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Het Bakske
Beste lezer,
We zijn al reeds in de 4e week van ons jaar aangekomen, wat vliegt de tijd toch snel.
Ook deze week heeft vtk weer een hele hoop evenementen voor jou klaar staan.
Aangezien de 24 urenloop volgende week al is hebben we natuurlijk ook een cantus
in thema voorzien. Daarbovenop nog een allerlaatste looptraining om onszelf helemaal klaar te maken om volgende week die Holy Grail terug naar VTK te brengen.
Vtk is er weer helemaal klaar voor, wij hopen jullie ook?
Tot dan, de redactie
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Praeseswoordje
Mijn woord van het moment is “zoektocht”. Woensdag ging ik op zoek naar schachtjes die mij het leven de
komende weken wat aangenamer zouden maken. Ik keek er
enorm naar uit, maakte in mijn hoofd al een lijstje van taken
die ik zelf al te lang uitstel (ja, mijn thesis staat met stip bovenaan
dit lijstje). Naast de taakjes was ik enthousiast om de nieuwe generatie (2001, ik kan het nog steeds moeilijk geloven) te leren kennen, om
dieper in te gaan op wat hun drijfveren zijn om hier in Leuven te starten
aan onze mooie maar soms toch wel moordende opleiding. Ik zou hen het
echte studentenleven laten ontdekken, ik zou er voor zorgen dat ze hun mama
niet elke dag zouden missen, ik zou hen mijn liefde voor de mooiste kring van
Leuven doorgeven….
Jammer genoeg loopt een zoektocht niet altijd af zoals je hoopt. Drie van mijn
mooie schachtjes blijken Limburgers te zijn. Limburgers. Cristaldrinkers. Ik was
even lichtelijk in shock. Mijn vele voornemens, om hen het echte studentenleven,
en dus onze geliefde Stella, te leren kennen, leek ineens een bijna onmogelijke opdracht geworden. Ik wil ze natuurlijk niet afrekenen op vooroordelen, dus
Gilles, Barry en Olivier, maak mij trots en toon dat niet alle Limburgers hetzelfde
zijn!
Ook volgende week zoek ik verder. Na mijn dosis pech van afgelopen week, ben
ik er volledig van overtuigd dat mijn volgende zoektocht wel goed zal aflopen.
Alleen kan ik deze zoektocht niet alleen volbrengen, maar heb ik jullie allen hiervoor nodig. Samen zoeken we naar de overwinning, samen bewijzen we dat
ingenieurs superieur zijn (zelfs de Limburgers) en samen beleven we de mooiste
24 uren van ons leven. NOG 1 WEEK TE GAAN!
Daphne

Vicewoordje
“To be or not to be” is een eeuwige filosofische vraag waar je uren over kan discussiëren. “To win or not win” daarentegen is een vraag waarop we een duidelijk
antwoord kunnen geven op de 24 urenloop. Natuurlijk gaan we daar winnen en de
heilige graal binnenslepen! Als je ondertussen nog steeds niet hebt gehoord van
de 24 urenloop ben je ofwel al te veel in de bib aan het studeren of kom je nooit je
kot uit. Binnen 1 week is het eindelijk zover, het moment van het jaar waar we Apolloon kunnen vernederen en laten zien dat we op alle vlakken superieur zijn. Als
je de kans hebt deze week, laat ze dan nog maar eens weten dat ze niet kunnen
lopen en dat we ze gaan pakken! Neem dus uw loopschoenen uit de kast en
begin maar te trainen om uw tijd aan te scherpen. Voor de supporters organiseren we een 24 urenloop cantus deze dinsdag om de liedjes aan te
leren, de goede sfeer in te zetten en de bierbuikjes intact te houden!
Nu we ook allemaal enkele schachtjes rijker zijn na de schachtenverkoop kunnen ze allemaal de fotokader en omslagfoto van
de 24 urenloop instellen. Conclusie: het gaat een fantastische editie worden waar we als VTK verenigd gaan staan!
Jarrit thys
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Doorlopend: Looptraining 24 urenloop | Atletiekpiste | 18u00

De legende van de Heilige Graal is een welbekend deel van de westerse
geschiedenis. Echter, vanaf nu zal deze legende ook deel uitmaken van de
geschiedenis van VTK! Dit jaar zullen we op de 24 urenloop weer strijden om de
mooiste beker van Leuven te bemachtigen; lopen om die schitterend goudgele
Heilige Graal de onze te maken. Om deze missie te volbrengen, gaan we buiten
enthousiaste supporters, ook razendsnelle lopers nodig hebben.
Om dit te verzekeren, zullen we elke weekdag (behalve vrijdag) een looptraining
voorzien. Na een periode van vakantie en rust kan het ons allemaal wel eens deugd
doen om aan onze conditie te werken. Iedereen is dus welkom, onafhankelijk van
je sportief niveau of snelheid. Daarom bieden we naast een intervaltraining en een
snellere duurloop, ook een duurloop op een rustiger tempo aan. Na elke training
is er zelfs de mogelijkheid om jezelf te testen op het rondje van de 24 urenloop
en zo misschien het befaamde VTK Speedyteam T-shirt te bemachtigen. Afspraak
aan de ingang van de atletiekpiste om 20u30 vanaf donderdag 26 september.
Let's retrieve the Holy Grail!

MA

14:

Onderwijslaunch

|

Plantkunde

|

19u00

Voor alle nieuw verkozen studentenvertegenwoordigers, ervaren en onervaren,
organiseert VTK Onderwijs maandag een avond vol interactieve sessies. Afsluiten
doen we met een gratis receptie waar je wat kan socialisen met je mede-POC'ers.
Vergeet je niet in te schrijven via on.vtk.be/onderwijslaunch, hopelijk tot dan!

MA 14 & DI 15: Sollicitatietraining | Geo-instituut (200E) | 20u00

Ga je binnenkort op zoek naar je eerste stage of job? Ben je niet helemaal zeker
wat je best wel en niet op je CV zet? Heb je nog niet zo’n goed beeld over wat te
verwachten tijdens een sollicitatiegesprek? Op maandag 14 en dinsdag 15 oktober
nemen VTK Development en LBK je mee doorheen het sollicitatieproces. Tijdens
de sollicitatietraining leer je meer over de vier belangrijkste aspecten van het
sollicitatieproces: de CV, LinkedIn, een motivatiebrief en het sollicitatiegesprek. Na
de sollicitatietraining is er de tijd om nog wat vragen te stellen of om na te praten
met een hapje en een drankje.
Inschrijven kan op on.vtk.be/sollicitatie

DI 15: Halftime startvergadering |

BOKU

3.10

|

12u30

Heb jij in Kanweek gezeten en vond je dit superleuk? Of heb je Kanweek gemist
en hier nu spijt van? Wil jij samen met de rest van ons jaar superleuke activiteiten
organiseren? Kom dan zeker naar de startvergadering van Halftime en brainstorm
mee over onvergetelijke ideeën om zo iedereen te laten zien dat de derdejaars dit
het beste kunnen! Afspraak dinsdag 15/10 om 12u30 in BOKU 03.10 (Dit is enkel
informatief en niet bindend, dus mis het niet).

Events

DI 17: Open vergadering acteurs revue | 200m 00.06 | 20u00 |

Ooit al eens op een podium gestaan of dit ooit al eens willen doen? Revue zoekt
podiummensen of “acteurs” in “geavanceerd” vakjargon. Kriebelt het al? Je bent
altijd welkom op onze eerste samenkomst, geen ervaring vereist. Dit zal op
dinsdag 15 oktober plaatsvinden vanaf 20u in aula 200M 00.06.

WO 16: IFR Rockfeestje: Kara-rock-é | 't elixir | 22u00
Appelkers-, cactus- en bessenjenever aan 3 voor €2!

Hey Jude en zij die altijd in de Stemming zijn voor een mu-ziek leuk feestje! If you
Can’t Get No Satisfaction, dan Walk This Way naar ‘t ElixIr, want hét IFR Rockfeestje
staat weer voor de deur! Haal allemaal jullie dansbroek of dansrockje uit de kast
om als Free Bird te komen jammen op de beste rockmuziek aller tijden. The
Beat Goes On. Speciaal voor alle fans van Pink Floyd, Green Day en de Red Hot
Chili Peppers: je kan ze nu ook gewoon komen proeven aan €2. Regelrecht een
Stairway To Heaven! They will Rock your world. De vraag: “Should I Stay Or Should I
Go?” Is bij deze dan ook beantwoord. Wees niet gewoon Another Brick In The Wall,
zet jezelf op aanwezig en ooo ooo you’re halfway there!
LBK en VTK scheppen een Band en beloven: We Will Rock You!

DO 17: Eerstejaarsconvent | 't elixir | 18u30 | Io vivat: 18u45
Beste eerstejaars,

De eerste weken van het academiejaar zijn voorbij gevlogen, en zonder twijfel
hebben een aantal van jullie het concept ‘cantussen’ ontdekt. Of misschien heb
je dit net gemist?
Hoe dan ook, het is als eerstejaar nooit gemakkelijk om te volgen bij al die liedjes
in vreemde tempo’s, talen en versies. Gelukkig voorziet Werkgroep Cantus speciaal
voor jullie een eerstejaarsconvent waar deze liedjes aangeleerd worden, vergezeld
van enkele pintjes.
Dus, neem een paar vriendjes, je beste zangstem en je codex op 17 oktober mee
naar de fak, en leer cantussen van de besten!

Events

24 urenloop of 24-urenloop?
Volgende week is het eindelijk zover, hét evenement van het jaar! Al
wekenlang worden er langs alle mogelijke kanalen lopers en supporters
geronseld, dat beloofd, maar soms bestaat er wel eens onenigheid over de
exacte naam van die fantastische gebeurtenis. Hoe zit dat nu?
De oorzaak van deze jaarlijks terugkerende verwarring is de regel die zegt
dat er in samenstellingen met getallen een streepje moet staan. Denk
bijvoorbeeld maar aan 10-daagse of 7-sprong. Nu moet het lukken dat die
regel voor dit woord niet opgaat. De beste lopers van elke kring rennen
namelijk 24 uren lang, een loop van 24 uren dus. Wetenschappers zoals we
zijn, zouden eerder geneigd zijn 24 uur te zeggen maar je gaat ook geen 7
dag op vakantie. Ha, vakantie.
Whoops, even afgeleid. Terug bij de les: dat betekent dat het woord eigenlijk een samenstelling is met een woordgroep, 24 uren met loop. Wat zegt
onze teerbeminde maar soms ondoorgrondelijke taal? Dat als we in een
woordgroep het telwoord als een getal schrijven, we een spatie laten.
Dames en heren, we hebben het gevonden, het is dus wel degelijk 24 urenloop! Zeg het voort! En dat ik niemand ooit nog vierentwintig-streepje-urenloop hoor zeggen he.
Om af te sluiten nog wat interessante hypothetische scenario’s: wat
nu als 24 verenigingen elks één loper zouden afvaardigen om voor een
onbepaald aantal uren rondjes te lopen, een urenloop zeg maar. Die 24
zouden uiteraard als ‘de 24’ bekendstaan wat ons dan leidt tot een samenstelling van 24 en urenloop. Ja, dat is een 24-urenloop he, logisch toch?
Leuk concept wel maar waarschijnlijk minder spannend.
Stel nu ten slotte dat door tijdsgebrek de 24 urenloop moet worden
ingekort en dat we maar 20 uren kunnen rondlopen, wat dan? Wel, omwille
van goed taalgebruik schrijft men normaal getallen tot en met twintig voluit
twintig voluit en in samenstellingen met een woordgroep schrijft men alle
woorden aaneen. Ik had heel graag geschreven dat het dan de twintigurenloop zou zijn, ik kan de affiches al voor mij zien. Helaas -maar misschien
toch goed ook want in Antwerpen en Gent hebben ze een 10 urenloop en 12
urenloop- is dat niet het geval, als het gaat om exacte aantallen schrijven
we getallen niet voluit. Ach ja, als we de Gentenaars bedanken die jaarlijks
bij ons toertjes komen lopen, hoeven we tenminste niet te schrijven dat de
twaalfurenlooprenners op onze 24 urenloop zijn komen helpen. Dat zou ook
maar belachelijk zijn.
Volgende week goed lopen en supporteren, iedereen!

Sport

Cultuurtips
MA 14: Pavel Haas Quartet | Het Depot | 16€ (Gratis met

cultuurkaart) |

Benieuwd naar klassieke muziek? Het Pavel Haas Quartet speelt in de hoogste
klasse. Dit strijkkwartet wordt wereldwijd bejubeld om haar aanstekelijke speelstijl. De Tsjechen brengen drie meesterwerken uit eigen land die druipen van de
melancholie. Antonin Dvorak zijn Amerikaans Strijkkwartet is een klassieker, Ervín Schulhoff zijn Eerste Strijkkwartet een explosie van jeugdige passie en Leoš
Janáček zijn Intieme Brieven een hartverscheurend relaas van onbeantwoord
verlangen. Klassieke muziek op zijn allerbest: via je oren recht naar je hart.

WOE 16: Openingsoptreden preparee: Tijd-à-tijd | PDS | €3 |
Preparee is een open improvisatieteam voor en door studenten. In hun openingsoptreden bestormen ze het podium met niet meer dan zes enthousiaste
spelers, bakken goesting, een suggestie uit het publiek en de belofte dat het een
niet-te-vergeten voorstelling gaat worden.
Ze nemen de geschiedenisboeken op de korrel op een manier die geschiedenisleerkrachten zenuwtrekjes aan de ooghoeken moet bezorgen! Zien we zo straks
Christopher Columbus op Tinderdate met Marie Curie? Of zien we hoe de gebroeders Wright na een vervallen kom soep ze helemaal zien vliegen? Time will tell!

DO 17: Lezing + film "All the Kings men" | Cinema ZED stuk |
€14 (12€ met cultuurkaart)|
Enkele weken lang voert Cinema Zed je doorheen de filmgeschiedenis aan de
hand van heel wat fragmenten, lezingen en uiteraard de films zelf. Een fascinerende reis van de stille films van von Stroheim, over de politieke cinema in Hollywood en de Italiaanse meesterwerken van Fellini, Visconti en Antonioni tot het
oeuvre van de Japanse meester Akira Kurosawa. Om 17u30 kadert filmjournalist
Chris Craps de film in een lezing boordevol filmfragmenten en om 20u staat de
klassieker All The King's Men op het programma. Een zinderend en onthutsend
politiek drama over de opkomst en val van een senator met een fantastische
Broderick Crawford in de rol van zijn leven. Gebaseerd op het gelijknamige Pulitzer-bekroonde boek.
Benieuwd naar alles wat cultureel is in Leuven of naar onze eigen activiteiten?
Wordt 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

Op uranium de wereld rond
Hoe nucleaire reactoren hun toepassing vinden in de scheepvaart
Het gebruik van kernreactoren voor energieopwekking is waarschijnlijk wel
gekend bij het grote publiek, maar dit is zeker niet de enige toepassing waar
we dergelijke reactoren terugvinden. Zo varen er vandaag de dag honderden
schepen rond met een nucleaire aandrijving en zijn er zelfs testen uitgevoerd
om vliegtuigen aan te drijven met behulp van een nucleaire motor.
Verschil met elektriciteitsopwekkende reactoren
De nucleaire reactoren gebruikt om schepen aan te drijven, vertonen grote
gelijkenissen met deze gebruikt voor energieopwekking, maar hebben een
lager vermogen gaande van 10 MW tot enkele 100 MW. Een reactor gebruikt
in de energiesector heeft ter vergelijking meestal een vermogen rond de 1000
MW. Een ander verschil met reactoren gebruikt voor de energieproductie is
de brandstof die deze reactoren gebruiken. Deze schepen gebruiken zeer
hoog verrijkt uranium-zirkonium of uranium-aluminium met een veel langere
levensduur in plaats van het gebruikte uraniumoxide in de energiecentrales
als brandstof.
Een moeilijke afweging
Het gebruik van dergelijke kernreactoren voor scheepsaandrijving biedt enkele niet te onderschatten voordelen waarvan onafhankelijkheid misschien
wel één van de voornaamste is. Een nucleair aangedreven schip kan gedurende meerdere jaren varen zonder ooit opnieuw brandstof te moeten inslaan in
een haven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel militaire schepen zoals
onderzeeërs, vliegdekschepen, etc, een dergelijke energiecentrale aan boord
hebben. Een bijkomend voordeel voor onderzeeërs is het feit dat de reactor
geen uitstootgassen heeft. Hierdoor moet het schip dan ook niet periodisch
naar de oppervlakte om deze verbrandingsgassen te lozen. Of het ooit zijn
weg vindt naar commercieel gebruik, zoals containerschepen, is nog maar de
vraag omdat er naast deze voordelen ook enkele nadelen zijn, zoals beveiliging, onderhoud en noodzaak aan gekwalificeerd personeel. Deze nadelen
spelen bij militaire toepassingen een kleinere rol omdat de reactoren daar
staan op goed bewapende schepen en ze over budgetten beschikken die het
onderhoud en aanwerven van gekwalificeerd personeel eenvoudig toelaten.
Young Energy Reviewers Association (volledige artikel op www.yera.be)
Jeroen De Maeyer - auteur

Berichten

Cantusweetje – Werkgroep Cantus
Commilitones
De codex staat vol met liederen in allerlei verschillende talen. Hoewel talen
zoals het Frans, Engels en Duits best van de onze verschillen zijn we er toch vertrouwd mee. Vreemd genoeg is de taal waar we de minste voeling mee hebben
waarschijnlijk die dat het dichtst bij de onze aanleunt, het Afrikaans. Om daar
verandering in te brengen is het lied van deze week het razend populaire Sarie
Marais.
In de codex staat bij het lied de naam Joan van Niekerk vermeld maar zij is niet
de auteur. Het lied werd voor het eerst gedrukt in de Groot Afrikaanse-Hollandse
Liederbundel, door haar uitgegeven in 1927 maar Sarie Marais werd ten tijde van
de Tweede Boerenoorlog (1899-1902) al gezongen en is waarschijnlijk toen ook
ontstaan.
Sarie Marais is een romantisch lied, uit de mond van een Afrikaanse Boer die
hoopt terug te keren naar zijn geliefde maar daarvan wordt weerhouden door
de kakies. Kakie was een van de benamingen voor de Britse soldaten, te danken
aan hun kakigroene uniformen. Een andere veelgebruikte was rooinek, dat bijvoorbeeld in Die Stellenbossche kerels voorkomt. Doordat de Britten onvoorbereid waren op de felle zon zouden ze vaak met verbrande, rode nekken hebben
rondgelopen.
In het lied is de Boer bang om door de kakies gevangen en over zee weggestuurd te worden. Helaas was dit de harde realiteit voor veel Afrikaners, tijdens de
Boerenoorlog zijn zo’n 26.000 krijgsgevangen naar Britse kolonies zoals Sint-Helena en Sri Lanka verscheept. De Boer vergelijkt de Britten daarom met een krokodillenpes (=krokodillenpest), “ze slepen je altijd naar het water toe en gooien
je op een schip voor een lange trip die Joost weet waar naartoe.”
Het lied is ook hoopvol, de Boer hoopt om uiteindelijk naar zijn Sarie en zijn
thuis Transvaal (een streek in Zuid-Afrika) terug te keren. Noch over de schrijver
noch over de echte Sarie Marais is zekerheid maar de twijfel bestaat telkens
tussen twee personen. De twee vrouwen die in aanmerking komen als Sarie
Marais zijn Sara Maré (1840-1877) en Susara Maré (1869-1893), hun achternaam
zou ooit als Marais geschreven zijn wat in het Afrikaans hetzelfde klinkt. Over de
tekst van het lied bestaat wel zekerheid, die komt van de letterlijke vertaling van
het Amerikaanse Ellie Rhee naar het Afrikaans, met andere namen en plaatsen.
Als afsluiter de betekenis van de twee minst duidelijke woorden, uit de zin ‘daar
onder in die mielies bij die groen doringboom’: mielies is niets anders dan maïs
en die groen doringboom is een groene doornboom.
Laten we drinken op Sarie Marais en dat Afrikaans, commilitones!
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Mathias W, Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be

Berichten

Het dagboek van een prof
Maandag: Het jaar is nog maar net begonnen en ik krijg al een eerste
moeilijkheid te verwerken: ik heb ontdekt dat het niet meer kan om met munten te betalen bij de automaten in Werktuigkunde. Waar haalt de Alma het lef
vandaan dit te doen zonder mij, de ongekroonde koning van Werktuigkunde, te
informeren?! Hoe dan ook, vandaag dan maar geen koffie…
Dinsdag: De Vlaamse regering wil iets doen tegen studenten die steeds langer
studeren, maar dat is zonder mij gerekend! GEEN ENKELE BURGIE STUDEERT
AF ZONDER MINIMAAL 4 KEER EEN HEREXAMEN MECHANICA TE HEBBEN
MEEGEDAAN!
P.S.: Ik heb vandaag samengezeten met Joske, we zijn overeengekomen om de
slaagpercentages van Mechanica 1 van 11,8% naar 9,9% te brengen. #leukgetal.
Trouwens het werd met die PAL-sessies veel te gemakkelijk erdoor te zijn zonder
mental breakdown.
Woensdag: Vandaag ben ik voor het eerst dit jaar in de Alma gaan eten. ’t Is wel
wat duur geworden. Heel veel studenten waren aan het klagen. Maar wat boeit
mij het?! Ik ben prof! En burgie! Geld genoeg! #shalalala
Donderdag: Vandaag besloot ik een wandeling over de campus te maken… Wat
heb ik toch geluk dat ik in Heverlee mag doceren en niet bij al die plebs in het
centrum.
Vrijdag: Vandaag eens langs de Moete gegaan. Ze hebben nieuwe enchiladas. Als
je denkt alles gezien te hebben, dan komen ze met zoiets af! Maar ja, ik dacht
bij mezelf: “Dirkje, doe eens wild!” en zo deed ik het ook! Was best wel lekker.
P.S.: Blijkbaar kan ik niet goed tegen bonen. Ik had daarna nog een P&O-meeting
en je had die studenten moeten zien hun adem inhouden! #Tsjernobyl2.0

Tot volgende week dagboek,
Xxx Dirkje

Dagboek

Spelletjes

Binairo makkelijk

Memewedstrijd
Memewedstrijd 24 urenloop
De winnende meme van deze week komt van Arne Janssen.
Je mag langskomen op Blok 6 om je prijs af te halen.

Volgende week wordt er weer een winnende meme uitgekozen dus blijf ze opsturen en win een bol.com bon van €20! Je kan deze opsturen naar Raadsel@
vtk.be of via de form op de Facebook pagina.

Bericht aan alle leden
Zie jij de Communicatieschachten zonder hun fotokader in de les, Alma of bib.
Stuur dan zeker een foto naar communicatie@vtk.be zodat deze schachten
gestraft kunnen worden.
Veel liefs,
VTK Communicatie

