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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (7/10)
23u00-00u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (8/10)
20u00 - ...
21u00 - ...

Looptraining
Fakbar open

Ingang atletiekpiste
‘t Elixir

Dinsdag (9/10)
18u30 - ... Vergadering doopmeesters BOKU 3.22

20u00-02u00
20u00 - ...
21u00 - ...

Pokerchamp
Looptraining
Fakbar open

Theokot
Ingang atletiekpiste
‘t Elixir

Woensdag (10/10)
19u00-21u00

20u00 - ...
20u00 - ...
21u00 - ...

Inschrijvingen gitaarles
Looptraining
Schachtenverkoop
Mexican Night

MTC 00.59
Ingang atletiekpiste
Waaiberg
‘t Elixir

Donderdag (11/10)
20u00 - ...
21u00 - ...

Looptraining
Fakbar open

Ingang atletiekpiste
‘t Elixir
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Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (8/10)
11u00-14u30
18u00-20u00

Theokot open
Cursusdienst

Theokot
Theokot

Dinsdag (9/10)
11u00-14u30
12u00-14u00
18u00-20u00

Theokot open
Cursusdienst
Cursusdienst

Theokot
Theokot
Theokot

Woensdag (10/10)
11u00-14u30
12u00-20u00

Theokot open
Cursusdienst

Theokot
Theokot

Donderdag (11/10)
11u00-14u30
12u00-14u00
18u00-20u00

Theokot open
Cursusdienst
Cursusdienst

Theokot
Theokot
Theokot

Vrijdag (12/10)
11u00-14u30 Theokot open Theokot

Woordje van de praeses
Wat een epische week was het weer. Het is lang geleden dat ik het Musicafé nog eens zo 
vol gezien heb als op onze extreem geslaagde OpeningsTD. Afwezigen hadden ongelijk! 
Ondertussen had ik ook al de eer gehad VTK te mogen presenteren op MNM en hebben 
onze vrienden van Existenz er een fenomenaal Cafe E opzitten aan de vijvers van het 
kasteel. Al een geluk dat mijn lessen en practica traag op gang komen, want anders zou 
ik deze overvloed aan topevenementen fysiek niet meer kunnen bolwerken. Het weekend 
dient gelukkig om te recupereren, of mag je dat niet zeggen van een klassediner met onze 
alumni van het VILv? ;) Boek van de week: Het boek van Mormon, oftewel de bijbel van 
The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, dat ik in de striemende regen op de Grote 
Markt van twee Mormoonse volgelingen heb mogen in ontvangst nemen. :p Ciao

Rien (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Aan allen die al een handje geholpen hebben bij deze drukke weken: proficiat! Aan al de 
rest: proficiat dat u het binnenkort ook eens waagt om u in te schrijven op een shiftje! Op 
mijn eigenste webstek zal ik vanaf volgende week aangeven wanneer u die zuurverdiende 
bonnetjes kan komen ophalen om ze daarna als een big spender uit de delen aan uw 
vrienden of uzelf (of de vice).  
Aan allen die vorige week een rondje van mij hebben gehad in ‘t ElixIr: ook proficiat!

Marv (vice@vtk.be)
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Sport
VTK Competitie

VTK organiseert door het jaar competities in verschillende sporten (voetbal, zaalvoetbal, 
basket en volleybal) . Zo kan je samen met je jaar, of gewoon met enkele vrienden, komen 
strijden om een plaatsje bij de top binnen VTK. Bovendien wint het winnende team een 
vat. Info over reglementen en inschrijvingen zijn te vinden op on.vtk.be/vtk-competitie.

Robin (sport@vtk.be)

Looptrainingen 24 Urenloop 
Uiteraard is een goede voorbereiding noodzakelijk voor een knalprestatie. Kom daarom 
mee met ons lopen! Doe dit minstens 2 maal per week en je zal beloond worden met een 
24 Urenloop Tshirt, en met een beetje geluk krijg je na afloop ook een bonnetje voor in de 
fak of het Theokot. Geen redenen om niet te komen dus, wat je niveau ook is! Afspraak 
elke dag om 20 uur aan de ingang van de piste! 

Robin (sport@vtk.be)

Initiatie: Boksen
Droom je stiekem een echte Ali te zijn? Vind je jezelf terug in Rocky Balboa? Of wil je 
gewoon eens weten hoe leuk het wel is om op iemand te slaan? Dan kan sport u gelukkig 
maken! Volgende week staat er namelijk een (veilige) initiatie boksen op de agenda, bij 
een boksclub in Leuven. Dit op woensdag 17 oktober, om 21.00 in de Sportoase! Leden 
betalen €3, niet-leden €5.

Robin (sport@vtk.be)

Inschrijvingen Skireis
Dwarrelende witte vlokjes en diepe zachte sneeuw. Ook dit jaar organiseert VTK weer een 
fantastische skireis.
Skiërs en snowboarders kunnen zich overdag weer volledig uitleven op de prachtige 
pistes van La Plagne (200km piste) en ‘s avonds feesten op de vele afterparties en après-
ski’s. De skireis valt tijdens de lesvrije week van 1 tot 10 februari. Voor een basisprijs van 
459 euro kan je al mee!  Meer info over wat je hiervoor krijgt vindt u terug op de website.
De inschrijvingen zullen op 17 oktober in het Theokot plaatsvinden vanaf 20u00. Vergeet 
zeker niet de waarborg van 75 euro (gepast!) mee te brengen!

Skiteam (sport@vtk.be)
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Win tickets voor ijshockey!
IHCL geeft onze leden de kans om voor thuiswedstrijden 
tickets te winnen, al wat u hiervoor moet doen is zo snel 
mogelijk antwoord geven op de wedstrijdvraag door te 
mailen naar sport@vtk.be. Bovendien kunnen studenten 
steeds binnen voor de halve prijs (€4) op vertoon van hun 
studentenkaart. 
Wedstrijdvraag: De Chiefs hebben dit jaar een zeer jonge 
spelerskern, meer dan de helft van hun team zijn nog 
studenten. Wie is de jongste speler? (Tip: ihcl.be)

Robin (sport@vtk.be)

Danslessen Salsa
Wil jij ook de Don Juan of de zwoele latina van de dansvloer worden? Heb je altijd al 
jouw vlam willen versieren met je sensuele moves? Kom dan zeker naar onze pikante 
danscursus salsa! Starten doen we op dinsdag 16 oktober  van 20u30 tot 21u30 in 
het turnzaaltje van het Heilig Hart in Heverlee. Schrijf je snel in via onze site want de 
plaatsen zijn beperkt. Leden betalen 25 euro, niet-leden 35 euro voor 10 lessen. Uiteraard 
krijgen onze leden wel voorrang.

Emily (sport@vtk.be)

 
Activiteiten

VW Campustour
Na een jaartje wachten is het er weer, de enige echte VW Campustour!!
Samen met onze vriendjes van VRG bouwen we weer een feestje om nooit te vergeten!!
Ook deze editie is veelbelovend met in de line-up Dj Tony Star, Cookies & Cream en 
Dj Frank!!
Kom de 18e oktober dus zeker af naar Alma 2, en feest met ons mee tot in de vroege 
uurtjes!!

Jeroen (activiteiten@vtk.be)

Vergadering doopmeesters
Ben je vorig jaar gedoopt geweest en wil je nu zelf doopmeester spelen? Dan is het nu 
je kans om je leuke ideeën de vrije loop te laten bij het dopen van een nieuwe lading 
dolenthousiaste eerstejaars!
Wil je mee dopen, maar was je er niet op de eerste vergadering, geen probleem kom 
gewoon af naar deze vergadering en dan zien we of we nog een geschikt plekje voor jou 
hebben in de ploeg. Dinsdag 9 oktober om 18u30 in BOKU 3.22! Be There!

Doopmeesters & Kai (schachtenmeester@vtk.be)
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Schachtenverkoop
Woensdag (10 oktober) vindt de jaarlijkse schachtenverkoop plaats. Voor eerstejaars de 
kans om zich te bewijzen wat ze waard zijn en voor gedoopten de ideale kans om zich weer 
schachten aan te schaffen.  Schachten worden om 18u45 verwacht aan de looppiste voor 
hun 24-urenlooptest waarna de schachtenverkoop zelf begint om 20u00 in de waaiberg. 
Schachten die zich willen laten dopen moeten deelnemen aan de schachtenverkoop en 
zijn verplicht in het bezit te zijn van een doopboekje, dat iedere middag in het Theokot te 
verkijgen zal zijn t.e.m. woensdag.

Doopmeesters & Kai (schachtenmeester@vtk.be)

Cultuur
Gitaarlessen

Er altijd al van gedroomd gitaar te leren spelen of reeds al een zekere virtuositeit 
bereikt? Voor elk niveau organiseert VTK naar goede traditie gitaarlessen, gegeven 
door de Griekse virtuoos Kostas. De lessen gaan door in groepsverband op dinsdag en 
woensdag naargelang je groep. Er zijn minimum 18 lessen voorzien gedurende het hele 
academiejaar. Er is geen voorkennis of meesterschap van het noten lezen vereist. De 
inschrijvingen en groepenverdeling gebeuren op woensdag 10 oktober om 19.00 in het 
MTC, lokaal 00.59. Daar wordt eventueel ook bepaald in welke groep je het best les volgt. 
Meer informatie vindt je op de website. 
Wie al eens wil zien hoe goed Chatz Kostas zijn instrument bespeelt, kan deze maandag 
(8 okt) al terecht in de Blauwe Kater aan de Naamsestraat, Hallengang 1, dicht bij de Oude 
Markt. Kostas gaat hier al eens (gratis) het beste van zichzelf laten zien. 
Dus kom zeker een kijkje nemen!

Cultuur(gitaar@vtk.be)

Optreden Selah Sue
Selah Sue heropent Het Depot in Leuven en dat laten we niet zomaar voorbij gaan! Via 
VTK Cultuur kan je namelijk voor slechts €13 per persoon genieten van dit geweldig 
optreden op zondag 18 november om 20u. We hebben 5 duotickets in de aanbieding, snel 
zijn is dus de boodschap. 
Een duoticket bestellen doe je door woensdag 10 oktober vanaf 19u te mailen naar 
cultuur@vtk.be

Katja (cultuur@vtk.be)

Pokerchamp 1 @ theokot
De pokerchamps zijn weer daar! Dinsdag 9 Oktober kan je laten zien dat je wel degelijk 
een waar pokertalent bent. Je kan je inschrijven op de site. Vtk.be/page/poker. Jullie zijn 
welkom vanaf 20u en om 20u15 beginnen we te spelen.

Sofie (cultuur@vtk.be)
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VTK Kwis 1
Dat de ingenieur de slimste der Leuvense studenten is wisten we al langer, maar wie 
onder ons is de slimste? Zoek drie vrienden bij elkaar en schrijf je in voor de eerste VTK 
Kwis om je kennis te meten met die van je medestudenten. We verwachten je op maandag 
15 oktober om 20u00 in aula 200G - 00.01.
Inschrijven kan op on.vtk.be/kwis en kost je slechts 4 euro per ploeg. Naast mooie prijzen 
zijn er ook 5 plaatsen te winnen voor de finalekwis.

Kristof (cultuur@vtk.be) 

VTK Danst: Boombal
Vermaak je met een toffe bende en kom daarna beter uit de voeten op de dansvloer! Kom 
met ons mee naar het Boombal op 17 oktober voor een avondje vol dansplezier. Voor de 
mensen die van zichzelf denken dat ze niet kunnen dansen is er een initiatie van 20u tot 
21u, daarna barst het feest los. De eerste 5 VTK-leden mogen op vertoon van hun lidkaart 
GRATIS binnen, al de rest krijgt een korting van 3 euro op de inkomprijs (5 euro ipv 8 
euro). Geen redenen meer dus om te twijfelen. Tot dan!

Inge (cultuur@vtk.be)

Fakbar
Mexican Night

Na een iets rustigere maar gezellige week vliegen we er weer helemaal in. Zoals altijd 
is het zoals elke zondag opnieuw HappyHour met 2 pintjes aan €1! Vanaf deze week 
hebben we Deugniet van ‘t vat aan €1,90. Daarbij komt dan ook nog eens dat het dinsdag 
avond Mexican Night is! Tequila aan €1, Desperados en Corona Extra aan €1,50. Zeker de 
moeite waard om met je pas gekochte schachten een avondje te komen feesten.Volgende 
week beginnen we ook terug met FakIr. Kom elke dag je CTS Scotch drinken en win een 
uniek Fakbar ‘t ElixIr gadget. Tot in de fak!

    Fakbar (fakbar@vtk.be)

Theokot
Het is weer gedaan met de prachtige Belgische nazomer. De regen valt dra weer met 
bakken uit de lucht. Kletsnat aankomen op je kot voor je middagmaal. Maar niet getreurd, 
het Theokot is weer elke dag open van 10u30 tot 14u30 om jou te voorzien van lekkere 
broodjes en ontspanning, en dit op stapafstand van je favoriete aula. Broodje van de week: 
Américano! Zeker afkomen dus! Noteer alvast in je agenda: Theokot Café op woensdag 
17 oktober. Meer info volgt.

Theokot (theokot@vtk.be)

Onderwijs
ISP of IER problemen?

Heb jij problemen met het invullen van je ISP of IER gehad? Laat het ons weten zodat we 
ervoor kunnen zorgen dat het systeem verbeterd wordt! Vul de ISP/IER enquête in op het 
onderwijsgedeelte van de VTK website. Ook als je geen problemen had vragen we je deze 
enquête in te vullen, in dat geval bestaat hij maar uit 2 vragen. Alvast bedankt!

Onderwijs (onderwijs@vtk.be)
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VTK Bureau
Het eerste VTK Bureau was een succes! Kon je er niet geraken maar wil je toch weten 
waarover er gediscussieerd is en wat we beslist hebben? Bekijk dan zeker het verslag op 
de website! Het volgende bureau zal doorgaan op woensdag 17/10. In de tussentijd staan 
we open voor al jullie vragen, opmerkingen en suggesties. Tot dan!

Onderwijs (onderwijs@vtk.be)

Cursusdienst
De voorbije week zijn er weer talloze boeken afgehaald. De komende week verwachten 
we opnieuw enkele grote ladingen aan cursussen en handboeken dus houd zeker je inbox 
in het oog. Voor je langskomt kijk je best eens naar de openingsuren aangezien deze 
lichtjes gewijzigd zijn t.o.v. vorige week. Kijk zeker ook af en toe eens naar de “booking” 
pagina aangezien er het voorbije weekend nog een aantal artikels aan ons assortiment 
zijn toegevoegd. Heb je veel vrije tijd en weet je niet wat te doen tijdens de middag of 
na je lessen, kom dan zeker een shiftje doen op cursusdienst en krijg 2 bonnetjes om je 
medestudenten van studiemateriaal te voorzien. Heb je nog een cursus nodig die je niet 
kan reserveren, laat het ons dan zeker weten. 

Het cuditeam (cursusdienst@vtk.be)

Bedrijvenrelaties
Career Evening

Beste laatstejaar,
momenteel geniet je nog van de eerste weken van het academiejaar. Binnenkort komt 
daar echter verandering in. Hierbij doelen we niet op jouw thesis, examens of andere 
academische activiteiten. We gaan ervan uit dat je na 5 jaar studeren aan deze universiteit 
wel ingenieur genoeg bent geworden om deze deadlines nog tot een goed einde te 
brengen. Volgend jaar zet je echter de eerste stappen op de arbeidsmarkt en daarbij 
volstaan helaas niet enkel academische talenten.
Om deze academische talenten aan te vullen met de nodige softskills omtrent solliciteren 
en het schrijven van een CV, organiseert VTK bedrijvenrelaties in samenwerking met LBK 
en KVIV de eerste careerevening op dinsdag 16 oktober 2012. In auditorium Jean Monnet 
word je verwelkomd om 19u15 om presentaties bij te wonen met handige tips and tricks 
om jouw sollicitatie tot een goed einde te brengen. Omdat het allemaal nog een beetje 
studentikoos mag blijven, worden de presentaties gevolgd door een gratis receptie.
Inschrijven kan op http://on.vtk.be/careerevening tot maandag 15 oktober om 12u00. 
Hopelijk tot binnenkort!

VTK Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)

BR Launch
Ben je laatstejaarsstudent aan onze faculteit? Heb je zin om je potentiële werkgevers 
te ontmoeten in een informele sfeer en tegelijk ook mee te doen aan een professionele 
cocktailworkshop? Dan kan je je nog steeds inschrijven voor onze BR Launch, die doorgaat 
op donderdag 11 oktober in het Thermotechnisch instituut. Bekijk nog eens de informatie op 
onderstaande link en aarzel niet! De deelnemende bedrijven zijn; Bain, Procter&Gamble, 
Grontmij, Belgacom, National Instruments, Deloitte, AB InBev en ExxonMobil.
https://www.vtk.be/en/page/br-launch/

VTK Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)
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Varia
Preparee

“Improvisatietheater Preparee begint dit nieuwe jaar naar gewoonte met het alom geprezen 
openingsoptreden. Op 18 oktober om precies 20u00 neemt de taskforce van Preparee 
het op tegen de elite soldaten van Americain. Het strijdtoneel: Max Weber. Dit gevecht 
op leven en dood zal het voortbestaan van de mensheid en aanverwanten bepalen. De 
gevoelige kijker wordt dan ook met klem gevraagd gewoon thuis te blijven. Aan zij die 
het wel aandurven: besurft onmiddellijk het net naar www.preparee.be alwaar u tickets 
kunt reserveren aan 2/4 euro voor respectievelijk studenten/niet-studenten. Let the game 
begin!”

Soirée Technique: Social Networks
Tuesday 9 October at 20:00 the IEEE Student Branch of Leuven organises a “Soirée 
Technique” technical lecture on Social Networks. The lecture is aimed at everyone with 
a technical interest in Computer Science and related topics, without requiring specific 
background knowledge on the topic.
The speakers are: professor Erik Duval (KU Leuven), Maarten Truyens (KBC) for professor 
Patrick Van Eecken (UA) and Kris Decoodt (Microsoft Belux).
The lecture will be held at the auditorium of Computer Science (200A), Tuesday 9 October. 
The lecture starts at 20:00 and closes with a reception in the foyer where the IEEE Student 
Branch of Leuven offers you free drinks. Registration is free and required at 
www.ieee-sb-leuven.be/socialnetworks2012.

1th Soirée Pratique: Arduino Basics - Maandag 8 oktober, 19h30, ESAT lokaal 02.58
Ook dit jaar organiseert de IEEE Student Branch Leuven een reeks ‘Soirées Pratiques’. 
Het concept is eenvoudig: een avondje amuseren met je ingenieursvaardigheden in de 
praktijk te brengen.
De eerste ‘Soirée Pratique’ (deze week maandag 8 oktober) zal gaan rond de populaire 
microcontroller Arduino. Wij zorgen voor Arduino’s, kabels en enkele elektrische 
componenten, jullie brengen creativiteit mee! We starten met de nodige uitleg en hulp bij 
het installeren alsook het klassiek en grafisch programmeren van de Arduino. Afsluiten 
doen we met een kleine receptie. Gelieve je in te schrijven op http://www.ieee-sb-leuven.
be/node/76 zodat we weten hoeveel componenten te voorzien. Iedereen welkom op dit 
gratis event!

2nd Soirée Pratique: Motor Control - Maandag 22 oktober, 19h30, ESAT lokaal 02.58
In de volgende Soirée Pratique op maandag 22 oktober bekijken we de ‘power’ van onze 
robots: motoren en hoe ze aan te sturen. Voor deze sessie heb je een Arduino (zie eerste 
sessie) en een laptop nodig. Inschrijven en meer info op http://www.ieee-sb-leuven.be/
node/78.



p. 16 - Bakske Week 3

Openingslezing Euroavia:  “Flight: The Next Step”
Euroavia opent het nieuwe academiejaar met een openingslezing over “Flight: The 
Next Step”  op woensdag 10 oktober door Prof Becuwe.  De voorbije honderd jaar is 
de luchtvaart totaal veranderd en deze vooruitgang gaat nog steeds onverminderd door. 
Tijdens deze lezing krijgen we te horen wat de nieuwe grote veranderingen kunnen zijn in 
de 21e eeuw. De lezing gaat door in BOKU 03.22 en start om 20.00   Met gratis receptie 
achteraf.
Kijk alvast uit naar onze komende evenementen, zoals bv. een bezoek aan Sabena 
Technics op 17 oktober.  Lid worden kan nog steeds via de website: 
http://leuven.euroavia.eu/ . 

IHCL
IHCL is dringend op zoek naar geïnteresseerden om me te helpen met een aantal leuke 
zaken zoals: updaten & publishing website www.ihcl.be / public relations en communicatie 
/ organisatie clubevenementen. Bovenop het plezier om deel uit te maken van de staff van 
een dynamische Leuvense topsportclub en genieten van de toffe en competitieve sfeer 
krijg je ook gratis abonnementen en - als deel van de staff – gratis transport vanuit Leuven 
plus gratis inkom op uitwedstrijden. En het staat ook erg mooi op een CV! Ze werken 
bovendien uitsluitend met vrijwilligerscontracten, zodat iedereen ten allen tijde in orde is.

Eigen item
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 3
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 een winnaar die een filmticket wint. Niet gewonnen? Geen nood, 
er komen nog veel raadsels aan. Succes!
De winnaars van vorige twee weken waren Jan-Pieter D’Anvers en 
Jan Sysmans. Zij krijgen nog een mail wanneer ze hun prijs bij de vice 
mogen gaan afhalen! Proficiat!
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Raadsel van de week
Je krijgt van je baas de opdracht om de sterkte van een nieuw soort kristal uit te testen. 
Het kantoorgebouw heeft 162 verdiepingen en hij wilt weten van welk verdiep de kristallen 
moeten geworpen worden voor ze breken.
Je krijgt 3 exemplaren die je mag gebruiken om uit te testen. Als ze niet kapot gaan, kan je 
ze gewoon opnieuw gebruiken. Hoeveel keer moet je minimaal een kristal naar beneden 
werpen voor je zeker bent vanaf welk verdiep ze al dan niet breken?

Lauren (raadsel@vtk.be)

 

Nieuwe inwoner op blok 6
VTK heeft er een nieuw vriendje bij! 
“Nen echten beir van ne kerel!”
Deze heeft sinds schachtenweekend intrek genomen in het salonneke, waar hij vele 
vergaderingen, chille avondjes en wie-weet-wat-nog heeft gadegeslaan. 
Hij begint echter ook zijn eigenaar lichtjes te missen dus als jij deze beestige gast bent 
kwijtgespeeld op schachtenweekend, kom dan gerust langs op blok 6, waar wij u met 
plezier uw zachte speelvriend teruggeven. 

Lauren (communicatie@vtk.be)
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