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Theo, voor altijd in het hart van VTK
Vorige woensdag 24 oktober is Theodoor Van der Waeteren, ons allen gekend als 
‘Theo’, van ons heen gegaan. Na zijn carrière als professor aan onze faculteit, is 
Theo steeds een VTK’er in hart en nieren gebleven, zelfs wanneer hij de 80 reeds 
gepasseerd was. Hij frequenteerde vele activiteiten en jaarlijks boeide hij menig 
ingenieurstudent met een demonstratie van zijn straalmotor in het Thermotechnisch 
Instituut. Zijn legende zal echter niet verloren gaan. Het Theokot, dat hij ooit aan VTK 
schonk, moge daar het bewijs van zijn. En ook in ons hart zal Theo ons bijblijven. 
Vanuit VTK willen we dan ook onze oprechte en intense steun betuigen aan familie 
en vrienden. Rust in vrede, Theo.

VTK Praesidium (vtk@vtk.be)
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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (28/10)
23u00-00u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (29/10)
20u00 - ...
21u00 - ...

Inschrijvingen Citytrip Wenen
Fakbar open

Theokot
‘t ElixIr

Dinsdag (30/10)
21u00 - ... Fakbar open ‘t ElixIr

Woensdag (31/10)
12u45-14u00
20u00-21u45

21u00 - ...

VTK Bureau
OHL - KV Mechelen
Highschoolparty

BOKU 4.20
Station Den Dreef
‘t ElixIr

Donderdag (1/11)
14u00-01u00

21u00 - ...
Doop
Fakbar open

Waaiberg
‘t ElixIr

Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (29/10)
10u30-14u30 Theokot open Theokot

Dinsdag (30/10)
10u30-14u30
12u00-14u00

Theokot open
Cursusdienst

Theokot
Theokot

Woensdag (31/10)
10u30-14u30
12u00-14u00

Theokot open
Cursusdienst

Theokot
Theokot

Donderdag (1/11)
Theokot GESLOTEN

Vrijdag (2/11)
Theokot GESLOTEN
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Woordje van de praeses
Heel de week stond uiteraard in het teken van dat ene grandioze evenement: de 24 
urenloop! Met een smakelijk Faculty Club-etentje met de faculteit achter de kiezen 
konden we er dinsdag om 20u aan beginnen. Het standje zag er fenomenaal uit, de 
sfeer was geweldig en de lopers supersnel! 982 toertjes zouden het uiteindelijk worden, 
waarschijnlijk een nieuw VTK-record? Het werd jammer genoeg een tweede plaats, maar 
moreel kunnen we ons als burgies en archies toch zeker ook als winnaar beschouwen 
(een overwinning bij het eetstandje en een tweede plaats bij het standje bevestigen dat!). 
Maar wie groot is in zijn uitspraken op voorhand, moet ook groot zijn in het toegeven van 
de nederlaag. Dus daarom: “Proficiat Apolloon, jullie waren weer onklopbaar!” Maar zeg 
nooit nooit, volgend jaar staan we er weer and then we’ll go for glory! 
Een trotse praeses,

Rien (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice

Marvin (vice@vtk.be)

Sport
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 (220km 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 
vind u terug op de website. De inschrijvingen zullen dinsdag 6 november in het Theokot 
plaatsvinden vanaf 20u00. Vergeet zeker niet de waarborg van 75 euro (gepast!) mee te 
brengen! 
Skiteam (skireis@vtk.be)
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24 Urenloop
Bedankt aan alle lopers, alle medewerkers en alle supporters voor deze weer onvergetelijke 
editite van de 24urenloop. We hebben ze doen zweten tot het einde en hebben gevochten 
tot het einde! In totaal hebben we 982 rondjes gelopen, dat zijn er maar liefst 32 meer 
dan vorig jaar, en zelfs 22 meer dan dat Apolloon er vorig jaar heeft gelopen. Dit jaar was 
het verschil 7 rondjes. Wat bewijzen deze cijfers? Dat het mogelijk is! Gewoon elk jaar 
opnieuw blijven hopen, blijven werken en blijven gaan voor de overwinning.
Als sportverantwoordelijke ben ik (en de rest van het sportteam), hoewel teleurgesteld, 
bijzonder trots op dit resultaat en kijk nu al uit naar volgende editie! Ook proficiat aan 
Existenz voor het behalen van het beste eetstandje.
De uitslag van groepje vrienden en de tombola zal weldra berekend worden, info hierover 
zullen jullie via de site en facebook kunnen terugvinden.

Robin (sport@vtk.be)

OHL - KV Mechelen
Via OHL kunnen jullie goedkoop naar de wedstrijd OHL - KV Mechelen gaan kijken. Voor 
slechts €14 krijgen jullie niet alleen een ticket, maar ook nog eens 5 drankbonnen.
Tickets kunnen elke middag afgehaald worden in het Theokot, op vertoon van je 
studentenkaart (studentenkaartnummer nodig) en je geboorte-datum.

Robin (sport@vtk.be)

 
Activiteiten

Familie- en vriendencantus
De inschrijvingen zijn al gestart dus vergeet geen bezoekje te brengen aan https://
www.vtk.be/nl/page/cantus/. De cantus gaat nog steeds door op vrijdag 9 november in 
de Waaiberg. Deuren: 20u00, Io Vivat: 21u00. Je kunt je inschrijven via de VTK site of 
door een mail te sturen naar activiteiten@vtk.be met vermelding van je naam, aantal 
familieleden/vrienden die je meeneemt en wat iedereen gaat drinken. Prijzen: Bier - 
€9/13 (L/NL), Water - €3/5 (L/NL). Laat aub ook iets weten als jij je wilt uitschrijven. 
Voor diegenen die zich de vorige edities herinneren: De familie van Marvin Claes heeft 
alvast bevestigd aanwezig te zijn!

Michelle (activiteiten@vtk.be)

Heverleese massacantus
Dinsdag 13 november is het weer tijd voor dit grootse Heverleese festijn. Alle kringen uit 
Heverlee (VTK,  LBK, Scientica en Apolloon) bundelen hun stembanden in een tent voor 
Alma 3 en maken er een gigantisch feestje van. Tickets zijn verkrijgbaar in het Theokot en 
‘t EIixIr vanaf dinsdag 30 oktober: €10/12. Deuren: 18u00, Io Vivat: 18u30.

Sander (activiteiten@vtk.be)
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Cultuur
Boekenbeurs 

Olalaa, donderdag 8 november is er een uitstap gepland naar de boekenbeurs in Antwerpen! 
Het speciale aan donderdag 8 November is dat het nocturne is. De boekenbeurs zal dus 
later open zijn dan anders. Alle informatie vind je terug op boekenbeurs.be. We zouden 
hier in Leuven vertrekken rond 17u30. Als je graag zou mee willen gaan, gelieve dan een 
mailtje te sturen naar cultuur@vtk.be. Dan weten we ongeveer hoeveel man er met ons 
zou meegaan. We doen dit in samenwerking met Wina. 

  Sophie (cultuur@vtk.be)

Nieuwe Faculty STARs gezocht 
Na de succesvolle eerste editie gaan de Dienst Cultuur KU Leuven en de 13 faculteiten 
opnieuw op zoek naar Faculty Student Artists in Residence. Ben je creatief bezig 
met fotografie, schilderkunst, poëzie, mode, stand-up, (computer)animatie, muziek, 
dans, design, performance of een andere kunstvorm? Dan is dit je kans om voor jouw 
faculteit te schitteren, solo of in groep. Elke faculteit zal zijn Faculty STAR koesteren als 
huiskunstenaar op diverse gelegenheden. Met een groots slotevenement op 16 mei.
Je staat ook niet alleen met je talent: elke Faculty STAR krijgt professionele begeleiding 
van een meter of peter uit de Leuvense cultuursector.
Wil jij dit academiejaar het artistieke gezicht worden van de Faculteit 
Ingenieurswetenschappen? Ontdek snel alle info en het inschrijvingsformulier op www.
facultystars.be. Je inschrijven of iemand voordragen kan tot 9 november 2012.

Kristof(cultuur@vtk.be)

Jam Sessie
What up! Laat het muzikaal genie in u los en kom naar de Jam Sessie in het Theokot 
op maandag 12 november. We beginnen om 20u00 en een drum, piano en gitaar zijn 
voorzien. Natuurlijk mag je ook je eigen instrumenten meenemen om je van je beste kant 
te laten zien! Ben je eerder van het bescheiden type kan je altijd langskomen en genieten 
van een pintje met wat achtergrondmuziek. Inkom is gratis en alle drank is aan 50 cent.

Katja (cultuur@vtk.be)

Citytrip naar Wenen 
Goed Nieuws! VTK plant dit jaar een geweldige citytrip naar Wenen voor jullie. De 
infoavond is ondertussen al achter de rug. Maar niet getreurd als je deze gemist hebt, je 
kan namelijk alles nalezen en de presentatie bekijken op www.vtk.be/nl/page/citytrip.
Zij die al overtuigd zijn van deze onvergetelijke reis kunnen zich maandag 29 oktober al 
komen inschrijven in het Theokot om 20u met een voorschot van €100. Voor zij die nu 
nog twijfelen, maar later waarschijnlijk wel overtuigd zullen zijn van deze onvergetelijke 
reis houden we binnen een paar weken nog een tweede inschrijfmoment. Natuurlijk mag 
je ook altijd gewoon mailen naar cultuur@vtk.be om je in te schrijven!
Mocht je nog vragen hebben: spreek zeker eens iemand van Cultuur aan of mail naar 
cultuur@vtk.be. Hopelijk zien we jullie allemaal vanavond in het Theokot!

Cultuur (cultuur@vtk.be)
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Interfacultaire Rockrally 2013
Wat? Het IFR, vroeger bekend als het IFS (Interfacultair Songfestival), is een rockrally met 
een lange traditie binnen het Leuvense studentenleven. Hierin worden de verschillende 
kringen tegen elkaar opgezet in een muzikale competitie, die uitmaakt welke kring de 
meeste artistieke capaciteiten heeft. Elke kring kan 1 band afvaardigen, die het dan tegen 
elkaar opnemen in respectievelijk een voorronde en een finale. Dit volledig gratis festival 
wordt georganiseerd als slotevenement van de Participation Week. De winnaar van de 
rockrally mag zich terecht de beste band uit het Leuvense studentenmilieu noemen, en 
wordt beloond met een fantastische prijs. Om te beslissen wie VTK mag vertegenwoordigen 
houden wij ook nog een pré-selectie in ’t ElixIr op 7 november.
Regels: 1 band/artiest per kring mag deelnemen, waarvan minstens 1/3e leden lid zijn 
van de kring, waarbij er steeds naar boven wordt afgerond. Elke band dient minstens 
één eigen nummer te brengen. Bands die al eens hebben deelgenomen mogen opnieuw 
deelnemen, zij het wel met volledig nieuw materiaal.
Willen jullie ons vertegenwoordigen? Mail als de bliksem naar cultuur@vtk.be vermeld 
bandnaam en bandleden en verdere informatie zal volgen.

Katja (cultuur@vtk.be) 

Onderwijs
Deze week vindt het volgende VTK Bureau plaats! Natuurlijk willen we hier jullie mening 
weer horen. Wat leeft er bij de studenten? En wat wil je graag anders zien? Het VTK 
Bureau gaat door op woensdag 31 oktober 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 
zullen zo snel mogelijk op de site beschikbaar zijn.
Tot dan!

Onderwijs (onderwijs@vtk.be) 

Fakbar
 Highschoolparty met Stassen

‘t Is weer tijd voor een goed feestje! Daarom is het woensdag highschoolparty in ‘t ElixIr. 
Promo van de avond is Stassen. Deze heerlijke cider bieden we aan in appel, limoen en 
rosé smaak. Voor onze eerstejaars de gelegenheid om het einde van de tussentijdse 
toetsen te komen vieren! Aangezien die van het middelbaar de dag erna geen les hebben 
gooien we dit feestje in het Highschool thema. Verder loopt onze fakIr wedstrijd nog steeds 
door voor al wie een unieke prijs wil winnen. 
Deze maand zijn het de Limburgse zware bieren die onze fakbar zijn binnengevallen en 
dus verkrijgbaar zijn. Achel Blond, Tripel Kanunnik, Ter Dolen Donker en Limburgse Witte.

Fakbar (fakbar@vtk.be)
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Are you thirsty to discover Coca-Cola Enterprises from the inside?
To give you a first taste of a career at the Coke side of life we give a select number of last year Master students 
the chance to visit our European Visitors Center in Wilrijk on the 15th of November (bus @ 5:20 pm). You’ll 
learn everything about the history of Coca Cola, the production process, our corporate responsibility and 
sustainability efforts. Furthermore you’ll have the chance to discover the fantastic job opportunities Coca-Cola 
Enterprises offers to talented starters! 

How can I join this event? 

Prepare your cv and a motivation letter explaining us why you would like to join this event.

Submit your cv and motivation letter to malbaladejo@cokecce.com before 05/11/2012. 

The selected candidates will be informed shortly after.

Looking forward to greeting you in Wilrijk!

The Talent Acquisition Team
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Theokot
De 24 urenloop en onze eerste superleuke Theokot Café zitten er weer op, jammer! Voor 
de eerstejaars het teken om eindelijk eens die boekjes te beginnen opentrekken, met 
de proefexamens in aantocht. Goed functionerende hersentjes hebben echter gezond 
en lekker voedsel nodig om al die sulfaten, matrices en integralen langer dan een 
nanoseconde te onthouden. Kom daarom je favoriete broodje eten in het Theokot! 
Broodje van de week: Crazy fish

Theokot (theokot@vtk.be)

Varia
Bloedserieus

Beste Leuvense studenten,
Het is tijd om te testen hoeveel hersencellen de eerste weken van het academiejaar 
overleefd hebben. Dit kan tijdens de Bloedserieusquiz!
Op maandag 12 november zijn jullie allemaal (van burgies tot managers, van pedagogen 
tot advocaten en alles wat daar tussen of buiten ligt) welkom in Alma 3. Jullie worden 
hier vanaf 20u30 verwacht, de eerste vraag zal gesteld worden om 21u. Meedoen kan je 
voor een luttele 10 euro per groep. Iedere groep mag bestaan uit maximum 5 personen. 
Vergeet niet om je groepje voor 9 november in te schrijven via bloedserieusquiz@gmail.
com. Verzamel dus je slimste vrienden en check zelf nog even Wikipedia, zodat jullie de 
overwinning kunnen binnenhalen! Uiteraard worden er vele leuke prijzen voorzien voor de 
slimme koppen.

Met Bloedserieuze groeten en tot dan!
Uw Bloedserieusteam

 3th Soirée Pratique: Build your own robot: Sensors - Maandag 5 november, 19u30, 
ESAT lokaal 02.58

Nadat we onze robot een ‘brain’ en motoren hebben gegeven, is het tijd om het te laten 
‘zien’. Op maandag 5 november voegen we sensoren toe aan onze robots. Hiervoor heb je
minimaal een Arduino, sensoren en een laptop nodig. Indien je dit niet hebt, kan je dit (zo 
snel mogelijk) bestellen op http://www.ieee-sb-leuven.be/node/104.
Inschrijven en meer info op http://www.ieee-sb-leuven.be/node/82.

IEEE SB Soirée Pratique team

Are you thirsty to discover Coca-Cola Enterprises from the inside?
To give you a first taste of a career at the Coke side of life we give a select number of last year Master students 
the chance to visit our European Visitors Center in Wilrijk on the 15th of November (bus @ 5:20 pm). You’ll 
learn everything about the history of Coca Cola, the production process, our corporate responsibility and 
sustainability efforts. Furthermore you’ll have the chance to discover the fantastic job opportunities Coca-Cola 
Enterprises offers to talented starters! 

How can I join this event? 

Prepare your cv and a motivation letter explaining us why you would like to join this event.

Submit your cv and motivation letter to malbaladejo@cokecce.com before 05/11/2012. 

The selected candidates will be informed shortly after.

Looking forward to greeting you in Wilrijk!

The Talent Acquisition Team
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B O N F I R E  N I G H T

M O N D A Y  0 5 / 1 1
‘ T  E L I X I R
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Z U I P K A A R T E N

C O M P E T I T I E

J E N E V E R D R I N K E N
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Samenstelling VKK

De verkiezingen voor een nieuw praesidium, wie denkt daar nu al aan? Wel, de 
verkiezingskontrolekommissie (VKK)! Dit zijn de mannen en vrouwen die als 
‘scheidsrechter’ en neutraal comité optreden tijdens de VTK praesidiumverkiezingen in 
het tweede semester. Momenteel ben ik nog maar de enige neutrale persoon en daarom 
zoek ik vriendjes om mee de vragen van de op til zijnde kies- en lolploegen antwoord te 
bieden. Ben je laatstejaar, geïnteresseerd in de werking van (de verkiezingen van) VTK, 
goed in het beantwoorden van e-mails en sterk in het consumeren van een gratis etentje, 
mail mij dan op rien.hoeyberghs@vtk.be.

Rien (praeses@vtk.be)

Ipod verloren
Op de 24 Urenloop is iemand zijn iPod kwijtgeraakt in de tent. Het is een witte iPod  van 
4 GB. Als je deze gevonden hebt, gelieve hem eerlijk terug te geven en te mailen naar 
sport@vtk.be!

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 6

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 ticket voor massacantus wint. 
Alle winnaars zijn te vinden op www.vtk.be/page/raadsel-van-de-week/ 
Niet gewonnen? Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes!

Raadsel van de week
Zorg dat onderstaande vergelijking klopt door slechts één cijfer te verplaatsen. Je mag 
niets wijzigen aan de andere cijfers of de wiskundige symbolen.

62 - 63 = 1
Lauren (raadsel@vtk.be)

 



p. 16 - Bakske Week 6


