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DONDERDAG

Beste lezer
Afgelopen week hebben we stevig kunnen vieren op Project L, maar 

deze week staan er ook enkele knallers van formaat op de planning. Voor 
de sportievelingen onder ons belooft het alvast een drukke week te worden!

           kusjes van de redactie

DINSDAG

WOENSDAG

VRIJDAG

20u30 24 urenloop-training Atletiekpiste sportkot
20u00 IFB training: vrouwenvoetbal KG2
18u45 Sollicitatietraining 

18u45 Sollicitatietraining 

12u30 Startvergadering Halftime BOKU 03.10
13u00 Verkiezing Duplex De Ton (Kasteel)

20u00	 Open	Meeting	 BEST	Office

20u30 24 urenloop-training Atletiekpiste sportkot
20u00 IFB training: herenvoetbal KG2

17u00 Doopontmoeting Gebouw De Nayer

18u00 IFB training: damesvolleybal Unit 1, TSH
18u00 IFB training: herenvolleybal Unit 2, TSH
18u45 BR Launch 2 Quadrivium
20u30 24 urenloop-training Atletiekpiste sportkot

18u00   IFB training: basker heren + dames Unit 1, TSH
20U30 24 urenloop-training Atletiekpiste sportkot

12u45 VTK Bureau 2 Aula de Molen

12u30 Startvergadering Parttime BOKU 03.10
13u00 Verkiezing Triplex De Ton (Kasteel)



Praeseswoordje

Mannekes, wat was me dat allemaal daar voor Alma 3, of beter 
gezegd festivalweide Alma 3! Na anderhalf jaar hebben we met VTK 

nog eens kunnen proeven van een zware opbouw en afbraak. Maar oh 
wat geeft het voldoening om 5000 man en vrouw te zien los gaan op hun 

favoriete plaatjes. Heb je nog niet genoeg van al dat gefeest? Reserveer 
dan snel je tickets voor Night of the Lion!

Deze week was er nog goed nieuws. De vele boeken in het Theokot hebben 
plaats gemaakt zodat onze geliefde broodjesbar terug haar deuren kan openen. 
De mama gaat blij zijn, want mijn dagelijkse portie groentjes is terug verzekerd!

Hopelijk zijn jullie batterijen na dit weekend weer opgeladen, want deze week 
en de rest van het semester staat er nog heel veel leuks op de planning dat je 
niet wilt missen. Veel knuffels en tot snel!

Bram Devriese
Praeses VTK 2021-2022

Vicewoordje
Deze week kom ik niet met gezever over de geweldige evenementen die 
VTK afgelopen week heeft gehad (al was Project L wel een knaller van 
formaat) en deze week voor jullie voorziet (check de Facebookpagina van 
VTK en kom zeker af!), maar ga ik cadeautips uitdelen alsof ik een echte 
kenner ben. Met de nadruk op ‘alsof’.

Het was een van mijn allerliefste (en soms ook allervervelendste) 
kotgenootjes die -om het met zijn eigen woorden te zeggen- mij kwam 
storen tijdens mijn werk omdat hij daar gewoon zin in had. Zo gezegd zo 
gedaan, begon hij mijn kamer te inspecteren tot een mini Sterling engine 
zijn aandacht trok. Zoals elke ingenieur in ons was hij natuurlijk meteen 
geïnteresseerd. Nu moet je weten dat die Sterling engine begint te draaien 
wanneer je het op een tas thee of koffie zet. Gefascineerd zat hij te kijken 
hoe dat ding telkens meer op snelheid kwam. Hij gelukkig als een klein kind 
en ik gelukkig, want ik moest voor een keer niet mijn eigen theetje zetten. 
Win-winsituatie als cadeau voor je ingenieursvriendjes dus!

Liene Drijkoningen
Vice-Praeses VTK 2021-2022
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Openingsuren

Openingsuren

     Theokot        Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10u30-18u00        12u30 - 14u00 & 18u00 - 19u00    22u00-... 

Dinsdag    10u30-18u00      12u30 - 14u00 & 18u00 - 19u00    22u00-... 

Woensdag    10u30-18u00      12u30 - 14u00 & 18u00 - 19u00    22u00-... 
     
Donderdag    10u30-18u00         12u30 - 14u00                           22u00-... 

Vrijdag         10u30-18u00          GESLOTEN    22u00-... 
    

Cursusdienst

Reserveer je boeken op voorhand en schrijf jezelf 
in in een tijdslot om je boeken af te halen, dit is 
beide mogelijk op www.vtk.be.

Theokot 

Kom tussen je lessen door chillen in het Theokot 
tijdens bovenstaande uren. Om een broodje te 
eten reserveer je tot 11u dezelfde ochtend op 
www.vtk.be/shop. Ophalen kan vanaf 12u. 
Iedereen is welkom!



Shifters

Shiftersrubriek

Ook in week twee konden we op 
heel veel hulp rekenen 😍! Buiten 
ons praesidium, zijn er maar liefst 15 
personen komen shiften afgelopen 
week, goed voor 38 shiftjes in totaal. 
De absolute topper deze week is 
niemand minder dan onze voormalige 
Praeses Abraham Belderbos. Hij 
deed van alle medewerkers de 
meeste shiften in semesterweek 
2. Dankjewel Ab 😊! Ook een ander 
geweldig persoon kwam deze week 
op mijn deur kloppen om haar medewerkersbonnetjes te claimen. En dat zijn er 
een hele hoop, want Katrien Eerlingen is met 25 shiften op haar naam momenteel 
onze beste shifter so far (dat wil zeggen, dit academiejaar 😉).
 

Ik ben echt enorm dankbaar voor 
alle mensen die ons komen helpen, 
jullie maken onze hele werking zoveel 
vlotter, maar ook zéker leuker. Aan 
al wie twijfelt om dit ook eens te 
proberen, schrijf je gewoon in op onze 
site! Ze leggen je alles met veel plezier 
uit, van hoe je de perfecte pint tapt tot 
waar alle boeken in onze Cursusdienst 
liggen. Bovendien krijg je er heel wat 
beloningen voor en het belangrijkste 
van allemaal, je leert megaveel toffe 
mensen kennen! Geniet ondertussen 
nog van enkele sfeerfotootjes.

 
Vele kusjes van jullie immer zo dankbare Vice-Praeses, Liene



Events

MA - DO 11-14/10: IFB: Open trainingen | Sportkot
Ben jij een echte teamspeler? Kan je goed overweg met een bal? Wil jij de eer 
van VTK sportief verdedigen? Dan zijn de IFB-balsportcompetities zeker iets 
voor jou! IFB staat voor InterFacultaire Beker. Dit is een competitie waarbij vele 
Leuvense kringen het tegen elkaar opnemen om de beker thuis te halen in 
enkele balsport toernooien, namelijk basketbal, volleybal, zaal- en veldvoetbal. 

Wil je al een keer kunnen proberen of het wel echt iets voor jou is, kom dan zeker 
af naar de Open Trainingen! Dit is een uitgelezen moment om je toekomstige 
teammates te ontmoeten en ook al je vragen aan onze teamkapiteins te stellen! 

Open trainingen schema: 
veldvoetbal vrouwen: maandag 11 okt 20u-21u  KG2 
veldvoetbal heren: dinsdag 12 okt 20u - 21u of 21u KG2 
zaalvoetbal heren: wordt nog bekeken
basketbal heren+ dames: woensdag 13 okt 18u-19u unit 1 in TSH 
volleybal vrouwen: donderdag 14 okt 18u-19u unit 1 in TSH 
volleybal heren: donderdag 14 okt 18u-19u unit 2 in TSH. 

TSH= topsporthal, KG2=kunstgrasveld
Deze data en uren zijn eenmalig voor de open trainingen.

Kan je er jammer genoeg niet bij zijn op de trainingen, niet getreurd, we sturen 
nog een form zodat iedereen (aanwezig of niet) zijn interesse kan invullen!

MA - DO 11-14/10: 24 urenlooptrainingen | Atletiekpiste | 20u30
De vlam aansteken, de leeuw en VTK terug aan de macht helpen, is wat er ons 
te doen staat!

Dit jaar zullen we op de 24 urenloop weer strijden om de mooiste beker 
van Leuven te bemachtigen. Om deze missie te volbrengen, gaan we buiten 
enthousiaste supporters, ook razendsnelle lopers nodig hebben.

Om dit te verzekeren, zullen we elke weekdag (behalve vrijdag) een looptraining 
voorzien. Iedereen is welkom! Onafhankelijk van je sportief niveau of snelheid. We 
volgen elke dag het schema van energylab: een training voor de speedylopers, 
eentje voor de mensen die hun conditie willen onderhouden en nog een trage 
duurloop. Na elke training is er de mogelijkheid om jezelf te testen op het rondje 
van de 24 urenloop en zo misschien het befaamde VTK Speedyteam T-shirt te 
bemachtigen. Afspraak aan de ingang van de atletiekpiste vanaf maandag tot 
en met donderdag om 20.30u.

En onthoud: KEEP THE FIRE BURNING!!



B²

Events

DI 12/10: Startvergadering Halftime | BOKU 03.10 | 12u30
Sinds jaar en dag staan er studenten op die enthousiasme � , motivatie 😍 en 
creativiteit 🎨 bezitten. Studenten die iets willen doen voor andere studenten 
👫. Studenten die met een groepje vrienden hun banden willen versterken en 
hun schouders willen zetten op al wat ze kunnen verzinnen. Deze studenten 
uit de derde bachelor vormen zich tot Halftime, een jaarwerking voor en door 
derdejaarsstudenten.

Klinkt dit als iets dat jij ook zou willen doen? Wil je hier graag meer over weten? 
Kom dan zeker naar de startvergadering van Halftime op dinsdagmiddag 12/10 
om 12u30 in BOKU 03.10. Vergeet niet om al je vriendjes mee te nemen, zo kan 
Halftime ook dit jaar er weer iets fantastisch van maken! Tot dan?

DI 12/10: Verkiezingen Duplex | De Ton (Kasteel) | 13u00
Duplex is de jaarwerking voor de tweedejaars archies! Existenz zal kort de 
verschillende posten kort uitleggen waarna er studenten zich kandidaat kunnen 
stellen! De beste manier om heel je jaar te leren kennen! Zoek al zeker de 
duplex pagina van Duplex op intagram!

WOE 13/10: VTK Bureau 2 | Aula de Molen | 12u45
Heb jij je opgegeven om RiVer (richtingsvertegenwooridger) te worden? Heb 
jij een probleem met een vak, prof of de opleiding in zijn geheel? Dan is dit 
tweede VTK Bureau het moment om al je frustraties te komen delen met 
ons! We beloven niets, maar zullen ons best doen om deze problemen op te 
lossen. Daarnaast krijg je de kans om mee je eigen opleiding vorm te geven 
en eens te proeven van de vertegenwoordiging aan de KU Leuven. Want je zou 
het niet zeggen, maar wij studenten hebben best nog wel wat invloed. Kom 
dus zeker langs! Vergeet je niet in te schrijven via de link op de site en in het 
Facebookevenement voor een gratis broodje en drankje. Tot dan!



WOE 13/10: Doopontmoeting | Gebouw De Nayer | 17u00
Ben je een tweedejaarsstudent of wou je je vorig jaar laten dopen bij VTK? Kom 
dan zeker naar de doopontmoeting (dit is verplicht als je wilt deelnemen aan 
de doop)!! Wat houdt de doopontmoeting nu exact in? We beginnen met een 
opwarming met sportopdrachtjes voor de looptest van de 24 urenloop. Doe 
dus zeker sportieve kleren aan die vuil mogen worden!! 

😉 Later op de avond ga je met jouw doopgroepje een act opvoeren. Wat zo 
een actje bijvoorbeeld kan inhouden is een dansje, een verhaaltje vertellen 
en uitbeelden, een toneeltje … Later op de avond zal je dan een groepje 
mentors toegewezen krijgen die jou de komende weken de beste feestplekken, 
goedkoopste pinten en tofste activiteiten zullen tonen!! 😜

Om aan de doop(ontmoeting) deel te nemen moet je eerst nog een doopboekje 
kopen, dus vergeet dit zeker niet op voorhand te doen!! Wij verkopen ze tijdens 
semesterweek 3 maandag- en dinsdagmiddag van 12u30 tot 14u00 in het 
Theokot. 

Hopelijk tot dan 😚

P.s. Heb je nog vragen/twijfels i.v.m. de doop(ontmoeting)? Je mag altijd Julie 
ter Hark of Kevin Lepinoy een berichtje sturen op Facebook of een mailtje 
sturen naar doop@vtk.be en wij beantwoorden jouw vragen met plezier 😊

DO 14/10: Startvergadering Parttime | BOKU 03.10 | 12u30
Sinds jaar en dag staan er studenten op die enthousiasme � , motivatie 😍 en 
creativiteit 🎨 bezitten. Studenten die iets willen doen voor andere studenten 
👫. Studenten die met een groepje vrienden hun banden willen versterken en 
hun schouders willen zetten op al wat ze kunnen verzinnen. Deze studenten 
uit de eerste master vormen zich tot Parttime, een jaarwerking voor en door 
vierdejaarsstudenten.

Klinkt dit als iets dat jij ook zou willen doen? Wil je hier graag meer over weten? 
Kom dan zeker naar de startvergadering van Parttime op donderdagmiddag 
14/10 om 12u30 in BOKU 03.10. Vergeet niet om al je vriendjes mee te nemen, zo 
kan Parttime ook dit jaar er weer iets fantastisch van maken! Tot dan?

DI 12/10: Verkiezingen Triplex | De Ton (Kasteel) | 13u00
Triplex is de jaarwerking voor de derdejaars archies! Existenz zal kort de 
verschillende posten kort uitleggen waarna er studenten zich kandidaat kunnen 
stellen! De beste manier om heel je jaar te leren kennen! Zoek al zeker de 
duplex pagina van Triplex op intagram!

Events



DO 14/10: BR Launch 2 | Quadrivium | 18u45
Je staat aan het begin van het einde van je universitaire studiecarrière. Kom 
kennis maken met je potentiële toekomstige werkgever bij een verfrissende 
cocktail!

Met ons kick-offevenement willen wij jullie helpen met de eerste stappen 
van jullie carrière. Op onze BR Launch verwelkomen we bedrijven uit diverse 
sectoren die een interessante presentatie voor jullie hebben klaarstaan. Dit 
zal gecombineerd worden met een even interessante cocktailworkshop. 
Gedurende deze workshop maar ook tijdens het diner en de receptie achteraf 
is er de mogelijkheid om op een informele manier te netwerken met de 
verschillende bedrijven.

De bedrijven die aanwezig zullen zijn: AB InBev, AG Insurance, Accenture, 
Addestino, Exellys, INEOS, Jan de Nul en TAG!

DI 19/10: VTKwis met William Boeva | PDS Aula | 20u30
€8 per groep (max. 4 deelnemers)

Weet jij wat pseudo-achondroplasie is? Of dat de eerste Nintendo DS in 2005 
op de Europese markt verscheen? Sommen jij en je vrienden alle Game of 
Thrones-personages op met jullie ogen dicht?

Kom dan zeker naar de legendarische VTKwis en speel mee voor fantastische 
prijzen! De sympathieke man die zichzelf "De Grappigste Dwerg der Lage 
Landen" noemt, staat paraat om jullie kennis te testen met de meest actuele, 
atypische en ambitieuze vragen.

Slaan jouw hersenen nu al op tilt? Niet getreurd, want wie niet slim is, zal dan 
wel sterk zijn en maakt zo kans om nog in de prijzen te vallen met de enige 
echte drankbeker!

Schrijf je snel in via on.vtk.be/vtkwis of via het FB-event!

DO 21/10: Pop-up avonturendag | veldje voor Alma 3 | 12u30
We zetten een volledig avonturenplein op waar je het kind in jezelf nog eens 
kan bovenhalen. Van een grote survival run tot sumoworstelen in opblaasbare 
pakken, alles is mogelijk!

Wil je tussen al dat bewegen door even uitrusten? Geniet dan van een lekkere 
smoothie of GRATIS nacho’s en popcorn.

*** ENGLISH ***

We set up a full adventure playground where you can bring out the kid in 
you once again. From a huge survival run to sumo wrestling in inflatable 

suits, anything is possible!

Want to take a break in between all that exercise? Then enjoy a 
delicious smoothie or FREE nachos and popcorn.

Events



DO 4/11: Night of the Lion | Brabanthal | 19u00
VTK viert hun 100ste verjaardag en dat willen we met iedereen vieren! Bereid je 
daarom voor op hét feestje van het jaar, waarbij we de Brabanthal omtoveren 
tot een gigantische feestzaal.

Hiervoor brengen we enkele topartiesten uit Vlaanderen en Nederland samen 
naar de Brabanthal in Leuven. Zij hebben er superveel zin in om er samen met 
jou een knalfeestje van te maken!

Kruis daarom snel 4 november aan in jullie agenda. Bestel je tickets en 
drankbonnetjes, trek je dansschoenen aan en laat de leeuw in jezelf los!

Line-up:

19u00 Deuren

20u00 Laura Tesoro

21u30 Tourist LeMC

23u00 Kraantje Pappie

00u30 Daredevils

02u30 DJ Voltage

⏱Donderdag 4 november

🎯Brabanthal Leuven

🚌Bereikbaarheid: gratis pendelbussen centrum/station/parking Bodart

⚠ Om de veiligheid van iedereen te garanderen, moet je in bezit zijn van een 
geldig Covid Safe Ticket en je je identiteitskaart meenemen!

Tickets en info: 100.vtk.be/lion

>> VTK-Lid: €15

>> Student/scholier (niet-lid): €18

>> Niet-student: €25

>> VIP: €75

Events



Berichten

PAL
Voor het vijfde jaar op rij organiseert VTK Onderwijs PAL (Peer Assisted 
Learning) voor het vak Toegepaste Mechanica I. We zijn nog steeds op zoek 
naar gemotiveerde tutors die graag een vijftal PAL-sessies willen geven. 
Het behalen van een 10 is voldoende om de tutees goed te begeleiden. 
Je kan jezelf zowel per twee als alleen inschrijven. Wij hebben jullie nodig! 
Je kan je inschrijven tot en met dinsdag 12 oktober 23h59. Voor de laatste 
twijfelaars met vragen, mag je mailen naar pal@vtk.be.

Bestelling opleidingspullen // Order your 
department sweater
Koop een opleidingspull en laat de wereld je trots voor je opleiding zien!

Wat is een opleidingspull? Een opleidingspull is een trui met aan de 
voorkant het KU Leuven-logo en aan de achterkant het logo van jouw 
departement. Als je dus trots bent op je departement, is dit de ideale trui 
voor jou. 

Hoeveel kost een opleidingspull? Slechts €26. 

Hoe bestel ik een opleidingspull? Via on.vtk.be/sweater, en je hebt de tijd 
tot 17 oktober. Daarna worden de truien besteld en is er geen mogelijkheid 
meer tot bijbestellen. 

Heb je nog een andere vraag? Stuur gerust een mailtje naar administratie@
vtk.be.

[English]

Buy a department sweater and show the world your pride for your education! 

What is a department sweater? A department sweater is a sweater with 
the KU Leuven logo on the front and the logo of your department on the 
back. So if you're proud of your department, this is the sweater for you.  
How much does a department sweater cost? Only €26.

How do I order a department sweater? Via on.vtk.be/sweater, and you 
have until October 17. After that, the sweaters are ordered and there 

is no possibility to reorder.

Do you have another question? Feel free to send an email to 
administratie@vtk.be.



Brightminds programma, AFD
💡 “How can we make the world a better place?”

Us, students, are a vibrant source of creativity and ideas. However, it often 
seems like a huge and difficult step to turn these ideas into something real. 
Together with AFD and Cera, we have set up the Brightminds program to inspire 
and activate fellow students around social entrepreneurship. In our view, social 
entrepreneurship is the entrepreneurship of today and tomorrow. Throughout 
the year, we’ll provide you with all the necessary tools to answer our main 
question: “How can we make the world a better place while also making 
money?”

✌  Is this something for you?

With the Brightminds program, our goal is to reach both ambitious students 
with an idea and/or a breakthrough vision about social entrepreneurship, as 
well as motivated students who want to learn more about social businesses 
and inspiring individuals. We are looking to engage students who want to have a 
positive impact on society, and help them to think about how social businesses 
will change tomorrow’s world.

http://afdimpact.org/branches/leuven/brightminds/ 

Find us on Facebook & Instagram

Supporterslied 24 urenloop
DAAR BOVEN OP DIE BERG! ⛰ (herhaling) 

DAAR STOND NEN INGENIEUR! 💻(herhaling) 

EN WEET GE WAT DIE ZEI? (herhaling) 

INGENIEURS ZIJN SUPERIEUR! 🔝 

en van je hela hela hela holala hey ... 

Ben jij ook al helemaal klaar om weer uren de longen uit je lijf te zingen?  
Heb jij ook leuke ideetjes om te zingen? Hoe cool zou het zijn dat een hele 
VTK tribune jouw liedje zingt? 

Het kan! Want dit jaar is er een wedstrijd voor een nieuw supporterslied!

Stuur jouw supportersliedje in tot vrijdag 15/10 via: on.vtk.be/
supporterslied__24urenloop. Het winnend lied zal op zowel de 
supporterscantus (18/10), de supporterstraining (21/10) als tijdens de 
24urenloop gezongen worden! 

Pak deze unieke kans en wie weet zingt heel VTK binnenkort 
jouw lied!

Berichten



Berichten

Incubator Track KU Leuven KICK 
💡 You've got an idea, but how do you go from a good idea to a thriving 
business? If you find yourself asking that question, then the Incubator 
Track might be perfect for you! Wondering what you can expect from the 
program?

Dive into topics such as the importance of market research, setting up a 
business plan, the organisation of branding & marketing and how to pitch 
your idea to investors. Furthermore, we tackle the basics of the often 
feared financial plan and tax legislation related to start-ups, as well as 
administrative implications.

📅 Starting October 26th

📍 Hybrid event: offline for those who wish to/can join & online via livestream.

👉More info: www.kuleuven.be/incubatortrack 👈

Applications are open until October 18. Please note that places are limited.



De Campus Cup
Lieve vrienden van VTK,

Naast coronavrije feestjes, de eerste lessen en een nu-al-veel-te-volle 
planning, betekent een nieuw academiejaar natuurlijk ook een nieuwe 
editie van De Campus Cup. We zijn dan ook op zoek naar nieuw geweld om 
dit jaar de trots van hun opleiding te verdedigen. 

We  verzekeren jullie dat De Campus Cup een gelezen kans is om jezelf, je 
opleiding en VTK eeuwige roem te bezorgen. Sterker nog, we hebben uit 
goede bron vernomen dat ouders trotser worden van een Campus Cup-
deelname dan een herexamen-vrije zomer.

Hartelijke groeten, Otto-Jan Ham & Team Campus Cup

Inschrijven kan via onderstaande QR-code!

Berichten
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Meme-wedstrijd 24 urenloop
Spelletjes
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Spelletjes
Binairo

Raadsel van de week

De 24 urenloop nadert weeral. VTK gaat uiteraard voluit voor die felbegeerde 
eerste plaats! Om de rivaliteit wat aan te wakkeren mag er uiteraard al eens 
gelachen worden met Apolloon. Daarom houden we komende week een                        
meme-competitie waarbij alle leden 24 urenloop gerelateerde memes mogen 
insturen waarvan we de besten gaan posten in het evenement VTK@24urenloop 
2021. De meme die zondag 17/10 om  23:59 de meeste likes heeft krijgt een    
BOL.com-bon ter waarde van €20.

Stuur ze in via : on.vtk.be/memewedstrijd_24ul en veel meme-plezier!

De winnaar van vorige week is Nicolas De Roover en mag zijn prijs komen afhalen 
op Blok 6!




