Het Bakske
18 februari 2013

-

16 blz.

-

1000 ex.

wekelijkse, gratis informatiebrochure van de Vlaamse Technische Kring vzw.

Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (17/2)
23u00-00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

Rondleiding Artefact

STUK

Halftime Fakfeestje

‘t ElixIr

Carnavalsfeestje

‘t ElixIr

12u45-14u00

VTK Bureau

BOKU 4.20

21u00 - ...

Fakbar open

‘t ElixIr

Fakbar Gesloten!!

‘t ElixIr

De Afrekening

Alma 2

Maandag (18/2)
18u00-19u00
21u00 - ...
Dinsdag (19/2)
21u00 - ...
Woensdag (20/2)

Donderdag (21/2)
22u00 - 05u00

Agenda serieus
ACTIVITEITEN
Maandag (18/2)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

18u00-20u00

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u00-14u00

Cursusdienst

Theokot

Dinsdag (19/2)
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Woensdag (20/2)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

18u00-20u00

Cursusdienst

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

18u00-20u00

Cursusdienst

Theokot

Theokot open

Theokot

Donderdag (21/2)

Vrijdag (22/2)
10u30 - 14u30

Woordje van de praeses
De eerste week was al meteen een voltreffer! Openingsavond, cantus, Student Welcome
... Ik heb mij al voortreffelijk geamuseerd, en hopelijk jullie ook! Terecht ook wel, genieten
in mijn laatste semester aan onze Alma Mater. Want werken zullen we nog lang genoeg
moeten doen ... (oh jee, nu klink ik al zoals mijn bomma).
Nevertheless, ik ben ook al naar de les geweest! (insert: applaus). Of ja, les, ... Een
keuzevakje Marketing bij eerste bach Handels-kuch-ingenieur-kuch. ‘k Zou het eerder een
sociaal evenement noemen. :p
Een heel gelukkige praeses,
Rien (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
PROMO! PROMO! PROMO! Gaat u volgende week naar de Afrekening van StuBru en
VTK? Natuurlijk! Wel, iedereen die tussen 11 februari en de TD zelf 3 shiften doet, mag
gratis binnen! Schrijf je dus snel in op http://vtk.be/nl/shift/ :) Daarna mag u natuurlijk ook
nog altijd shiften.
Bij deze trouwens een warme oproep aan alle mensen die al ooit een shift gedaan hebben:
u kan uw bonnekes komen afhalen op mijn ambtswoning in blok 6!
Marvin (vice@vtk.be)

Sport
Danslessen: Breakdance
Ook in het tweede semester zorgen we ervoor dat je geen stijve plank wordt/blijft. Na
de zwoele salsalessen van vorig semester, gaan we deze keer de andere kant op met
breakdance. Leer alles van het footwork, tot powermoves en freezes in een tiendelige
lessenreeks. De lessen gaan door elke woensdag van 20u30 tot 21u30 in de Redingenhof
zaaltjes unit 1. De eerste les gaat door op 27 februari. Leden betalen 13 euro, niet-leden
18 euro.
Emily (sport@vtk.be)
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Activiteiten
AfrekeningsTD
Reeds voor de vijfde keer brengt VTK in samenwerking met Studio Brussel de Afrekening
terug naar Leuven en het belooft opnieuw een vet feestje te worden! Kaarten kun je kopen
in het Theokot, ‘t ElixIr, Alma 2 en Alma 3. VVK €3 voor leden en €5 voor niet-leden
(ADD:€5/€7). Meer info is te vinden op vtk.be/on/afrekening.
Kai, Sander & Jef (activiteiten@vtk.be)
Préfakfeestje Halftime
Omdat onze handen stilaan beginnen te jeuken om in actie te komen en omdat wij,
halftimers, toch net iets sneller zijn dan die van de fak, hopen we jullie maandagavond
allemaal te verwelkomen op ons carnavalspréfakfeestje. De carnavalsmuziek werd
reeds uitgezocht, de jenever (die we overigens aan 1 euro verkopen) werd besteld en de
verkleedkoffers worden van de zolder gehaald. Be there!
Groetjes, Halftime

Onderwijs
Na een periode van blok en examens houden we opnieuw een VTK Bureau! Kom en laat
jouw mening horen! Het VTK Bureau gaat door op woensdag 20 februari om 12u45 in
lokaal BOKU 04.20 (gebouw bouwkunde). Schrijf je in op de website vóór dinsdag 12u00
om een gratis broodje en drankje bij de vergadering te krijgen. De agenda en het verslag
van vorige vergadering worden op het bureau uitgedeeld. Tot dan!
Onderwijs (onderwijs@vtk.be)
Infosessie Masterproef
In samenwerking met de Faculteit Ingenieurswetenschappen organiseert VTK voor
de laatstejaarsstudenten een infosessie voor de masterproef. Hierbij komen enkele
belangrijke thema’s aan bod die interessant kunnen zijn voor iedereen die zijn/haar thesis
aan het schrijven is. Na de presentaties is er een receptie, waar je kan napraten met
een hapje en een drankje. Deze infosessie vindt plaats op woensdag 20 februari. Het
programma zal eruitzien als volgt: 		
19u00: Plagiaat
19u30: Tips voor het schrijven van een wetenschappelijke tekst
20u30: Korte introductie tot LaTeX
Reisbeurzen-landenmarkt op woensdag 20 februari van 18 tot 21 uur in de
Universiteitshallen, Naamsestraat 22
Een stage of thesis in het Zuiden? Op de landenmarkt tonen reisbeursstudenten hoe zij
enkele maanden leefden in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. De reisbeurzenfilm vertelt
vier reisverhalen van studentenduo’s. In het praat-café worden reisplannen gesmeed met
collega-studenten. Alle vragen over het reisbeurzenprogramma worden beantwoord. Meer
info via www.kuleuven.be/studenten/buitenland/reisbeurzen
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Cultuur
Jamsessie maandag 25 februari
In twee weken wanneer iedereen zich terug in het ritme van het tweede semester bevind,
gaan wij dit met cultuur terug verstoren. Met de tweede jamsessie van het jaar kan je
terug muziek komen maken in het theokot met drums, gitaren, bassen, keyboards en vele
andere instrumenten. Het wordt een chill avondje met leuke muziek, wat zware bieren en
versnaperingen. Hier kan je toch moeilijk nee tegen zeggen. Zak dus allemaal maar tegen
maandag 25 februari naar het theokot!
Sophie (cultuur@vtk.be)
Artefact
ARTEFACT is het jaarlijkse kunstenfestival van STUK rond cultuur en actualiteit. Naast
een hoop lezingen en voorstellingen is er ook een doorlopende tentoonstelling. Wist je
bijvoorbeeld dat er een korenveld is geweest in het hartje van het hedendaagse New
York? Dat verschillende architecten nog niet zo lang geleden bijna hele steden lieten
bouwen, die ondertussen al terug gesloopt werken? Dat we duiven genetisch kunnen
manipuleren zodat hun uitwerpselen de gebouwen niet langer schaden maar juist proper
maken? A CITY SHAPED kijkt met een kritische blik naar nieuwe aspecten van de
hedendaagse en toekomstige stadsontwikkeling. Niet alleen in STUK, maar ook in de
Leuvense binnenstad. Daarnaast presenteert STUK voor het eerst samen met Het Depot
een uitgekiende muziekaffiche.
WIl je hier wel meer over weten? Dan kan je samen met VTK de tentoonstelling bezoeken
op woensdag 20 februari om 18u aan STUK. De rondleiding is gratis, maar inschrijven op
vtk.be/on/artefact is verplicht.
Cultuur (cultuur@vtk.be)
Pokerchamp 2
Vorig semester waren er niet zoveel pokerchamps, maar dit semester zullen we dit weer
helemaal goedmaken! Het theokot wordt op Woensdag 27 februari omgetoverd in een
zaal met tafels en stoelen en heel wat chips (eetbaar en niet eetbaar). Onze tweede
Pokerchamp zal dan plaatsvinden met nog betere prijzen en hopelijk met nog meer geluk
in het spel. Inschrijven kan je terug doen via de site van VTK en de inschrijvingslink.
Cultuur (cultuur@vtk.be)

Fakbar
Tijd voor Carnaval!
De openingsweek is alweer gepasseerd, iedereen zit hopelijk al terug een beetje in het
leuvense ritme en wij vliegen er deze week weer tegen aan. Zondag is het zoals steeds
Happy Hour tussen 23u en 24u, maandag komt halftime onze fakbar bezetten en dinsdag
houden wij ons eigen carnavalsfeestje met gratis vat! Zeker iets om niet te missen. Ook
woensdag zijn wij open maar donderdag sluiten wij aangezien het AfrekeningsTD is in
Alma 2.
Fakbar (fakbar@vtk.be)
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Bedrijvenrelaties

Jobfair 1 maart
Op 1 maart organiseert VTK opnieuw zijn jaarlijkse Jobfair. Net als vorig jaar wijken we
hiervoor uit naar de Brabanthal, waar meer dan 70 bedrijven zich aan jullie voorstellen
tussen 10h00 en 16h30. Dit is de uitgelezen kans voor laatstejaars om met veel bedrijven
in contact te komen. Ook studenten die op zoek zijn naar een stage zijn welkom.
Alle laatstejaars ontvangen een gratis middagmaal in combinatie met een drankje. Op het
einde van de dag is er een tombola, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
Een lijst van de aanwezige bedrijven alsook de praktische informatie kan je vinden op
http://on.vtk.be/jobfair
Dit jaar werken we samen met Asoreco voor het aanbieden van de FileSnapper™.
Hiermee kan je brochures, presentaties, vacatures,… bekijken met je mobiele telefoon of
laptop via de gratis ter beschikking gestelde wifi. Er wordt via deze applicatie ook nuttige
informatie verspreid over de Jobfair zelf, bijvoorbeeld wanneer en waar er presentaties
plaatsvinden. Meer informatie vind je eveneens via bovenstaande link.
Om zicht te krijgen op hoeveel studenten er aanwezig zullen zijn, zouden we nog willen
vragen om volgend formulier in te vullen: http://on.vtk.be/subscribe
Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)
Altran Networking Event
Dear Students,
We hope your exams have been successful so far and will only continue to improve. The
Altran KUL Campus Team is happy to invite you to take a well-deserved break by coming
to its Networking Event on February 25th at 7:30PM at aula Jean-Monnet (parkstraat
51).
After a presentation of Altran and our consultants, you will have the opportunity to
participate in the Altran A.R. Drone Contest in which everyone can test their driving
expertise. The Goal? Be the fastest and win an iPad mini!
You will also have the chance of discovering what it is like to be an Altran consultant
through a large panel of original projects that will be presented to you during our Speed
Dating session.
The agenda:
§ 07:30 pm: Presentation of Altran, global leader in innovation and high-tech engineering
consulting.
§ 08:00 pm: Speed Dating & A.R. Drone Contest.
Come and enjoy some refreshments with us, a friendly chat and a great night of
racing!
To apply, send the name of your master’s to campusteam.kul@altran.com. And if you
want, you can also attach your resume.
We hope to see you there!
Altran KUL Campus Team
VTK Bedrijvenrelaties (bedrijvenrelaties@vtk.be)
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Best

BEST daagt je uit! (2)
Ingenieursstudenten, het is tijd om al je ingenieurskennis eindelijk in praktijk om te zetten
en hiermee ook kans maken op mooie prijzen! Wat dacht je van een reisje naar Londen?
BEST Leuven organiseert haar jaarlijkse ingenieurscompetitie EBEC Leuven, en daagt
jou in een groepje van 4 vrienden uit om de meest originele, werkende oplossing te vinden
voor een gegeven probleem.
Wat? EBEC Leuven
Wanneer? Zaterdag, 2 maart
Waar? Campus Arenberg, C300
Te winnen? Treintickets naar Londen, GO-passen, ...
Inschrijvingen? Individueel of al met 4, schrijf je in op de website http://www.best.eu.org/
leuven/
Meer informatie? http://www.best.eu.org/leuven/nl/ebec-leuven-2013
Misschien wel tot dan,
BEST (best@vtk.be)
BEST Summercourses
Geen herexamens? Goed nieuws want dan heb je zeker tijd om deze zomer op BEST
Summercourse te gaan voor maar 45 euro! Wel herexamens? Niets beters dan een BEST
Summercourse om de herexamens volledig van je af te zetten! Dus geen excuses: het
is tijd om je in te schrijven voor de BESTe twee weken van je leven. Alle mogelijkheden
vind je op http://best.eu.org/courses/ . Binnenkort komen we eens langs in de les met
meer informatie. Om jullie te helpen met het schrijven van een motivatiebrief organiseren
we volgende week woensdag een middag waarin we jullie tips & tricks geven om zeker
geselecteerd te worden!
BEST (best@vtk.be)

Revue

Net als voorgaande jaren, vindt ook dit jaar over twee weken de Revue plaats (op 4 en
5 maart). Voor zij die de Revue niet kennen: een all-in spektakel over de archie- en
burgieproffen door studenten met daarin theater, dans, muziek, zelfgemaakt decor,… Als
opwarmertje geven we jullie deze en volgende week enkele opmerkelijke uitspraken van
proffen mee. Volgende week publiceren we welke prof deze uitspraak deed.
Uitspraak 1: “Ik raak opgewonden van uw gepraat!”
Uitspraak 2: “Meer lawaai alstublieft, meer lawaai alstublieft!” (wanneer er heel veel
rumoer in de aula is)
Uitspraak 3: “Ik weet ook wel dat de titel van mijn vak niet echt sexy klinkt.”
Heb je zelf ook grappige uitspraken van proffen tijdens jouw les: aarzel dan niet om te
mailen naar revue@vtk.be of geef het door aan één van onze Revue medewerkers.
Revue (revue@vtk.be)
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Varia

Agenda Soirée Pratique IEEE SB Leuven
Een nieuw semester, een nieuwe reeks Soirée Pratiques! Het concept is eenvoudig: een
avondje amuseren met je ingenieursvaardigheden in de praktijk te brengen. Noteer alvast
volgende vier data in je agenda! We beginnen telkens om 19u30.
Maandag 25/2: Pimp your Sumo-bot I @ mech (Fablab): Drive train upgrade and
programming
Maandag 4/3 : Pimp your Sumo-bot II @ mech (fablab): Advanced frame design
Maandag 11/3: Home automation with Arduino @ ESAT (02.58)
Maandag 18/3: Create an Arduino Game Console @ ESAT (02.58)
Kostprijs voor deelname: nil, iedereen welkom! We bieden de nodige componenten tegen
spotgoedkope prijzen aan. Meer info op http://www.ieee-sb-leuven.be/soireepratiques
The IEEE SB Soirée Pratique Team

Let’s kick some Ghent ass! Soirée Pratique: Pimp your Sumo-bot I maandag 25/5 @ mech (Fablab)
IEEE SB Ghent has challenged us for a Sumo Robot Battle on Tuesday April 30th. (http://
ieeesb.elis.ugent.be/nl/welek/robot/2013). Off course we can’t loose our face, therefore
we’ll organize some sessions to pimp your robot!
Today (25/02/2012, 19h30 @ Fablab (MECH) ) we’ll have a look at the drive train and
organize exercise battles. The session is primary intended (but not exclusively) for people
that followed the Soirée Pratique sessions of previous semester, therefore, to participate
we expect that you have already something of a robot, or you are willing to create it on your
own. All documentation of previous semester is still online to help you create one!
The IEEE SB Soirée Pratique Team
Groepje vrienden
Om het werk van het praesidium wat te verlichten, organiseren wij enkele activiteiten. Nu
dinsdag 19/2 kan je vanaf 12u komen smullen van heerlijke hamburgers aan het Theokot.
’s Avonds vanaf 21u kan je weer afzakken naar het Theokot voor een karoake. Toch niet
genoeg lef om zelf de micro te grijpen? Geen nood, want met de shotjes en pintjes die we
aanbieden, zal ook jij binnen de kortste keren op het podium staan. Natuurlijk worden er
ook bitterballen verkocht. En het is nog niet gedaan: dinsdag 26/2 kan u rond de middag
aan het Theokot uw honger komen stillen met verrukkelijke mitrailletten. Om 20u gaan
we nog eens kwissen met de mogelijkheid voor pasta a volonté. Inschrijven voor deze
kwis kan alvast door te mailen naar kristof.frnsn@gmail. Verdere info volgt.
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INFOSTAND INTERNATIONAL OFFICE
Vragen over het reisbeurzenprogramma
(deadline 18 maart)? Vragen over
“Research for Development”? Hier krijg
je antwoorden.

PRAAT-CAFÉ

LATIJNS-AMERIKA

AZIË

www.kuleuven.be/studenten/buitenland/reisbeurzen

INFO

Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

WAAR

INFOSTAND INTERNATIONAL OFFICE

REISBEURZENFILM

STUDENTEN GETUIGEN

AFRIKA

L A N D E N M A R K T

PRAAT-CAFÉ
Hier kan je reisplannen smeden met collegastudenten,

REISBEURZENFILM
Beelden vertellen vier reisverhalen:
studentenduo’s nemen je mee naar
Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

PROGRAMMA

20 februari 2013 – 18 tot 21 uur

LANDENMARKT

Voor thesis of stage naar het Zuiden?
Met een Reisbeurs!

LANDENMARKT
Heb je vage of concrete buitenlandse
plannen? Overweeg je een verblijf in het
Zuiden?
Reisbeursstudenten
laten
je
kennismaken met “hun land”. Je krijgt nuttige
informatie en praktische tips.
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Eigen tekstje

Jas verloren op een TD? Originele manier nodig om het goed te maken met je lief?
Te verlegen om die knappe griet met de blauwe trui van je aula te benaderen? Geen
probleem! Plaats genoeg in het Bakske voor jouw bericht!
Stuur voor donderdagavond 22u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp
‘tekstje’.
Communicatie (bakske@vtk.be)

Raadsel week 2
Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te
lossen en stuur je antwoord voor donderdag 22u door naar raadsel@
vtk.be . Uit de ingezonden (correcte) oplossingen loten we dan
wekelijks een winnaar die een filmticket wint. Niet gewonnen? Geen
nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes!
Winnaar van vorige week: Filip Van de Velde
Raadsel van de week
Je rijdt naar huis op een stormachtige nacht en je passeert een bushalte waar 3 mensen
staant te wachten:
- een oud vrouwtje
- een oude vriend die ooit u leven redde
- je droompartner.
Wat doe je nu, wetende dat er maar 1 extra persoon in de auto kan?
Lauren (raadsel@vtk.be)
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Karaoke!

Shooters +
Bitterballen

Dinsdag 19 februari
21:00 @ Theokot
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