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23u00 Happy Hour 't ElixIr

DONDERDAG

18u30 Eerstejaarsconvent II  't ElixIr
19u00 Kaas- en wijnavond Kasteel
19u00 IFB Volleybal Heren TSH Unit 2
21u00 Wekelijks loopje Blok 6
22u00 Zwarebierenavond 't ElixIr

Beste lezer,

Na een welverdiend lang weekend, staat er weer een prachtige week op het 
programma. Dinsdag kunnen we genieten van ongelooflijk veel verschillende 

soorten jevener. Woensdag zijn de entrepreneurs onder ons al vroeg uit de veren 
om zich te bewijzen in de Entrepreneur Challenge en donderdag kunnen de 
eerstejaartjes hun cantuskennis uitbreiden op het tweede eerstejaarsconvent. 

Geniet van jullie week, de redactie

DINSDAG 22u00 Jeneverfeestje 't ElixIr

WOENSDAG
08u00 Entrepreneur Challenge Universiteits- 

hallen
21u00 IFB Basketbal Heren UCLL Unit 3

VRIJDAG



Vicewoordje
‘Ik moet mijn leven eens op orde krijgen’ is een zin die ik afgelopen week tot mijn 
grootste spijt maar al te vaak heb moeten gebruiken. Ik denk dat ik niet alleen voor 
mezelf spreek, maar voor meerdere studenten die prutsen aan hun P&O’s of zelfs 
hun thesis. Aan de andere kant wordt het ons wel aangeleerd van hogeraf. Als je 
de krant openslaat is het altijd weer hetzelfde liedje: ze zoeken nog steeds een 
geschikte coalitie voor de federale regering, maar zijn eigenlijk gewoon stiekem aan 
het hopen om ons huidig wereldrecord ‘om ter langste geen regering hebben’ op-
nieuw te breken. Ook Delijn staat wekelijks in de krant met hun brak management 
en oneindige stakingen. Ik stel gewoon voor dat wij ook eens gaan staken op de 
campus tegen de veel te hoge werkdruk en stress die wij met ons meedragen! 
Daarvoor zou ik echter wel eens op de campus moeten komen..
Maar genoeg gezeverd, geklaagd en gezaagd, op dit moment lees je het 
Bakske en staan er weer mooie activiteiten van VTK op het program-
ma! Het eerste Café van Existenz een tijdje geleden was miss-
chien geannuleerd door het slechte weer, het 2 de Café zal op 
woensdag dubbel zo speciaal zijn! Dat is mijn aanrader voor 
de week, de rest mag je zelf ontdekken in dit prachtige 
Bakske!

Jarrit, Vice-praeses VTK 2019-2020

Praeseswoordje
November is de voorbije week officieel ingezet, en hoe! 

Een estafette winnen op de massacantus tegen LBK, het 
gebeurt niet elk jaar! Tussen onze vreugde voor deze his-

torische gebeurtenis door is november voor velen een kantel-
punt. Een pintje voor het slapengaan wordt ingeruild voor een extra

hoofdstuk uit de hoogstaande lectuur ter beschikking gesteld door 
ons geweldige cursusdienstteam, je plaats aan de toog van ’t ElixIr wordt 

ingeruild voor een plaats achter je bureau, je hebt nu eindelijk een excuus 
voor je onbestaand slaapritme door die vele nachtelijke uren deadlinen,… 

 
Maar, heb je je ooit al afgevraagd waarom wij deze transformatie ondergaan begin 
november? Waarom wij, sociale en geëngageerde burgies en archies die we zijn - 
in tegenstelling tot wat anderen wel eens durven beweren - ineens heel ons leven 
omslaan, en ’s avonds ontspanning zoeken eerder een uitzondering dan de regel is 
geworden? Leren we dan echt meer achter onze boeken dan door de wijde wereld 
in te trekken? Is die leerstof geen gevolg van het echte leven? Waarom eerst een 
gevolg bestuderen als je de oorzaak niet ten volle hebt beleefd? Het filosoferen 
over een antwoord op bovenstaande vragen laat ik aan jullie over. 
 
Zou het antwoord liggen in de lijn van “Ja, waarom is november een kantelpunt?” 
of “Die deadlines kunnen inderdaad nog wel efkes wachten, ik wil de wereld ont-
dekken”, dan heb ik goed nieuws! Bij VTK is november helemaal geen kantelpunt, 
wij doen gewoon verder met het organiseren van epische activiteiten! Kom dinsdag 
genieten van de beginnende kerstsfeer op ons jeneverfeestje, word woensdag een 
echte ondernemer op de Entrepreneur Challenge of probeer donderdag je
meeste gevreesde prof te charmeren op de kaas- en wijnavond!

Geniet van jullie week!
Daphne, Praeses VTK 2019-2020
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Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    GESLOTEN  GESLOTEN 22u - ...

Dinsdag    10u30-18u00  12u30-14u00 22u - ...

Woensdag    10u30-18u00  12u30-14u00 22u - ...

Donderdag    10u30-18u00  18u00-19u00 22u - ... 

Vrijdag         10u30-16u00  GESLOTEN     GESLOTEN
    

Interfacultaire Beker

Dat VTK een sportieve kring is, hebben we al bewezen op de 24 urenloop. 
Maar naast lopen, kunnen we ook in andere sporten ons mannetje staan (of 
vrouwtje natuurlijk). In de IFB-competitie strijden verschillende faculteiten te-
gen elkaar in verschillende disciplines. VTK heeft ploegen in veldboetbal (heren/
dames), zaalvoetbal (heren/dames), basketbal (heren) en volleybal (heren/dames).  
Kom zeker eens een kijkje nemen op de wedstrijden en supporter onze teams 
naar de overwinning!

Uitslagen:

Zaalvoetbal heren: VTK - Medica: 8 - 11
Veldvoetbal heren: VTK - Ekonomika: 2 - 1
Zaalvoetbal vrouwen: VTK - LBK: 1 - 8

IFB



 Events

DI 12: Jeneverfeestje | 't ElixIr | 22u00  
Na redelijk wat bezorgde berichten, is het eindelijk zo ver. Natuurlijk gaat er ook dit 
jaar een jeneverfeestje zijn. Het wordt weer een epische avond met de lekkerste 
jenversmaken. Dus kom feesten met ons tot in de vroege uurtjes!

PROMO: Shotjes: €0.60 / Bekers: €3.00

wo  13: Café Parqué | Stelplaats | 15u00 - 24u00 
Voel je ook die drang om een danske te placeren op zwoele live muziek met 
een drankje in de hand te midden van mooie groene planten? No worries, 
Existenz' got your back!

Op Café Parqué waan je je in een heuse urban jungle. Extra bonus: planten in 
alle soorten en maten die je ziet zijn ook te koop!

Daarnaast voorzien we ook nog een heerlijk menu, probeer dat maar eens te 
weerstaan...

[FOOD]           

Hummus & veggies 

Nacho’s & dips    

Wraps op een plankje 

Courgettesoep

Thaise curry

Chinese noedels

Banana bread

[LINE-UP]

Wolker

WZA

Y O K O C H O 横横

Ook het VAi zal aanwezig zijn op ons Café! Er zullen heel wat edities van hun 
Architectuurboek verkrijgbaar zijn aan studentenprijzen en ze voorzien ook 
kortingen op bepaalde edities.

DO  



Events

14: Eerstejaarsconvent II | 't ElixIr | Deuren: 18u30 / Io Vivat: 18u45 
Nog steeds niet zeker of cantussen iets voor jou is? Heb je het vorige eerstejaarsconvent 
gemist? Of heb je gewoon zin om nog eens af te komen? Dan ben je van harte 
welkom op het tweede eerstejaarsconvent van dit jaar! WG Cantus organiseert deze 
om veel gezongen liedjes aan te leren, met natuurlijk een aantal pintjes erbij. Twijfel 
dus niet langer, pak je vriendjes mee en schrijf je in voor dit gezellige evenement! 
Water/eigen drank: €2/4 L/NL                                      Bier: €6/8 L/NL 
Inschrijven kan via de link in het Facebookevenement.

DO 14: Sector Night Mechanical 
Engineering and Consultancy | TTI | 19u30  
Op donderdag 14 november biedt VTK Bedrijvenrelaties een derde Sector 
Night aan voor de studenten uit de 3e bachelor en 1e en 2e master. 
Deze Sector Night zal zowel mechanical engineering als consultancy 
behandelen, elk in een eigen auditorium. Deze avond biedt een unieke 
kans om bedrijfspresentaties binnen jouw toekomstige sector te volgen 
en om face to face in contact te komen met jouw toekomstige werkgever!  
Voor mechanical engineering komen volgende bedrijven: Amazon, Sweco, 
Tractebel. Binnen de consultancy sector zijn dit: Altran, Arthur D'Little, 
Capgemini, EY Belgium.

DO 14: Kaas- en wijnavond | Kasteel van Arenberg | 19u00 
Donderdagavond 14 november vindt de jaarlijkse kaas- en wijnavond van VTK 
Onderwijs plaats. POC'ers zijn van harte welkom vanaf 19u in het kasteel 
(Prinsenzaal en Hertogenzaal). We beginnen met een receptie, dus later 
aansluiten kan zeker. We voorspellen een avond met aandacht voor kaas, 
charcuterie, brood, uitstekende wijnen, maar uiteraard ook voor onderwijs, 
gezelligheid en netwerken.

MA 18: Cantusconvent II | 't ElixIr | Deuren: 18:30 / Io Vivat: 18u45 
Commilitones, na een zeer geslaagde eerste editie van het cantusconvent 
kan het niet anders dan dat de tweede even goed of zelfs beter wordt! 
We zullen opnieuw onder muzikale begeleiding een aantal minder 
bekende liedjes zingen, maar laat dit je vooral niet afschrikken! Met 
een beetje gevoel voor ritme en een goed gesmeerde keel kom je al ver! 
Water/eigen drank: €2/4 L/NL                                      Bier: €6/8 L/NL 
Inschrijven kan via de link in het Facebookevenement.



VI

MA 18/WO 20: IFR: Voorrondes | Baarr/Vleugel F | 20u00  
Hier zijn we dan weer, het is weer tijd voor de voorrondes van de interfacultaire 
rockrally! Kom dus allen naar de Baarr en Vleugel F op 18 en 20 november want die 
locaties worden weer helemaal op kun kop gezet door onze bands! Goeie muziek en 
een zalige sfeer. Wat wil een mens nog meer? Neem dus lekker al je vrienden mee 
en kom supporteren voor je favoriete band en de gezelligheid ervaren! 

DO 21: Total Loss Gehen | Alma 2 | 22u00 |  €5/€7 
Naarmate het semester vordert, lijkt het aantal goede feestjes omgekeerd evenredig 
te dalen met het aantal mensen in de bib. Daar brengt VTK echter verandering in! Met 
trots zorgen wij voor een avond waarop je nog eens total loss kan gaan. De Romeo’s, 
DJ Yolotanker, DJ Mattic en DJ Servato B2B zullen een hele avond lang de ambiance 
garanderen. Een cocktailbar en frietkraam zullen de dorstigen en hongerigen lessen. 
Kortom: het gaat een avond worden die je niet wilt missen!

VERKOOP:

Ma 18/11 tussen 12u30-14u00 in het TTI: alleen leden + 1 L/NL (dus max 2 tickets) 
Di 19/11 tussen 12u30-14u00 in het TTI en Alma 2: iedereen (max 2 tickets) 
Wo 20/11 tussen 12u30-14u00 in het TTI en Alma 2: iedereen (max 2 tickets)

Vergeet zeker je lidkaart niet mee te brengen!

WO 27: VTK Internship Fair | Business Seats OHL | 14u00  
Are you ready to unlock your potential? Met deze vraag organiseert VTK Bedrijvenrelaties 
de VTK Internship Fair in het stadion van OHL. Dit is de officiële stagebeurs van onze 
faculteit waar wij begeleiding in de zoektocht naar een stageplaats aanbieden aan 
onze 3de bachelor-  en masterstudenten. Dit is een unieke kans om met een 50-tal 
bedrijven die stagemogelijkheden aanbieden in gesprek te gaan voor een stage die 
jouw studies aanvullen en waar je al jouw professionele talenten kunt ontdekken. 
Aarzel dus zeker niet om deze kans te grijpen en een eerste contact te maken met 
je toekomstige werkgever!

WO 27: VTK Hypnoseshow | Aula PDS | 20u30 | VVK €2/€3, ADD €3/€4 
Geloof je in hypnose of ben je juist heel sceptisch? Kom het ontdekken in de Pieter 
De Somer-aula op 27 november en laat je betoveren door de Charming Hypnotist. 
Tijdens de allereerste VTK-hypnoseshow zal Dominik Messiaen je tot verstomming 
doen slaan en zal je ontdekken hoe krachtig zijn vorm van mentale suggestie kan 
zijn! Een plaats verzeker je op on.vtk.be/hypnose  

 Events
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IX

IFR
InterFacultaire Rockrally

VOORRONDE 1 
VOORRONDE 2      

FINALE

18/11
VLEUGEL F
BAARR

20/11

18/03
DEPOT

de Leuvense studentenkoepel

In samenwerking met:

INTERESSE OM MEE TE SPELEN?   SCHRIJF JE BAND IN TOT 10/11



Bloedserieusweek 25 tem 28 november

Beste studenten, donoren en bijna-donoren

Van 25 tot 28 november is het weer tijd om een beetje van jezelf te geven en zo 
levens te redden: de Bloedserieusweek gaat van start! Word de held van de dag, 
want dat bloed is levensnoodzakelijk voor vele mensen! Als dank voor je 
heldendaad krijg je een goedgevulde goodiebag en kan je deelnemen aan onze 
onvergetelijke avondactiviteiten. Helemaal overtuigd? Doe eerst de donorzelftest 
om zeker te weten of je mag doneren  via rodekruis.be/donorzelftest en schrijf je  
vervolgens in via bloedserieus.be/leuven.

Meer info via Facebook: Bloedserieus Leuven.

Waar? Doneren kan op de volgende tijdstippen en locaties:
Ma & Di: 10u30 - 20u30 Herbert Hooverplein
Wo & Do: 11u - 20u Gymnasium, universitair sportcentrum (Sportkot)
Ma - Do: 08u30 - 20u Donorcentrum (Gasthuisberg)

Wil je graag mee de bloedserieusweek organiseren of ons team versterken? Stuur
ons zeker een berichtje!

Tot dan!

Het Bloedserieusteam

Berichten



Het dagboek van een prof - Deel 5 

Maandag: Ik heb het ondertussen al opgegeven nog langs de koffieautomaat te 
gaan… Ik neem nu zelf een thermos mee met mijn eigen geheime koffierecept: de 
‘Dirk High Strength Brew’. Normaal gezien zou ik het aan niemand vertellen maar
jou, mijn liefste dagboek, vertrouw ik. Kort samengevat: 1 liter Colombiaanse koffie, 
3 soeplepels cacaopoeder, 1 pot rietsuiker en 2 tiramisukes van de alma.
Genoeg kracht om de dag door te komen. Trust me, I’m an engineer prof.

Dinsdag: Ik gaf vandaag les Elasticiteit en Plasticiteit. Wat ik daar zag was… je rein-
ste ketterij! Iemand zat te slapen op de eerste rij, werd wakker en zat op zijn gsm!
Tegen slapen heb ik niets! I Maar op uw gsm zitten! Dat kan niet! Ik sloop snel van 
achter mijn proftoog naar hem en greep gezwind zijn gsm uit zijn hand! Met grote 
verbazing zag ik dat hij op de site van MNM een quiz invulde: ‘Wat is jouw spirit 
animal?’. Ik was direct geïntrigeerd door dit idee van een ‘geest dier’!

Woensdag: Nog he-le-maal gehyped door dat ‘geest dier’ ben ik naar Joske ge-
lopen. Ik vertelde hem blij dat mijn ‘geest dier’ een M14 bout sterkteklasse 12.9 is. 
Joske dacht dat het niet zou werken omdat een bout geen dier is. Ik ben dan maar 
naar Gasthuisberg gefietst om met de doktertjes te spreken…
PS: Tsjonge jonge zeg… Gasthuisberg is echt een berg! Nu begrijp ik waarom die 
dokters zoveel betaald krijgen. Dat is compensatie voor al die jaren de berg op 
fietsen! Na een lang gesprek waarin ik hen toch probeerde te overtuigen dat een 
bout een dier is omdat dat weleens vibreert op externe trillingen, hebben ze toch 
geponeerd dat het niet zo is. Soit, als de experten het zeggen, dan zal het wel zo 
zijn. Morgen ga ik op zoek naar mijn ‘geest dier’!

Donderdag: Ik heb mijn rubberen bottinnekes, gele werfhelm en fluohesje 
aangedaan en ben op zoek gegaan. Die eenden in het kasteelpark vielen al af. Die 
liepen namelijk steeds van mij weg! Heb ik die iets misdaan dan?! Ik dacht nog 
even om de vorkman van alma als ‘geest dier’ te nemen maar hij maakt me eerlijk 
gezegd bang dus dat wou ik niet. Een hele dag zoeken en het heeft niets opge-
leverd! Echt teleurstellend. Ik heb dan maar besloten om de rest van de avond 
Netflix te kijken. Het is niet dat ik een abonnement heb maar ik log altijd in op 
de account van ons Lutgarde: ‘lutie.beernie-$wag@hotmail.com’ met als wacht-
woord: ‘Analyzerulezzbitch’. (Ik heb haar inloggegevens gewonnen met een potje 
bingo). De serie die ik nu aan het kijken ben is ‘the Walking Dead’. Soms als ik die 
zombies in hordes zie wandelen, denk ik aan de studenten op de campus vroeg 
‘s ochtends… Dat gevoel van herkenning vind ik toch wel belangrijk bij een serie.

Vrijdag: Ik kon heel de nacht niet slapen. In mijn dromen lachten al de proffen mij 
uit omdat ik geen ‘geest dier’ had en zij wel! Ik kon het niet meer aan! Ik ben vroeg 
opgestaan en heb  in de Moete een ontbijtbuffet van worstenbroodjes genomen. 
PS: ik heb ontdekt dat ze een nieuw type torus hebben met chocolade vanbinnen. 
Toen ik vroeg hoeveel die torus kostte, zeiden ze me dat het geen torus maar een 
donut was… Ja ja, die jongelui met hun nieuwe woorden!
Hoe dan ook, ik heb iets wild besloten! Dit weekend ga ik op reis! Op zoek naar 
mijn geest dier! Ik vertel je volgende week alles over mijn queeste.

Warme groeten, Dirk



Cantusweetje - Werkgroep Cantus

Commilitones

In deze tijden waar het in de politiek dagelijks gaat over Vlaamse onafhanke-
lijkheid, “onze” geschiedenis en een Vlaamse canon is het goed om eens naar 
de roots van dat identitair denken terug te gaan. We zakken deze week af naar 
West-Vlaanderen voor Het lied van Pater Callewaert.

Pater Callewaert, echte naam Juul Callewaert (1886-1964) volgde zijn secundair 
onderwijs aan het Klein Seminarie van Roeselare. De naam zal waarschijnlijk niet 
direct een belletje doen rinkelen maar het is de school geweest van tal van figuren 
belangrijk voor de studentencodex en de Vlaamse identiteit, zoals Karel Dubois, 
oprichter van de KSA, Guido Gezelle, de bekende dichter en Albrecht Rodenbach, 
bezieler van de blauwvoeterij met alle liederen als gevolg van dien.

Na het middelbaar ging Callewaert in een Leuvens dominicanenklooster. Zo kreeg 
hij de kans om theologie en filosofie te studeren en werd in 1912 tot priester ge-
wijd. Hoewel Callewaert tijdens zijn leven zelf heel wat heeft geschreven is het 
lied niet van hem maar van de hand van Lambrecht Lambrechts, synoniem van 
Lambrecht Renier (1865-1932). Lambrechts heeft voor een wel zeer specifiek deel 
van pater Callewaert zijn preken gekozen: een opdracht aan de jongens om enkel 
te trouwen met Vlaamsgezinde meisjes of ze eerst te bekeren. De muziek komt 
trouwens van de geroemde componist Emiel Hullebroeck, die meer dan 15 codex-
liederen op zijn naam heeft staan.

Een paar woorden in het lied hebben wat meer verklaring nodig, zo sta-
at er plots “Bekeert hen, kneed hen, port hen: Storm op zee!” De uitspraak is 
waarschijnlijk wel gekend van een ander codexlied, De Blauwvoet (ook van Hul-
lebroeck) en gaat terug op die eerder vermelde blauwvoeterij. Het is de naam 
van de romantisch-flamingantische scholierenbeweging uit de jaren 1875-1880, 
gericht op de Vlaams-katholieke jeugd, en was een van de basisprincipes voor de 
oprichting van de KSA, allemaal aan datzelfde college in Roeselare.

“Niet langer zal Parijs met hoed en keurs nog zegepralen op de huwelijksbeurs” 
slaat op het feit dat Parijs hoofdstad van de mode en de liefde is. Keurs is een 
ander woord voor korset en op een huwelijksbeurs, voor studenten waarschi-
jnlijk nog lang onbekend, kan men alle benodigdheden voor een trouw vinden. 
De Vlaamse meisjes zouden Parijs dus van de eerste plaats moeten stoten. De 
laatste regel van het refrein tenslotte, crescite et multiplicamini is rechtstreeks uit 
de Bijbel geplukt. Het is deel van Genesis 9:1 en betekent wees vruchtbaar en ver-
menigvuldig u. Die groei is dan aan Noach en zijn zonen gericht en is een opdracht 
om de Aarde terug te bevolken.

Fun fact: Lambrechts is trouwens ook de schrijver van het codexlied 
Omdat ik Vlaming ben. 

Laten we drinken op Pater Callewaert, commilitones!

Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Mathias W, Werkgroep Cantus 
 werkgroep-cantus@vtk.be Berichten
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Meet the teams
Tuesday 19 Nov

15:00 - 19:00

Atrium Groep T



Elektrisch vliegen: Het gat in de lucht?
In de wereld van vandaag is het mogelijk om ‘s morgens in Brussel te vertrekken en 
zo’n 13 uur later aan te komen in Johannesburg, San Francisco of Seoul. Het snelle 
transport van personen en goederen over lange afstand is één van de belangri-
jkste pijlers van de hedendaagse globaal geconnecteerde wereld. Het transport-
middel bij uitstek voor die vorm van transport is natuurlijk het vliegtuig. Het grote 
probleem van de klassieke luchtvaart, naast te weinig beenruimte en een stel 
dronken Ieren aan boord, is zijn aandeel in de uitstoot van CO2. Het verminderen 
van CO2-emissies enerzijds en het in stand houden van het globale transport 
vormen de drijfveren voor de zoektocht naar volwaardige alternatieven voor de 
klassieke luchtvaart. Volwaardige alternatieven zijn klimaatneutraal zonder reduc-
tie in transporttijd, -capaciteit, -bereik, comfort, etc. . Stel je maar eens voor dat 
je een zevental weken op voorhand per zeilboot moet vertrekken om toch maar 
op die klimaatconferentie in Chili te kunnen geraken. Waarna je in het midden van 
je lange reis te horen zou krijgen dat de klimaatconferentie in Chili geannuleerd is 
en wordt verplaatst naar Madrid. 
 
Eén van deze potentiële volwaardige alternatieven zouden vliegtuigen met een
elektrische aandrijving kunnen zijn. Op voorwaarde natuurlijk dat de
elektriciteit opgewekt wordt door hernieuwbare bronnen. 
 
Voor korte afstandsvluchten (maximum 1000 tot 1500 km) ziet de toekomst er vrij
rooskleurig uit. Korte afstandsvluchten vertegenwoordigen ongeveer de helft van
het totale aantal vluchten wat betekent dat er een grote potentiële markt is. 
Op technisch vlak wordt er ook veel vooruitgang geboekt en volop geïnvesteerd  
(recent is er bijv. De Alice Commuter van Eviation), maar vooral op vlak van energie 
is er nog vooruitgang nodig. Economisch gezien zouden elektrisch aangedreven 
vliegtuigen bovendien ook interessant zijn door de lagere prijs van elektriciteit ten 
opzichte van de klassieke brandstof.
 
Langeafstandsvluchten staan nog niet zo ver, maar vormen wel 80% van de totale 
uitstoot van de luchtvaartindustrie. De grootste technische uitdaging, nog veel 
groter dan bij korte afstandsvluchten, is hier de energietransitie. Een energiebron  
met een hoge energiedensiteit is vereist, simpelweg omdat de massa één van de 

belangrijkste factoren is. Omdat onderzoek naar een geschikte energiebron nog
een lange weg te gaan heeft en de langeafstandsvluchten 80% van de totale 
uitstoot vertegenwoordigen, is een hybridevliegtuig een potentieel (tijdelijk) alter-
natief. Ook het gebruik van biofuels als alternatief wordt onderzocht.
 
Elektrisch aangedreven vliegtuigen hebben dus zeker potentieel als alternatief 
voor de klassieke luchtvaart. Technische innovaties en revoluties in de elek-
t r i s c h e  vliegtuigindustrie zouden er misschien wel voor kunnen zorgen dat in de 
toekomst iedereen tijdig en comfortabel op zijn of haar geliefkoosde conferentie 
aankomt.         Brent Vanbroekhoven  - Auteur YERA



Cultuurtips

DI 12: Theater/Poëzie: De Vloed | 30cc (Schouwburg) | €16 
(20% korting met cultuurkaart)
‘De Vloed’ speelt zich af aan zee. Er is een huis bij de zee, en daarin woont een 
verliefd paar, een man en een vrouw. Ze hebben hun leven mooi ingericht: een 
prachtige omgeving, tijd voor elkaar, tijd voor zichzelf. Maar op een ochtend lig-
gen er aangespoelde lichamen op het strand, eerst enkele volwassenen, dan een 
kind. Hij doet er alles aan om zijn leven zo onverstoord mogelijk verder te kunnen 
leiden. Zij raakt steeds verder aangetast. Daar waar het verliefde stel vroeger zo 
goed samen stil kon zijn, wordt hun stilte nu een afgrond van onbegrip. Ze had het 
kind misschien nog kunnen redden of vasthouden, denkt ze, als hij haar maar had 
geholpen? Of is ze eigenlijk laf, en zoekt ze in hem een excuus om niet te moeten 
handelen? Waarom zegt hij niets?

WO 13: Debat: Bedreigt populisme onze democratie?| Stuk 
| Gratis
Populisme is in heel Europa aan een opmars bezig. Waarom vinden we populisten 
vooral aan de rechtse zijde van het politiek spectrum?  Wat zijn hun succesfac-
toren? Maken populisten Twitter, of maakt Twitter populisten? Is populisme an 
sich gevaarlijk?  
Kortom, bedreigt populisme de democratie? Wat is de staat en toekomst van 
de democratie? Een debat met Marc Reynebeau (journalist De Standaard),  
Ciska Hoet (directeur Rosa vzw), Nozizwe Dube (voormalig voorzitter Vlaamse  
Jeugdraad, opiniemaker) en Stijn Devillé (artistiek leider Het Nieuwstedelijk).  
Stavros Kelepouris (journalist De Morgen) modereert het gesprek. 

ZO 17: Holebifilmfestival: Portrait de la jeune fille en feu | 
Cinema ZED (Vesalius) | €7 (€6 met cultuurkaart)
Het Holebifilmfestival drie weken lang feest in 24 steden en gemeenten in Vlaan-
deren met film, documentaire en theater rond het holebi- en transgenderthema, 
op 17 november vind je in Cinema ZED het Frankrijk in de 18e eeuw. Marianne, een 
jonge kunstschilder, wordt ingehuurd om een portret te maken van Héloïse voor 
haar aanstaande huwelijk. Héloïse is helemaal niet trouwlustig en weigert mee 
te werken aan het portret. Marianne besluit de toekomstige bruid gezelschap te 
houden, te observeren en haar in het geheim toch te schilderen. De film is pure 
poëzie, een feest voor ogen en oren. De thema's liefde en zelfontdekking zijn ern-
stig en krachtig uitgewerkt en de dialogen weten te boeien. De actrices Noémie 
Merlant en Adèle Haenel overtreffen zichzelf.

Benieuwd naar alles wat cultureel is in Leuven of naar onze eigen activiteiten? 
Word 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
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Onderwijsupdates

Afgelopen woensdag vond de derde open onderwijsvergadering van VTK, ook 
wel het VTK Bureau genoemd, plaats. Dit tweewekelijks evenement verzamelt 
de mening van onze studenten omtrent een veelheid van topics. Het gevormde 
standpunt wordt vervolgens door VTK uitgedragen naar universitair niveau (Stura 
en LOKO). 

Aan onze faculteit zijn er een twintigtal POC’s. Een POC (permanente  
onderwijscommissie) staat in voor de onderwijskwaliteit van de opleiding en 
evalueert over examenresultaten, vakinhouden, mogelijke hervormingen etc.  
Uiteraard is het van belang dat hier ook studenten zetelen! Op het Bureau 
zal daarom dit jaar meermaals een POC in de kijker worden gezet, waarbij de  
studenten die in een specifieke POC zetelen een korte update kunnen geven 
over waar ze mee bezig zijn, wat hun bezorgdheden zijn, en waar ze in de  
toekomst werk van willen maken. De spits werd dit jaar afgebeten door de 
POC B1 (POC van de gemeenschappelijke bachelor). Afgelopen jaar werden 
hier door de POC belangrijke zaken geëvalueerd zoals de programmahervorm-
ing, maar ook de Matlabtest van Toegepaste Algebra en de toolboxen van P&O1.  
Momenteel zijn ze bezig met het verzamelen van input van de eerstejaars om de  
huidige werkdruk te onderzoeken. Daarnaast werken zij aan een verbetering van de  
luchtkwaliteit in de aula’s.

Het volgende puntje op het Bureau was een update van CLUSTER.  
CLUSTER staat voor Consortium Linking Universities of Science and Technology for  
Education and Research. Het is een samenwerkingsverband tussen 13  
universiteiten die zich bezighouden met wetenschap en technologie. Ook de KU 
Leuven werkt hier aan mee. Afgelopen jaar zijn de studenten hier meer en meer 
betrokken bij geraakt en sinds april vorig jaar hebben al drie samenkomsten 
plaatsgevonden. De laatste bijeenkomst vond plaats in Eindhoven en Lode en 
Cas zijn de KU Leuven daar gaan vertegenwoordigen.

De laatste twee topics op het Bureau waren discussiepunten over  
onderwijsprocessen en studievoortgangsmaatregels. Bij de onderwijsprocessen 
bediscussieerden we eerst een mogelijke vervroeging van de ISP deadline. De 
voordelen hiervan zijn dat de werklast voor het personeel verminderd wordt, 
maar ook dat studenten sneller ingedeeld kunnen worden voor groepswerk etc. 
Nadelen zijn dat de student minder tijd heeft om zijn of haar vakken te kiezen. 
Het Bureau was hier verdeeld. Daarnaast besproken we een mogelijke inperking 
van het aantal keuzevakken. Hier was het Bureau tegen, we willen dus dat het 
aantal behouden blijft. Ten tweede bespraken we de mogelijkheid om de 50% 
CSE regel in het tweede jaar af te schaffen en deze te vervangen door een soort 

mijlpaalregel, waarbij een student alle vakken van het eerste jaar gehaald moet 
hebben na twee jaar. Hier waren we van mening dat het beter is te blijven 

bij de huidige 50% CSE regel. Als een student immers met een vak blijft 
sukkelen, is het jammer dat hij/zij dient te stoppen omwille van dat 

ene vak. Tot slot bespraken we ook nog de mogelijkheid om een 
studievoortgangsmaatregel te koppelen aan studenten met een 

Berichten
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CSE minder dan 80%. Het Bureau stond principieel wel achter het koppelen van 
bijvoorbeeld een verplicht gesprek bij de studieloopbaanbegeleider voor deze 
studenten, maar wilde de 80% grens graag lager zien.

Wil je meer weten over ons VTK Bureau, Stura of LOKO? Stuur dan een  
mailtje naar onderwijs@vtk.be. Vergeet zeker niet je ook lid te maken van onze  
onderwijsgroep (facebook.com/group/VTKOnderwijs) om steeds op de hoogte te 
blijven. Hopelijk zien we jou eens op het volgende VTK Bureau (niet vergeten  
inschrijven voor het gratis broodje)!

Berichten



verbind de punten



Spelletjes

Openingszin van de week

De meningen over openingszinnen zijn verdeeld. Sommigen vinden ze grappig en 
kan het dus wel voor succes zorgen, anderen vinden het een dikke afknapper. 
Help je medestudenten met het versieren van zij die openingszinnen wel grappig  
vinden door jouw openingszing door te sturen. De beste inzendingen zullen  ver-
schijnen in het het Bakske van volgende week

Stuur je beste openingszin naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-
bon ter waarde van €20. 

De winnaar van vorige week is Maarten Langen en mag zijn prijs op blok 6 afhalen.

Slitherlink




