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Minder nuttig dan VETO, nietjes blijven in de BBQ liggen.

SUPER TRAINING DELUXE

Looptraining mét extra’s 
Looppiste, woensdag 20u

ZONDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

MAANDAG

23u Happy Hour  ‘t ElixIr

6u30 Ochtendloopje Looppiste
18u Kanburger en pasta Gras c200 
22u Egyptian Night  ‘t ElixIr 

12u45 VTK Bureau ELEC B91.100
20u Super training deluxe Looppiste
22u Peda-avond  ‘t ElixIr

19u Gitaarlessen  MTC 
22u Thursdays @ ‘t ElixIr ‘t ElixIr

19u Cantusconvent  ‘t ElixIr
20u Pokerchamp  Theokot
22u Scienticafé  ‘t ElixIr
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Praeseswoordje

Collegae,

Ondergetekende heeft helaas de harde strijd tegen de vermaledijde 
sportkotter een week moeten staken. Een heuse Rhino-Pharyngitis, 
sowieso met opzet veroorzaakt door die donderse Apolloniërs, hield 
mij enkele dagen weg van de geliefde looppiste. 

Maar niet getreurd vrienden, niettegenstaande mijn schrijnende 
afwezigheid, werden er avond na avond ontelbare rondjes afgewerkt 
op de looptrainingen. Dit allemaal onder het goedkeurende oog van 
ons geweldige VTK Sportteam.

Alles en iedereen begint ondertussen op volle toeren te draaien voor de 24 Urenloop en 
ook de faculteit is meer dan bereid om ons te steunen in onze epische strijd. De lessen 
van de eerste- en tweedejaars op de woensdag van de 24 urenloop zijn zo veel mogelijk 
verzet, zodat jullie zich zeker op de sportieve dingen des levens kunnen richten.

Ook in deze laatste voorbereidingsweek gaan de dagelijkse looptrainingen nog steeds 
door, met dinsdag zelfs een verfrissende ochtendloop. Kom dus zeker eens langs deze 
week, wij zijn alvast hard aan het werk om over een dikke week klaar te zijn voor de 
nakende strijd!

Uw herrezen praeses,

Lucas

 Mijn 10 voor Thermo was de mooiste 10 van mijn leven:

Ik had als goeie student niet alles geleerd (maar tot hoofdstuk 6 
ofzo) en ging al met zeer lage verwachtingen naar dat examen. 
Om een of andere reden moesten we een kwartier wachten 
voor we mochten beginnen (de buitenlandse assistenten 
dachten dat ze op de prof moesten wachten ofzo) 
Mijn twee buren begonnen toen met elkaar te overleggen 
wat nu ook al weer het bewijs was voor de derde hoofdwet. 
Ik spitste natuurlijk meteen mijn oren en heb dat toen gememoriseerd 
zoals ik nog nooit iets gememoriseerd had want het bewijs van de 
derde hoofdwet, zoals iedereen weet, komt pas na hoofdstuk 6 aan bod. 

Toen we dan eindelijk ons examenblad mochten omdraaien, bleek dat dat een van de 
vragen was. Ik moet nog steeds een traantje van geluk wegpinken wanneer ik daar aan 
terugdenk.

Bij deze een oproep aan mijn twee onbekende helden! Ik trakteer jullie op het pintje dat 
jullie al 4 jaar verdienen.

Vicewoordje
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Openingsuren

     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10u30 - 14u30 12u - 14u & 18u - 20u 22u - ...
Dinsdag    10u30 - 14u30 12u - 14u 22u - ...
Woensdag    10u30 - 14u30 12u - 14u  22u - ...
Donderdag   10u30 - 14u30 12u - 14u 22u - ...
Vrijdag    10u30 - 14u30 Gesloten  Gesloten
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Evenementen

Build your own Drone!  
10u20 | Fablab (dept. WtK)

Gefascineerd door drones? Wil je er 
zelf eentje bouwen, programmeren, 
vliegen? Dan zijn de “Drone Nights” 
iets voor jou. Samen met andere drone-
enthousiastelingen helpen we elkaar 
tijdens verschillende sessies doorheen 
het jaar vanaf het selecteren van 
componenten tot het leren vliegen met je 
eigen drone. Alle info hierover geven wij 
maandag 12 oktober tussen 20u en 22u 
in FabLab.

Wees er zeker bij en schrijf je in op:  
ht tps ://www.facebook.com/events 
/176612576010147/

*  een initiatief van IEEE Student Branch 
Leuven ism. EuroAvia

Pokerchamp 1
20u | theoKot

Net als de vorige jaren organiseert VTK 
weer een aantal keitoffe pokerchamps. 
De eerste van dit jaar vindt plaats op 12 
oktober in Het Theokot en gaat van start 
om 20u. Via de form op de website (www.
vtk.be) kan je je hiervoor inschrijven. Voor 
verder vragen of opmerkingen, mag 
je altijd mailen naar cultuur@vtk.be 
Hopelijk tot dan!

Cantusconvent 3
19u | ‘t elixir

Nog nooit een cantus bijgewoond? Raak 
jij ook altijd in de war van al die regels? 
Al te vaak in je handen geklapt tijdens 
een cantus? Ken jij geen enkel liedje uit 
de codex? Deze kleine cantusconventen 
dienen om je alle regels op een rustige 

manier uit te leggen, de liedjes te leren, 
en gezellig te cantussen. We spreken af 
om 18u aan de frituur “sportkot” tegenover 
de fakbar om samen iets te eten, of om 
19u in de Fak om direct te beginnen 
cantussen. Je hoeft hiervoor niet meer in 
te schrijven, je kan gewoon de avond zelf 
afkomen met 5 euro en meedoen!  Let 
op: Enkel indien je minder dan 3 maal 
gecantust hebt kan je inschrijven, maar 
dit is niet exclusief voor 1e bachelors. Ook 
ervaringsloze ouderejaars zijn meer dan 
welkom om hun kelen te smeren! 

Scienticafé
22u | ‘t elixir

Maandag is onze fakbar in handen van 
de jongens en meisjes van Scientica. 
Ook zij weten hoe ze een feestje moeten 
maken, zeker afkomen dus!

Kanburger en Pasta
18u | Grasveld c200

De tussentijdse toetsen komen er aan voor 
de eerstejaars! Dat betekent niet alleen 
stressende gezichtjes en deprimerende 
resultaten, maar ook een infosessie van 
het monitoraat om jullie daar op voor te 
bereiden. Om deze zware gebeurtenissen 
te verwerken, biedt kanweek jullie 
hamburgers en pasta pesto aan voor 
super voordelige prijzen. Je hoeft niet snel 
op en neer te fietsen tussen je oefenzitting 
en de infosessie: kom gewoon even lekker 
iets eten op het grasveld van de c200! 
hamburgers aan 1,20 en pasta voor 3 
euro!

MA
12

MA
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MA
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Egyptian Night
22u | ‘t elixir

Goldstrike € 1, Cocktail € 1.50

Dinsdag 13 oktober nemen we je in ’t ElixIr 
mee op reis naar het hemelse Egypte! 
Kamelen, sjeiks, mummies, ze zullen 
allemaal van de partij zijn in een fak vol 
palmbomen en pyramides. We schenken 
jullie het goddelijke sap Goldstrike voor € 
1 en de betoverend Al Rahalah cocktail 
voor € 1.50. Verkleed komen maakt het 
allemaal nóg leuker uiteraard, dus zoek 
nog snel die Cleopatra of kamelen outfit 
bij elkaar. Tot dinsdag!

Peda-avond
22u | ‘t elixir

Deze woensdag komen onze vrienden en 
vriendinnen van Pedagogiek een feestje 
bouwen in onze fakbar. Kom samen met 
hen feesten!

VTK gitaarlessen 
19u | Mtc 00.59

Er altijd al van gedroomd gitaar te 
leren spelen of heb je reeds al een 
zekere virtuositeit bereikt? Voor elk 
niveau organiseert VTK naar goede 

traditie gitaarlessen, gegeven door 
de Griekse virtuoos Chatz Kostas. 
De lessen gaan door in groepsverband 
op dinsdag en donderdag naargelang je 
groep. Er zijn minimum 18 lessen voorzien 
gedurende het hele academiejaar en 
in het tweede semester is er zelfs een 
(vrijblijvend) moment waarop jullie jullie 
aangeleerde kunstjes kunnen laten zien 
in het Theokot. Er is geen voorkennis of 
meesterschap van het noten lezen vereist. 
De inschrijvingen en groepsverdeling 
gebeuren op donderdag 15 oktober om 
19u in het Maria Theresia College, lokaal 
00.59.

Meer informatie kan je vinden op de 
website on.vtk.be/gitaar

Zit je nog met een vraagje? Mail gerust 
naar gitaar@vtk.be

Thursdays @ ‘t ElixIr
22u | ‘t elixir

Alle zware bieren aan € 1.50

Elke donderdag geniet je in fakbar ’t ElixIr 
van een geweldige promo: ALLE ZWARE 
BIEREN AAN €1.50! Tot dan!

DI
13

WO
14

DO
15

DO
15
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Sport

Ondertussen nadert de 24 urenloop niet meer langzaam, maar komt hij écht dichtbij! Over 
een week is het weer tijd om de overwinning te behalen op de 24 urenloop! We hebben 
al jullie hulp daarbij nodig en daarom nemen we even de tijd voor een woordje uitleg.

Speedyteam
Zoals de naam al doet vermoeden, is het 
speedyteam het ‘elite’-loopteam van VTK. 
Tijdens de looptrainingen worden lopers 
die onder 1’25” lopen, verzameld om dit 
team samen te stellen. Snelle lopers, wees 
dus zeker aanwezig! Als bedanking krijg 
je een uniek speedyteam T-shirt.

Noodteam
Het noodteam is ons back-up-team. De 
mensen uit dit team, zijn degenen die 
VTK op de moeilijkste momenten staande 
houden, de helden van de 24 urenloop! 
We voorzien voor hen een slaapplaats 
met het nodige comfort vlakbij de piste 
zodat ze ons altijd te hulp kunnen snellen 
in tijden van nood. Daarbovenop krijgen 
ze ook een uniek VTK-gadget.

Groepjes vrienden
Ook dit jaar werken we met het systeem 
van groepjes vrienden. Je schrijft je 
via de site (www.vtk.be) in met een 
groepje van 5 vrienden en kiest 2 uren 
uit tijdens de 24 urenloop. Op de site 
vind je het puntensysteem terug en met 
deze punten kan je deelnemen aan de 
tombola. Probeer zoveel mogelijk punten 
bij elkaar te sprokkelen en zo vette prijzen 
in de wacht te slepen! (Hoofdprijs is een 
bierfiets met gratis vat inbegrepen!)

Sport VTK competities
VTK organiseert door het jaar compe- 
tities in verschillende sporten (zaalvoet- 
bal, basket, volleybal en frisbee) . Zo kan 
je komen strijden om een plaatsje in de 

VTK-top en bovendien krijgt het winnende 
team een vat. Info over reglementen en 
inschrijvingen zijn te vinden op onze site. 
inschrijven kan tot en met zaterdag 10 
oktober.

IFB
Ook dit jaar strijdt VTK weer tegen 
andere kringen in verschillende 
competities. Bij de heren zullen we in elke 
categorie (basketbal, volleyball en zowel 
zaal- als veldvoetbal) de strijd aangaan; 
bij de dames zouden we graag een 
volleybalteam bij elkaar krijgen!

Als je interesse hebt, schrijf je dan zeker 
in via onze site.

Danslessen
Net zoals vorige jaren organiseert 
VTK ook dit jaar weer danslessen! We 
probeerden al enkele gekende stijlen 
uit, maar deze keer gaan we voor iets 
totaal nieuw: west coast swing! De lessen 
zullen vanaf 29 oktober elke donderdag 
om 22u plaatsvinden. Ook zin om dit uit 
te proberen? Schrijf je dan in via de site 
(www.vtk.be).

Looptrainingen 
De 24 urenloop komt echt dichterbij, dus 
we hebben jullie allemaal nodig om mee 
te komen lopen! Kom daarom zo veel 
mogelijk naar de trainingen om je voor 
te bereiden en je tijd te verbeteren! Wij 
voorzien achteraf een verfrissend drankje! 
Deze woensdag voorzien we een extra 
deluxe training; be there!
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Accenture

Accenture Technology Consulting Challenge

What? This track will give you the 
opportunity to experience a consulting 
project firsthand, covering a realistic topic 
in the context of technology consulting 
(i.e. strategy & project delivery). Accenture 
coaches will provide guidance to small 
groups of students, while they sharpen 
their analysis, interview, presentation and 
collaboration skills. During this track you 
can discover what technology oriented 
consulting projects are like and what a 
job in that domain could entail for you. An 
enriching experience to get a feeling on 
what consulting is all about.

Who? All students graduating this or 
the next academic year and that are 
interested in joining Accenture as one 
of the worlds’ leading consultancy 
companies.

When? This event will take place on 
Tuesday 27 October, Tuesday 3, 10 & 
24 November from 19h30 till 22h00 at 
Celestijnenlaan 200 S. We expect you to 
attend all four sessions to get the most 
out of it.

Please send an e-mail with your CV in 
attachment to stijn.meul@accenture.com 
before Friday 16/10 if you would like to 
subscribe.

Not able to make it to this event? Still want 
to know more about Accenture? Subscribe 
to http://bit.ly/accenture2016recruitment 
and keep an eye on your mailbox for our 
other events.
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Looptrainingen

De voorbije week

Kanweekvergadering
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Spuiten doopjassen

Halftime vergadering
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Berichten

Wil je zelF GraaG een speech voor 
onaFhanKelijKheid, diepzinniGe poëzie 
oF een spotted: vtK insturen? 1 adres: 
baKsKe@vtK.be

Halftime

12u40  | boKu 3.22

Derdejaars? Zin om te feesten? Of zin om 
zelf het feest te maken? Geniet van toffe 
teambuildings en vette pre-activiteiten. 
Laat deze unieke kans niet liggen en kom 
naar de 2e vergadering van Halftime! 
Helpen kan al vanaf enkele shiftjes tot 
het uitwerken en organiseren van de 
activiteiten. De 2e vergadering gaat door 
op dinsdagmiddag 12:40  in BOKU 3.22 
(naast het Theokot)

Skireis

tl;dr: 29 jan tot 7 feb, Avoriaz, € 469, 
inschrijven op 22 okt.

Het semester is nog maar pas begonnen, en 
wij denken al aan het onvergetelijk einde. 
Ook dit jaar organiseert VTK samen met 
Skikot een fantastische skireis. Momenteel 
is er nog geen sneeuw te bekennen, maar 
over een paar maanden liggen de pistes 
klaar om een bende moegestudeerde 
studenten te ontvangen. Wil jij dit jaar na 
de examens stoom afblazen in een van 
de beste ski-gebieden van Europa, kom 
dan zeker met ons mee naar Avoriaz van 
vrijdag 29 januari tot zondag 7 februari. 
Dit jaar kost de reis 469 euro. In de 
prijs inbegrepen zijn: de busreis, verblijf, 
6 dagen skipas Avoriaz (extra optie 
mogelijk voor skipas Portes Du Soleil 
voor 150 euro). Verder mag je je ook 
verwachten aan leuke extras/feestjes 
zoals: Partystop tijdens busreis, Gratis 
après ski, Jeneverrodel, Gratis vaten, VTK 
cantus, Gratis Skikot/VTK t-shirt, Skikot 
parties,...

Kom je inschrijven op donderdag 
22 oktober in het Theokot om 20u. 
Vergeet niet 75 euro waarborg 

mee te nemen naar de inschrijving. 
Voor vragen kan je altijd mailen naar 
skireis@vtk.be.

Liefde
Voor Sofie T.

Lieve Sofie,

Als ik jou in de les zie zitten, gaat er een 
rilling door mijn lijf. Geen koude rilling 
van angst, maar een rilling van geluk 
veroorzaakt door een geiser van emoties 
en gevoelens. Deze gevoelens borrelen 
nu al een tijdje in mij. Ik wou dat ik de 
kracht van mijn liefde kon delen met de 
prachtige vrouw die jij bent. Ik wou dat 
ik je dit zelf kon vertellen maar durven 
doe ik nog niet echt. Ooit hoop ik dat we 
samen kunnen zijn en van elkaars warmte 
kunnen genieten. Ooit ga ik je vertellen 
wat ik voor jou voel.

Anoniempje Anoniem
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The Van Jets
20:00 het depot 20x€12/ticKet: 
reserveren op on.vtK.be/thevanjets

Op dinsdag 27 oktober 2015 spelen 
The Van Jets een geweldig concert in 
het Depot! VTK heeft 20 tickets voor 
VTK-leden aan €12/ticket in plaats 
van €18/ticket. Wil jij dit concert graag 
bijwonen? Reserveer dan snel je ticket op  
on.vtk.be/thevanjets. 

Gereserveerde tickets zullen vanaf 14 
oktober kunnen opgehaald worden in het 
Theokot.

Cirque du Soleil
inschrijven vanaF 12 oKt 
Cultuurkaart/anders €22/23

Op 22 oktober organiseert LOKO cultuur 
een cultuuruitstap naar de voorstelling 
Amaluna van Cirque du Soleil.  Tickets + 
vervoer kosten 22 euro. We vertrekken om 
18u met de bus aan het Ladeuzeplein en 
verzamelen daar om 17u45.

Wil je mee? schrijf je dan in op  
on.vtk.be/amaluna
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Battle of Talents

Onze onderwijsinstelling draagt 
ondernemerschap hoog in het vaandel en 
daagt elke student uit om hun ondernemer-
skills te ontdekken en verder te ontplooien. 
Deelnemen aan een wedstrijd past 
hier perfect in! Battle of Talents – de 
grootste ondernemingsplanwedstrijd 
voor studenten & onderzoekers – wordt 
dit jaar voor de 7de keer georganiseerd 
door Venture Spirit, BNP Paribas Fortis, 
Securex, Telenet Kickstart, Electrabel 
en Addestino. In deze online business 
game, gebaseerd op bestaande venture 
capital mechanismen, nemen jonge 
entrepreneurs het tegen elkaar op. Welk 
team werkt het beste plan uit, en welke 
student kan zich het beste inleven als 
durfkapitaal-investeerder? Gedurende 
een 10-tal weken strijden de studenten 
voor de prijzenpot van € 30.000. Wie 
weet haalt één van jullie de finale dit jaar?

Gratis inschrijven kan vanaf 05/10/2015 
via www.battleoftalents.be. Je vindt er ook 
alle verdere informatie terug. We wensen 
alle studenten heel veel succes toe!

Our educational institution values 
entrepreneurship and challenges you to 
explore your entrepreneurial skills. So, 
why not compete in Battle of Talents – the 
biggest idea- & business plan competition 
for students and researchers? This year’s 
edition is organized by Venture Spirit, BNP 
Paribas Fortis, Securex, Telenet Kickstart, 
Electrabel and Addestino. In this unique 
online business game, based on real-
life venture capital mechanisms, young 
entrepreneurs will battle against each 
other. Which teams will come up with the 
inest business plan, and which students 
will act like a supreme venture capitalist 
investor? In about 10 weeks, the battle 
for the € 30 000 in prizes will be fought. 
Maybe this year you will win this battle?

Participating is free. Registrations are 
open as from October 5 via www.
battleoftalents.be. Our website is the 
place to be if more information is needed! 
A question/suggestion/… is always 
welcome at info@battleoftalents.be.



13



14

Ontspanning

Omdat de les volgen overrated is, zorgen wij voor tijdverdrijf dat wél nuttig is.

Test van de week
Sinds een fantastische kiesweek nog niet zo lang geleden, zit mijn diepvries vol met ijs, 
meerbepaald Häagen-Dazs koffie-ijs. Ik had mijn twijfels bij de smaak koffie, maar na 12 
potten van dat spul, moet ik mijn mening bijstellen. Geef deze ijskoningin een kwartiertje 
en ik lepel de hele pot leeg. 

Ode aan de Vice

Het Bakske is op zoek naar creatieve zielen!

Onze vice, Eline, werkt zich iedere dag te pletter voor haar medewerkers, leden en 
iedereen met nood aan een schouder. Hoog tijd om blijk te geven aan onze waardering 
en een heuse lofrede te schrijven voor haar. 

De beste inzending verdient volgende week een plek in Het Bakske. Mail dus als de 
bliksem naar bakske@vtk.be en verover een plek in Het Bakske!

Cartoon
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Sudoku

Raadsel
Een burgie gaat voor zijn stage een humanitair project doen, en moet 4 dorpen met 
elkaar verbinden met wegen. De dorpen liggen op vierkant met een zijde van 10 km. Om 
de kosten te drukken moet het aantal kilometers wegdek minimaal zijn. Hoeveel kilometer 
moeten de bouwvakkers aanleggen?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en win 2 bioscooptickets!

De oplossing van het raadsel van vorige week was 37, Arnaud Van Mieghem wist dit en 
mag zijn prijs komen ophalen op blok 6.
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