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DONDERDAG

Beste lezer,

Het nieuwe academiejaar is weer begonnen, nu we weer allemaal veilig naar 
de les kunnen gaan kan een papieren Bakske natuurlijk ook niet ontbreken. 

Geniet van deze eerste editie sinds 3 maanden

kusjes, de redactie

DINSDAG

WOENSDAG

VRIJDAG

18u00 Eerstejaarsbar VTKxExistenz Kasteel 

20u00 Eerstejaarsloopje GDN

8u00 Startersdag FirW Campus Arenberg

15u00 Beachvolley en baseball GDN                 
18u00 EerstejaarsBBQ Arthur De Greefplein 

14u00 Zomerbar der Leuvense kringen TBA

19u45	 Openluchtfilm	 Kasteelpark

12u30 VTK Bureau 1 ELEC B91.200



Praeseswoordje

Met een klein hartje aan het grote ijzeren hek. Dikke krokodilletranen die over 
de wangen lopen. Moeders hand met alle macht proberen vasthouden. Een 
tafereel dat een drietal weken geleden aan menig schoolpoort te zien was. 
Ook mijn petekindje nam naar hartelust deel aan het hele fenomeen. In se 
verschilt het niet heel hard van wat we vandaag meemaken. Weliswaar met 
minder vochtverlies en moeders of vaders aan onze zijde, maar nog steeds 
dat klein hartje. Deze keer is het niet alleen terug te vinden bij de benjamins 
onder ons, ook de anciens waaronder ik mezelf mag rekenen ondervinden 
het. 

"Geraak ik nu nog aan een lief?" "Hoe kan ik nu gaan pintelieren met al 
mijn maten?" "Kan ik nog die persoonlijke band met de prof opbouwen?" 
Wij, samen met de faculteit, gaan proberen je zoveel mogelijk te helpen 
deze vragen te beantwoorden. (Al kan ik niet garanderen dat het antwoord 
op de eerste vraag positief is.) In deze veranderende setting wordt er een 
efforke gevraagd van ons allemaal. De zomer lang heeft het nieuwe team 
gewerkt aan concepten en uitwerkingen die je studentenleven nog steeds zo 
aangenaam mogelijk trachten te maken.

In de eerste week staat naar goede gewoonte het onthaal van de studenten 
ingenieurswetenschappen en ingenieur-architecten centraal. Hoor je tot de 
benjamins, dan mag je je verwachten aan een resem activiteiten vanuit Kevin 
(nvdr. eerstejaarsverantwoordelijke) en het onthaalteam. Ben je al op zekere 
leeftijd, dan hoef je zeker geen week te wachten maar zien we je graag op de 
openluchtfilm of zomerbar. 

Laat ons klinken op een vlotte start! Abri out x



Vicewoordje

Hey!

Eindelijk! Eindelijk kunnen we weer de wijde wereld der studenten induiken! Nuja, 
wijde wereld, strooit corona geen roet in het eten? Ja en nee. Het komende jaar 
gaat er alleszins anders uitzien dan gewoonlijk. Het ziet er niet naar uit dat we 
snel terug op elkaar geplakt onze dansbenen gaan kunnen losgooien in onze 
geliefde fakbar. Maar, dat beloof ik je, dat betekent niet dat we ons gaan vervelen! 
Ook dit jaar hebben we met VTK een divers en uitgebreid aanbod voor jullie in 
elkaar gebokst, volledig coronaproof maar een waardige tegenhanger van ons 
gewoonlijke aanbod. Ik heb er alleszins veel zin in! Komende week hebben we 
voor u onder andere al een van de in mijn opinie meest gezellige evenementen 
die er zijn klaarstaan: een openluchtfilm! Zie ik je daar?

Seba



Cudi

Cursusdienst

Een nieuw jaar betekent een nieuwe lading verse cursussen die op jou staat te 
wachten! Dit jaar zal de Cursusdienst er een beetje anders uitzien. Nadat je je 
boeken besteld hebt, moet je een tijdslot reserveren. Binnen dit tijdslot van een 
uur kan je je boeken komen kopen. Op deze manier bereiken we nooit onze limiet 
van maximaal toegelaten personen en kan iedereen voldoende afstand houden 
van elkaar. De inschrijflink vind je op de homepagina van onze site onder ‘Tijdslot 
registratie’.

De ingang is de eerste deur links als je naar de witte poort aan de achterkant van 
het Theokot kijkt (aan de toiletten van het TTI). De uitgang is de witte poort aan 
de achterkant van het Theokot. Fietsen worden geplaatst in de daartoe voorziene 
fietsenrekken (aan de voorkant van het Theokot), NIET voor de witte poort of in de 
gang tussen het Theokot en het departement Bouwkunde.

Denk aan het klimaat en neem zeker een grote tas en/of rugzak mee om je boek-
en mee naar huis te nemen!

Onze openingsuren voor de eerste week:

Maandag 21/09: 11u00-21u00 Eerstejaarsstudenten
Dinsdag 22/09: 11u00-21u00: Iedereen
Woensdag 23/09: 11u00-21u00: Iedereen
Donderdag 24/09: 11u00-21u00: Iedereen

Vanaf week 2 is het Theokot zelf ook terug open! Vanaf dan hoef je niet meer via 
het TTI binnen te gaan, dan zal de witte poort de ingang zijn. Alle boeken liggen 
dan ook weer achter de cursusdiensttoog. Onze openingsuren verschijnen weke-
lijks op de site. Je zal je moeten blijven inschrijven in een tijdslot verder in het 
semester. Bij vragen of problemen mag je altijd mailen naar cursusdienst@vtk.be. 
Tot snel!



Di 22: Beachvolley-& baseball | Veld	aan	gebouw	De	Nayer	|	15u00	 

Wil je tijdsefficiënt zijn door sporten, chillen en bijpraten met je vrienden op 
een ludieke manier te combineren? Kom dan zeker op dinsdag 22 september 
naar het beachvolleybal veld in de buurt van Gebouw de Nayer en beleef de 
spannendste spelletjes van je leven. We werken met drie shiften: 15u00 - 
16u00, 16u15 - 17u15 en 17u30 - 18u30 Tussen deze shiften wordt alles nog 
eens extra ontsmet. Je kan deelnemen aan meerdere shiften, als er nog plek 
over is. Inschrijven is niet verplicht maar garandeert wel dat je kan spelen 
wanneer je aankomt! Inschrijven kan via de site!

Di  22: EerstejaarsBBQ | Arthur	 De	 Greefplein	 |	 18u00	 

Lukt het koken nog niet zo goed? Heb je de tijd nog niet gehad om naar 
de winkel te gaan? Kom dan zeker naar de EerstejaarsBBQ!  Leer hier je 
mede-eerstejaars kennen en geniet van onze lekkere vleesjes en drankjes. 
Voor de mensen die niet zo’n grote fan zijn van vleesjes hebben we ofcourse 
een vegetarisch alternatief. Er zijn 3 tijdsloten waarvoor je je in groep of 
solo kan inschrijven: vanaf 18u, om 19u20 en de laatste om 20u40. Je kan je 
vanaf 20/09/2020 inschrijven via onze website. De link hiervoor zal ook in dit 
evenement gepost worden.

Woe  23: Eerstejaarsloopje | Atletiekpiste	gebouw	de	nayer	|	20u00	 

Ook dit jaar zal een bikkelharde strijd tussen Apolloon en VTK  gevoerd worden 
op de 24 urenloop. Uiteraard zullen wij weer alles uit de kast halen om die 
beker terug mee naar huis te kunnen nemen! Om dit waar te maken, hebben 
we natuurlijk jullie hulp nodig. Speciaal voor al de eerstejaars wordt op 23 
september een super exclusieve eerstejaars looptraining georganiseerd, waar 
jullie de eerste training van het jaar mogen volgen. 

Wat houdt deze training nu praktisch in? Er zal een intervaltraining plaatsvinden 
op de atletiekpiste en een duurloop rond de campus. De duurloop wordt 
opgesplitst in een snellere en rustigere groep, zodat iedereen op zijn niveau 
kan lopen. Na de training kan iedereen zijn of haar tijd op het befaamde 
rondje van de 24 urenloop laten opmeten.

Tijdsverdeling (er zal gelopen worden in groepen van 10 personen): 

Trage duurloop 1 vertrekt om 20u
Snelle duurloop 1 vertrekt om 20u10
Intervaltraining vertrekt om 20u20
Trage duurloop 2 vertrekt om 20u30
Snelle duurloop 2 vertrekt om 20u40

Spreekt dit jou helemaal aan? Groot gelijk! Schrijf je dan in voor de training 
naar jouw keuze. De inschrijvingslink hiervoor zal online komen op 
maandag 21 september om 20u.

Events



Events

Do 24: Eerstejaarsbar VTKxExistenz | 
Grasveldje	 aan	 het	 arenbergkasteel	 |	 18u00	 

Na een prachtige eerste week als student in Leuven is het bijna tijd om 
terug naar huis te gaan, maar voordat het zo ver is, organiseert VTK samen 
met Existenz een eerstejaarsbar waar jij je vriendjes van de lesbubbel nog 
beter kunt leren kennen. Geniet van heerlijke drankjes en prachtige live 
muziek op de achtergrond. Daarnaast wordt er een standje voorzien waar 
jullie gezelschapspelletjes, spikeball, darts, sjoelbakken, … kunnen uitlenen 
met jullie bubbel. Kom zeker eens kijken! Inschrijven is niet verplicht, maar 
garandeert je wel een plek. Meer info op de site!

Woe  23: VTK Bureau 1 | ELEC	 B91.200	 |	 12u30	 

Het VTK Bureau is een vergadering die tweewekelijks op woensdagmiddag wordt 
georganiseerd, om updates te geven én input te vragen over beleidsbeslissingen 
op facultair (FPOC, Faculteitsbestuur) en universitair niveau (Groepsbestuur, 
GeBu…).Elke student aan onze faculteit is welkom om input te geven tijdens 
een VTK Bureau! Hoe kan VTK immers studenten vertegenwoordigen zonder 
de input van de studenten? Een nieuw academiejaar betekent opnieuw een 
jaar vol interessante discussies over thema’s zoals studiekostenbeheersing, 
het onderwijs in coronatijden, de rectorsverkiezingen, en veel meer dat  op 
jou staat te wachten! Als je je vooraf inschrijft krijg je ook een gratis broodje 
en drankje, wat wil je nog meer? Join ook onze VTK Onderwijs Facebookgroep! 

Woe  23: Openluchtfilm | Kasteelpark	 |	 19u45	 

"Onder het motto "'tis niet omdat er corona is dat er niks kan" organiseert VTK 
op woensdagavond 23 september een openluchtvertoning van Bad Boys For 
Life in het Arenbergpark, op het grasveld tussen de Molen en de gebouwen 
van BOKU. Heb je dus al veel te lang niet gechilld in het Arenbergpark, kom 
dan zeker met je vrienden af! Bovendien steunen we hiermee een culturele 
productie van eigen bodem (met Belgische regisseurs Adil El Arbi en Bilall 
Fallah). Je kan je inschrijven met bubbels tot maximum 6 personen via de 
link die te vinden is op de website en via het facebook evenement.



Events

Do  24: Zomerbar der Leuvense 
kringen | Locatie	 TBA	 | Prijs:	 €5	 |	 14u00	 

Samen met Industria, Ekonomika, VRG, LBK, Medica, Psychologische Kring 
en Farmaceutica organiseert VTK vier weken lang iedere donderdag op drie 
verschillende locaties een zomerbar! Hier kan je met een hapje en een drankje 
genieten van live muziek en DJ’s. Een tijdslot voor jouw bubbel reserveren 
kan via het facebookevenement voor de locatie die jouw voorkeur geniet. 
Meer info vind je op facebook. Tot dan! De 5 euro inkom kan omgezet worden 
naar 5 euro dranktegoed!

Ma  28: Peter Meter Avond | Grasveldje	voor	Alma	3	|	18u00	 

Zit je voor het eerste jaar in Leuven en heb je geen idee hoe je moet beginnen 
aan die gigantische berg cursussen? Lijkt het je wel handig om mensen te 
leren kennen die notities hebben en je helpen aan oude examenvragen? 
Maandagavond krijgen jullie een groepje toffe ouderejaars toegewezen als 
jullie PeMe die je graag het hele jaar door helpen met al je vragen. Je wordt 
samen met je groepje naar een tafeltje begeleid in onze pop-up zomerbarom 
te genieten van een fris drankje. Inschrijven voor zowel peters en meters als 
voor eerstejaars kan je op de site doen.

DI  29: BR Launch 1 | TTI	 en	 Theokot	 |	 18u00	 

Ben jij een laatstejaarsstudent aan de faculteit Ingenieurswetenschappen 
en kijk je uit naar een succesvolle carrière? Kom dan zeker naar onze BR 
Launch op dinsdag 29 september! Op dit evenement wisselen interessante 
bedrijfspresentaties, tijd om te netwerken en een toffe cocktailworkshop 
elkaar op een coronaproof manier af. Volg onze facebookpagina ‘VTK 

Corporate Relations’ voor meer info!

     



Yera

Offshore wind

De eerste windmolens bestonden uit een verticale as en rieten zeilen. Deze 
windmolens werden voornamelijk gebruikt om water te verpompen of maïs te 
malen. Een verticale as is echter niet efficiënt om elektriciteit mee op te wekken. 
Later ontstonden in Europa meer geavanceerde versies met houten wieken. In 
1887 ontstond de eerste windturbine die diende om elektriciteit te produceren in 
afgelegen gebieden. De belangrijkste evolutie in windturbinetechnologie gebeurde 
na de oliecrisis in 1973.

Sinds het begin van deze eeuw worden er in Europa steeds meer windturbines op 
zee gebouwd. In 2019 zat België in de Europese top 5 qua geïnstalleerd offshore 
windvermogen.

Volgens de Europese windenergie associatie zijn er vier trends zichtbaar in de 
offshore wind sector. De eerste trend houdt in dat offshore windturbines groter 
en krachtiger worden. De achterliggende reden is vooral economisch. De kosten 
van transport, installatie en onderhoud schalen minder snel dan de stijging in 
vermogen. In het algemeen zijn een paar krachtige turbines dus interessanter dan 
veel zwakkere turbines.
 
De tweede trend is de groei in totale vermogens van individuele windturbineparken. 
Het grootste windpark in Europa is de Hornsea One met een capaciteit van 1218 MW, 
wat ongeveer equivalent is aan een grote kerncentrale. Hier moet wel benadrukt 
worden dat dit gaat om het geïnstalleerd vermogen. Windturbines werken niet 
altijd op hun maximaal vermogen door de variërende wind. 

De derde trend: nieuwe windturbineparken situeren zich vaak verder van de 
kust en worden geïnstalleerd in dieper water. Dit is het resultaat van stabielere 
windregimes in volle zee en de uitputting van locaties dicht bij de kust. Deze trend 
heeft wel enkele technische implicaties. Deze moeten op hogere spanning werken 
om verliezen te beperken en hebben sterkere en duurdere fundamenten nodig.

De vierde en laatste trend is drijvende offshore wind. Als de zeebodem te diep is, 
dan kan er gekozen worden voor drijvende windturbines. De komende jaren wordt 
een stijging van drijvende windprojecten verwacht. De geplande windparken 
hebben voorlopig eerder kleine vermogens tussen 25 en 88 MW.

De windturbine sector staat niet stil. Verschillende nieuwe projecten staan op 
de planning in de lijn van de besproken trends. Door de recente ontwikkelingen 
en de vele nieuwe parken is windenergie niet meer weg te denken uit het 

energielandschap. Zo werd windenergie één van de belangrijke elementen in 
de weg naar een meer hernieuwbaar generatiepark. 

Auteur: Bram S.



 Onderwijs

Onderwijs in coronatijden

We starten het academiejaar in code geel. Dit komt neer op ½ aulabezetting. 
De proffen uit de eerste bachelor opteren daarbij voor “rotatiegroepen”. Voor de 
eerstejaars betekent dat het volgende: de helft van groep A zal in week 1 fysiek 
les kunnen hebben in een aula. De andere helft zal een livestream kunnen 
volgen. In week 2 wisselen beide helften. Ook voor groep B zal deze werkwijze 
gebruikt worden. Ook zal de dagindeling veranderen. een traditionele lesdag zal 
de volgende blokken bevatten: 8u15-10u15, 10u30-12u30, 13u45-15u45 en 16u-18u. 

In het geval we zouden overgaan naar code oranje, zal er slechts een 
aulabezetting van 1/5 toegelaten zijn. Voor oefenzittingen zal in dat geval 
wel nog steeds een bezetting van ½ gelden. Alle communicatie over de 
coronamaatregelen en het effect ervan op het onderwijs zal steeds via Toledo 
gecommuniceerd worden! 

Als je nog vragen of opmerkingen hebt, mag je ons steeds contacteren op 
onderwijs@vtk.be of onze praeses op praeses@vtk.be !

Studentenvertegenwoordiging in coronatijden

Ondanks de pandemie, blijft studentenvertegenwoordiging doorgaan. Wil jij je 
inzetten als studentenvertegenwoordiger van je opleiding (gemeenschappelijke 
bachelor, elektrotechniek, werktuigkunde, …)? Hou dan zeker de VTK 
Facebookpagina in de gaten, aangezien je vanaf woensdag 23/09 je kandidaat 
kan stellen via een Google Form.   

Wil je al een voorproefje? Kom dan zeker eens langs op ons eerste VTK Bureau 
deze woensdag! Interessante discussies rond o.a. het onderwijs in coronatijden, 
de rectorsverkiezingen, studiekostenbeheersing en veel meer staan op jou te 
wachten! Als je vooraf inschrijft krijg je ook een gratis broodje en drankje, wat wil 
je nog meer? Join ook onze VTK Onderwijs Facebookgroep! 



PAL

Voor het vierde jaar op rij organiseert VTK Onderwijs PAL (Peer Assisted 
Learning) voor het vak Toegepaste Mechanica I. Dit project houdt in dat een 
groepje eerstejaarsstudenten (de tutees) een 5 à 6 keer tijdens het semester 
samenkomt met één of twee ouderejaarsstudenten (de tutors). We kijken er al 
naar uit om er wederom een topeditie van te maken.

Maar… Wij hebben jullie nodig! Meer info vind je via on.vtk.be/pal. De 
inschrijvingslink voor tutors en tutees komen later online, deadline 
voor inschrijven is 6 oktober. Op 7 oktober zal er dan een tutoropleiding 
georganiseerds worden. Meer info volgt later (hou zeker de VTK Facebookpagina 
in de gaten). 

 Onderwijs



Werkgroep Redactie 
recruteert!

Heb jij...
• Passie voor grafi sch ontwerp
• Kriebels voor de journalistiek
• Talent voor het schrijven
• Creativiteit in overvloed

Kan jij een betere poster maken 
dan dit?

Contacteer redactie@VTK.be







Spelletjes

Start

Finish

Doolhof



Spelletjes

Ik ben groot wanneer ik jong ben en klein wanneer ik oud ben, wat ben ik?

Stuur jouw antwoord door naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-
bon ter waarde van €20. 

Binairo

Raadsel




