijkse Jobfair. Ben jij nog niet op zoek naar werk?
Ook voor een stage of een thesisonderwerp kan je op de Jobfair terecht! Uiteraard
hebben wij naast de Jobfair weer tal van activiteiten voor jullie klaarstaan, dus sit
back and relax met het Bakske van deze week.
Kusjes
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Praeseswoordje
Goedemorgen beste lesganger
Vorige week hebben we met z'n alle kunnen genieten van veel zonneschijn
en hebben we onze lentekleren al een eerste keer uit de kast kunnen halen.
Misschien was het nog net iets te koud om een hele namiddag een terrasje te
placeren, maar als dit een voorteken is van een mooi voorjaar dan teken ik daar
graag voor. De koudegevoelige ik is extra blij met het zachte weer, want ik heb weer
een winter overleefd zonder een nieuwe winterjas te kopen en het gezaag dat hiermee
gepaard gaat. M’n mama vraagt zich af hoeveel winters ik het nog ga volhouden. De
counter staat momenteel op 5 en daar kan zeker nog wat bij.
Afgelopen week heeft menig VTK’er zich weer eens verzameld in een tent om te doen waar wij
goed in zijn: zingen en chaos creëren. De Massacantus der Heverleese Kringen was zeker en
vast een succes op de dubbel versterkte boxen na, maar veel hebben jullie niet gemist buiten
wat gezever van mij en mijn mede-seniors. Verder waren er deze keer geen buitensporig
zatte studenten en twee ambulances, maar wel een tafel die in de gracht is beland en een
groepje studenten die zogezegd een tafel hadden gehuurd en ermee naar het centrum aan
het wandelen was. Al bij al was het een zeer beschaafde avond.
Komende week komen we een beetje tot rust en blikken we samen vooruit op onze toekomst.
VTK verwelkomt jullie donderdag allemaal op de Jobfair en wie weet vind jij wel de job van
je leven. Kom praten met de meer dan 150 bedrijven en verzamel zo veel mogelijk goodies,
want dat is toch stiekem altijd een wedstrijdje. In de middag voorzien we jullie van lunch en
in de vroege avond staat er een netwerkreceptie op de planning. Kortom, een niet te missen
evenement voor iedere masterstudent en derde bachelor! Vergeet je zeker niet in te schrijven
op jobfair.vtk.be.
Tot slot, is dit Bakske superblij jullie prachtige glimlachen weer te mogen waarnemen in de
aula’s, want sinds vandaag, maandag 7 maart, zijn mondmaskers niet langer verplicht in de KU
Leuven gebouwen! Straal, geniet van de vrijheid, maar gebruik steeds je gezond verstand en
hou het veilig. Tot op een van onze evenementen deze week!

Bram Devriese
Praeses VTK 2021-2022

Vicewoordje
De mooiste tijd van het jaar mogen we dit academiejaar tot mijn blijdschap 2x beleven. De
periode dat wij weer beschikken over enkele groene schachtjes in onze schone Leuven om
ons het leven een heel pak makkelijker te maken. En vorige week werden eindelijk onze
eerstejaars losgelaten in hun doopavontuur. Samen met Bram en Maarten hebben we het ons
heel gezellig gemaakt, een hele voorraad karton volgeschreven en elf prachtige schachtjes
opgescharreld voor de 6-0. Eerste opdracht: koop een ticket voor de Kerstcantus! We moeten
ze meteen goed opleren, he.
Ik hoop trouwens dat jullie -ook zonder opdrachtje- hetzelfde hebben gedaan. De Kerstcantus
is naar goede traditie één van de beste cantussen van het jaar, of dat ligt aan een andere
traditie die typisch plaatsvindt op de Kerstcantus laat ik in het midden. Althans, dat vond
ik zelf toen ik deel was van de corona. Dit jaar zal het als cantor zijn, maar ik heb er
daarom niet minder zin in. Zorg ook zeker dat je nog wat extra zakgeld bij hebt, want er
vallen een paar mooie dingen te rapen! En wat is er nu leuker dan beschonken veel
te veel geld te bieden op een item waar je daarna hoogstwaarschijnlijk niks meer
aan hebt (behalve een leuke herinnering uiteraard)? En die herinnering is ook maar
een twijfelgeval als je net iets te vaak wordt toegedronken. Haal dus nog een
laatste keer die kerstmuts uit je kast en smeer alvast je keel voor de befaamde
goededoelencantus van de Lage Landen!

Liene Drijkoningen
Vice-Praeses VTK 2021-2022
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Cursusdienst:
Voortaan is het niet meer nodig om tijdsloten te
reserveren.
Bij vragen mogen jullie altijd mailen naar
cursusdienst@vtk.be
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Openingsuren

VTK100 - Praeseswoordje Door De Jaren Heen
Noeste lezer, welgekomen aan het hoogtepunt van jouw
bakskes ervaring.
De eer was geheel de mijne toen Bram ons vroeg om een tekstje
te schrijven ter ere van VTK 100. Mijn grote ego was lichtelijk
gestreeld, een hoogtepunt in mijn week, van opwinding was er zeker
sprake. De traditie wil dat ik deze epistels laattijdig (I feel I’m not
alone) schreef op een toilet, my happy place, via een sms naar mijn
groco communicatie. Op een galabal, in een verdoempte fakbar na de
LOKO en Stura AV’s ergens in de nacht van vrijdag op zaterdag, al dan niet
met mijn hoofd tegen de deur of naast de pot, soms in het gezelschap van
mijn maaginhoud, soms moederziel alleen. Nu zit ik op een vrijdagochtend
op een bureau dit te schrijven, wat een verschil….
Terug naar die eer die geheel de mijne was. BLIJKT NU DAT IK PAS OP PAGINA 4
of 5 TERECHTKOM. WEODEND BEN IK. Ik keek ernaar uit om terug te prijken op
die eerste pagina’s, niets is minder waar, die blonde adonis (het mag gezegd zijn)
staat er verdorie ook nog steeds!
Nu ik die primetime gemist heb, zal ik me erbij neerleggen. Bram had ook ideetjes
gegeven waarover ik iets kon schrijven: “een iconisch verhaal uit mijn praesesjaar.”
Dat is hetzelfde als vragen: “Wat is je favoriete scene uit Lord Of The Rings?”. Iedereen
weet dat dat totaal irrelevant is. Okay, als Théoden de Rohirrim aanspreekt bij de
aanval op Minas Tirith kunnen we spreken van een extra grote climax, maar die hele
film blijft iconisch hé, elk onderdeel is even goed. Zo zie ik ook mijn studentenjaren,
één grote epische film. Nu bedenk ik ook, als je soms op de campus keek, die orcs
waren niet zo heel ver weg…. kuch Wina kuch.
Goed, dat was geen goed aanknopingspunt. Ik kan gaan voor een tweede optie:
blijven lullen. Als ik die eerste pagina niet krijg, kan ik er wel voor zorgen dat ik
gewoon de rest van dees boekske vul. Veel praten is nu eenmaal iets van mijn
specialiteiten, mijn miranda zegt dat ook altijd. Ik heb er dan ook mijn job van
gemaakt. Praten, praten, praten, en niet te veel fysieke shit doen, het wordt een
beetje mijn lijfspreuk. Of beter gezegd: gewoon de eigenschappen van een praeses.
We zijn drie alinea’s verder en zou ik toch ook graag een sluier opheffen en wat
wijsheid delen. “Uw kunde is pas relevant in de context waarin je hem gebruikt.” BAM
wat een binnenkomer. Een voorbeeld: Lukas in VTK: een loser op vlak van pc’s, Lukas
in het werkleven: een heuse computermagiër. Dus als je je omringt met allemaal
mensen die in hetzelfde goed zijn, dan kan je je niet echt ontplooien. Zo gezegd zo
gedaan, na enkele jaren een typische archie/burgie job te doen ben ik begonnen als
makelaar en ontwikkelaar. Eén nadeel: de teleurstelling en desinteresse in de ogen
van de proffen als je ze terug tegenkomt. Je voelt ze denken: “hoe is die zo laag
kunnen vallen.” Dat neem je er dan maar bij. Long story short: omring je met veel
‘andere’ mensen, leer van hen, versterk jezelf en mocht je het gevoel hebben dat je
niet uitblinkt of voel je je door je omgeving teneergeslagen? Dan zit je waarschijnlijk
gewoon in de foute omgeving: ontdek, spring, vlieg en kom kei hard neer op uw
bakkes. Alleen zo zal een grotere versie van jezelf opstaan. Luctor et emergo!
Tot een volgende, dan zal ik minder over mezelf proberen praten, ik beloof het,
kusjes
Lukas
Lukas De Backer
Praeses VTK 2016-2017

Maakbaar Leuven
Heb jij interesse in het onderzoeken en herstellen van kapotte toestellen?
Maakbaar Leuven zorgt voor eenvoudige toegang tot herstel via Repair
Cafés en ook jij kan daar bij helpen! Een repair café is een evenement
waar mensen met een kapot toestel naartoe kunnen komen zodat
vrijwillige herstellers deze kunnen repareren. Dit kan gaan van koffiezet
tot laptop, maar ook e-steps of slijpschijven passeren de revue.
Natuurlijk hoort daar ook een hapje en drankje bij dat wordt voorzien
door de plaatselijke bar of door het vrijwilligersteam. Wij zijn nog op
zoek naar enthousiaste vrijwilligers met technische achtergrond die
samen met ons de handen uit de mouwen willen steken als hersteller.
Heb jij interesse om je herstel-skills te versterken in een geweldig
team? Vul dan dit formulier in: on.vtk.be/maakbaar

VRIJ 7/03: Jobfair Track | 20u00 | Quadrivium
De Jobfair komt er weer aan en wat is een betere voorbereiding
daarop dan deelnemen aan de o zo waardevolle Jobfair Track? Door
dat ingenieuze brein van jou te combineren met de nodige soft skills
ben jij dé schakel die je droomwerkgever mist! Volg de Jobfair Track,
kom te weten hoe je het beste uit jezelf haalt (en dat vooral toont aan
bedrijven) en stap met een voorsprong richting de Jobfair!
Op maandag 28 februari en maandag 7 maart organiseert VTK vier
workshops om je persoonlijke ontwikkeling te boosten en je voor te
bereiden op de Jobfair. Kom zeker af en geniet naast de workshops
ook nog van een receptie samen met de bedrijven. Studenten die de
hele track volgen, ontvangen ook een exclusieve Parker-pen “to seal
the deal” op de Jobfair!
Let op: de workshops worden in het Engels gegeven!
7 maart:
•

20u15 Presenting yourself during an interview by Capgemini Engineering

•

21u15 Team effectiveness by ExxonMobil

Registreer je via de QR-code of via https://on.vtk.be/jobfairtrack

Events

MA 7/03: Statix fakfeestje:
22u00 | 't ElixIr

War of the

betonmolen

DI 8/03: Legobouw | 19u00-22u00 | De Ton (Arenbergkasteel)
Haal het kind in je nog eens boven en combineer dit met je
ingenieursskills op dit Legobouw-evenement.
In groepjes van 6-8 personen gaan jullie verschillende uitdagingen
aan met Lego om uiteindelijk al jullie creaties samen te brengen
tot één geheel. Een leukere teambuilding met je vrienden bestaat
niet!
Ben je niet met 6? Dan zetten we je samen met een ander groepje
zodat jullie tezamen iets groots kunnen bouwen.
Wanneer: 8 maart, 19:00 - 22:00
Waar: De Ton (Arenbergkasteel)
Inschrijven kan via on.vtk.be/legobouw

Events

DI 8/03: Kan you Quiz? | 20u00 | Quadrivium | €8/groepje
Ahoy! Als voorproefje voor de meest legendarische week van het jaar,
organiseert de eerste- en tweedejaarswerking, Kanweek, dinsdag
8 maart de enige echte Kanweek Quiz. Stel een team samen van
maximum 4 knappe koppen (of stevige drinkers) en kom strijden om
de supertoffe prijzen (of ga voor de zuipbeker)!

DI 8/03: Gain engineering experience abroad | 20u00 | Groep T
Ben je klaar om een stap in de wereld te zetten en je vaardigheden
te benutten? Ben je op zoek naar iets internationaals om je
ingenieurservaring uit te breiden, maar weet je niet waar te beginnen? In
het kader van de Think Abroad-maand bieden we jou samen met Industria
en AIESEC de perfecte kans om je echte internationale droomstage
te vinden! We bieden stages aan bij start-ups en multinationals over
de hele wereld en veel van deze stages zijn uitermate geschikt voor
ingenieursstudenten.
Dus ontmoet ons op onze internationale beurs, drink een drankje op
onze gratis receptie en begin jouw internationale reis met ons!
Praktische informatie:
- Dinsdag 8 maart
- Groep T 002.02
- Deuren openen vanaf 19u30
Inschrijven kan via de link in het evenement op onze website.
We hopen je daar te zien en tot snel!

Events

DI 8/03: Cuban Night | 20u00-05u00 | 't ElixIr
Hola hombres y mujeres!
In fakbar ‘t ElixIr trekken we op dinsdag 8 maart de Atlantische
Oceaan over en gaan we met z’n allen samen genieten in Cuba!
Zak allemaal af naar de meest fantastische kelder in Leuven en
drink aan héél Cubaanse (lees economische) prijzen de traditionele
cocktails die men daar kan vinden (tip: er zit alcohol in). Ben je
eerder niet te vinden voor een cocktail, dan hebben we voor jullie
ook nog altijd een lekker fris zomers biertje in de aanbieding.
Omdat de vrijheid van Cuba zeker nog gevierd mag worden, kan
ook een vat aan nihilistische prijzen niet ontbreken! Wij zien jullie
daar!
‘t ElixIr team

WOE 9/03: SVDM: Muurklimmen
Na het succes van vorig jaar gaan we weer muurklimmen!
Voor een prijsje van 3 euro per persoon, kan je leren muurklimmen
of je reeds verworven technieken showen! De plaatsen zijn
beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap!
Wanneer? -> woensdag 9 maart van 17u tot 18.30u.
Waar? -> Klimzaal de Stordeur, Aarschotsesteenweg 112 3012
Wilsele
Inschrijven -> on.vtk.be/inschrijven_muurklimmen
Wat meenemen? -> PROPERE sportschoenen.  Als je dit niet hebt,
kan je ter plaatse klimschoenen huren voor €3.
Pas op: Je inschrijving is pas compleet vanaf we de betaling
ontvangen hebben. De betalingsgegevens krijg je via de
bevestigingsmail.

Events

WOE 9/03: Voorstelling Existenzweek

20u30 | Aula Arenbergkasteel

Het team enthousiaste studenten van Existenz 2021-2022 zocht naar
een nieuwe uitdaging. Er werd gezocht naar een nieuw probleem. Een
probleem dat zich opnieuw terugvindt in het kader van leegstand:
de leegstand van de kerken. De stad Leuven heeft veel kerken op
haar gebied staan, en sommige staan leeg. Ze verkommeren in hun
omgeving; geen blik waardig van de toevallige passant.
Het resultaat is onze befaamde Existenzweek op een unieke locatie!
De Sint-Jacobskerk!
Benieuwd wat we allemaal gaan organiseren? Kom woensdagavond naar
de aula in het kasteel om de verschillende workshops en activiteiten
te ontdekken.

DO 10/03: VTK Jobfair | 10u00 | Brabanthal
Almost completed your study and ready to head to the corporate world? Get ready
to explore the path to your future! Still have some years of studying to go, but
interested in what the possibilities are? Come and prepare for your journey!
The beauty of the VTK Jobfair is that it is relevant for all engineering
students, graduating or not. Come and meet your future employer,
orient yourself in the world of internships or just have a look around
at all the different possible sectors for us engineers!

Events

MA 14/03: Lezing CryptoXTech | 20u00 | Aula Groep T
Bitcoin hier, NFT’s daar. Cryptocurrency en alle daaraan hangende
technologieën en systemen zijn alomtegenwoordig in de huidige
maatschappij. Is uw (virtuele) frank nog niet gevallen, en wil je graag
meer te weten komen over wat er in die virtuele ‘world of money’
allemaal aan de gang is, kom dan naar deze interessante lezing
waar enkele sprekers meer inzicht komen geven in verschillende
aspecten van de cryptocurrency-wereld en wie weet word jij wel de
volgende crypto-millionaire!

DO 17/03, 24/03, 31/03, 21/04, 28/04: Danslessen VTK & LBK: Samba
20u00 | Muvovolokaal

Hey daar!
Het is weer tijd om de dansschoenen aan te trekken want VTK en LBK hebben voor
jullie niets minder dan de Sambaaa op de agenda staan! Ideaal dus voor koppels
om te scoren met hun exotische dansmoves! Wees er snel bij aangezien er maar
beperkt plaats is.
Afspraak 17 maart, 24 maart, 31 maart, 21 april en 28 april om 20u - 21u
Kostprijs: 22 euro per persoon voor 5 lessen, op voorhand te betalen ( gegevens
worden via bevestigingsmail verstuurd)
Plaats: Heilig Hart, Naamsesteenweg 355, Heverlee ( Muvo-lokaal, Floscampi)
Inschrijven kan vanaf dinsdag 8 maart om 19u via volgende link ( zowel voor
mensen van VTK als LBK): on.vtk.be/samba
Stel dat  de plaatsen bezet kan, kan je deze wachtlijst invullen: on.vtk.be/samba_
wachtlijst

ZO 24/04: VTK goes 10 miles!
Op zoek naar een uitdaging of heb jij nood aan het stellen van doelen? Zet dan
alvast 24/4 in je agenda! Loop samen met VTK de Antwerp 10 Miles mee!
Wanneer? -> 24/4/2022
Waar? -> Antwerpen
Wie? -> jij natuurlijk!
Trainingsschema? -> on.vtk.be/trainingsschema_10_miles
Samen trainen? -> NATUURLIJK! Tijdens de wekelijkse loopjes zullen we samen
de lange duurloop doen! We splitsen de groepen op in verschillende tempo’s.
Hoe inschrijven? -> Als je mee wil lopen met onze VTK-familie, vul dan deze
form in tegen 13 maart on.vtk.be/10_miles_antwerp_aanwezig. Wij zorgen
voor je inschrijving en nummer ter plaatse.  :)
Prijs? €15 (ipv €29 als je je zelf zou inschrijven)
Info 10 miles antwerp -> on.vtk.be/info_10_miles_antwerp_nl
Tot op onze trainingen of tot in Antwerpen!
De sporties x

Events

Gouden Krijtjes - Stem je proffen naar een gouden
krijtje!
Jawel hoor, ze zijn weer daar! Naar aloude traditie reikt VTK ook dit
jaar weer de Gouden Krijtjes uit.
Wat zijn Gouden Krijtjes? Gouden Krijtjes zijn een prijs voor en een
bedankje aan de proffen die de meeste bijdrage hebben geleverd
aan de studenten, volgens de studenten.
Hoe wordt dit bepaald? Alle studenten krijgen de kans om te
stemmen op de prof die er volgens hen het meest bovenuit stak
op een bepaald vlak. Dit zijn zaken zoals beste prof, grappigste
prof en beste cursusmateriaal (bordschema's, slides, cursus ...).
De professoren met het hoogste aantal stemmen in een bepaalde
categorie winnen dan een Gouden Krijtje.
Geen goede proffen? Geen probleem :)
Je bent niet verplicht om iets in te vullen bij
elk veld, én er is ook een categorie voor beste
assistent. Dus als jij jouw eeuwige dank wilt
uiten aan die ene assistent die jou erdoor
heeft geholpen op een van de vele moeilijke
vakken met zijn/haar duidelijke uitleg en tips,
dan is dit daar dé uitgelezen kans toe.
Via de QR-code kom je op de form terecht en kan je je stemmen
uitbrengen. De proffen zullen je dankbaar zijn!

Hackathon BEST
Beste programmeurs, programminnen en al wat daar nog bij hoort
Als ingenieur is het altijd belangrijk om een beetje basiskennis van
programmeren te hebben. Het is nog belangrijker om plezier te hebben
en te bewijzen dat je beter bent dan uw medestudenten in alle soorten
competities. De BEST Hackathon valt hier onder en is dus het ideale
evenement om aan mee te doen!
Het evenement is een programmeerwedstrijd
waarbij de deelnemers allemaal korte challenges
moeten oplossen in Python om zoveel mogelijk
punten te scoren en te triomferen. Er zullen
zowel challenges voorzien zijn voor beginnende
als gevorderde programmeurs, die afzonderlijk
zullen strijden voor de eerste plaats. Dus zoek
jezelf nog twee codeerpartners en  schrijf je snel
in.
Maak dus je toetsenbord nog eens goed proper
om op 24 maart op de Twipe-kantoren je skills
te showen! Twipe is ook zo cool geweest om
snacks en drankjes voor iedereen te voorzien <3

Holy Hack 2022
Holy Hack is a 24h hackathon which can best be described as an “invention
marathon”. Students who are interested in technology, or the business aspect of
it, participate in a hackathon to learn, build and share their ideas in an enthusiastic
and welcoming atmosphere. You can bring your ideas to life by programming
software, building prototypes and also working out the business side of one
of the cases given at the event, all in a team of 4 or 5 participants. Thus, not
everyone in your team needs to know how to code! You will learn new practical
skills, collaborate intensely and have a lot of fun.
FOR WHO?
Students of higher education can apply. You don’t need to have tons of experience
in coding or business, students of all skill levels are welcome. If you have a great
interest in technology and are motivated to learn, you can definitely participate.
And furthermore, our coaches and workshops will help you along the way.
PRIZES?
The winning team receives a cash prize of €1000! There are also plenty
of other prizes for the runner-ups like airtags, wireless speakers
and some more.

Berichten

Spelletjes
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Slitherlink

De puzzel bestaat uit een rooster van punten. Iedere
ruimte tussen 6 punten vormt een cel. Sommige cellen
bevatten een nummer (0, 1, 2, 3, 4 of 5). Het is de bedoeling om
sommige aangrenzende punten met elkaar te verbinden op zo'n
manier dat:

er één lijn ontstaat die één lus vormt,
de lijn zichzelf nergens raakt of kruist, en
voor alle cellen met een nummer geldt dat het aantal kanten van de cel dat
door de lijn geraakt wordt gelijk is aan het nummer in de cel.

Spelletjes

Sudoku
BBBBBBB

Raadsel van de week
Je hebt 50 brommers, elk met een tank dat voldoende brandstof heeft om 100 km ver
te rijden. Hoe ver kan je maximaal rijden door alleen deze 50 brommers te gebruiken?

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 Arya Kapuriya en mag haar prijs komen ophalen
op Blok 6!

