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Het Bakske
Beste lezer
De eerstejaars wachten in volle spanning af op de resultaten van de TTT's terwijl ze samen met de rest van de studenten al uitkijken naar de week die hen
toestraalt. Deze dinsdag is het de befaamde massacantus waar het er als een
zwijnensta... uhum rustige en eerbiedwaardige Heverleese cantus aan toe zal gaan.
Geniet van deze week!
Veel leesplezier
De redactie

ZONDAG

23u00 Happy Hour

MAANDAG

19u00
21u00

Schachtenconvent
Theokot Caraoke

DINSDAG

18u00

Massacantus

WOENSDAG

12u45 VTK Bureau
22u00 Harry Potterfeestje

DONDERDAG

12u30 Startvergadering Halftime
19u30 Sector Night ICT
22u00 Zwarebierenavond

‘t ElixIr
't ElixIr
Theokot
grasveldje alma 3
BOKU 03.10
't ElixIr
BOKU 04.20
Foyer 200A
't ElixIr

Praeseswoordje
Beste VTK’er
Hoewel er meestal een grappige tekst van hoog niveau prijkt op deze
eerste pagina (of toch de bovenste helft ervan), kan ik mijn hoofd niet
langer in het zand steken. Als praeses moet je immers niet enkel intelligent,
sympathiek, knap en bescheiden zijn, maar moet je toch in eerste plaats opkomen voor je studenten. Het is door deze zware verantwoordelijkheid dat ik genoodzaakt ben u te melden dat een groot gevaar onze vrijheid van denken bedreigt. Een
gevaar dat onze vrijheid niet aantast door bruut geweld, maar die optreedt als een gif,
een stille moordenaar die genadeloos en ongemerkt toeslaat en onze jeugdige geest
verziekt. De intellectueel Donald Trump waarschuwde eerder al voor “Fake News” en
verzinsels in rommelmedia zoals Time Magazine, CNN… Maar nu is de ziekte van valse
artikels ook al binnengeslopen op de redactie van ons eigenste “Bakske”. Op pagina
twee van vorige editie werd de voorzitter van VTK op zeer tendentieuze manier te kijk
gezet, met de verwijten van gebrekkige deadline skills, een verwijzing naar leerdepraesesdeadlinen@vtk.be en vergezeld van een laaghartige en kwetsende meme . Na een
week van verslagenheid wens ik deze verwijten graag formeel te ontkennen en stel ik mij
bij deze openlijk vragen over de integriteit van de media. Als de informatie die de media
ons voorziet niet meer juist is, op wat is onze kennis dan gestoeld? Is alles wat wij voor
waar aannemen dan een leugen? Als Jan Decleir niet meer in de huid mag kruipen van
Sinterklaas, als Boudewijn op één week tijd opeens Bo wordt en als K3’tjes komen en
K3’tjes gaan, hoe kunnen wij als jeugd dan nog een stabiel wereldbeeld vormen? Maar
mijn twijfels gaan verder dan dit: is Tim van Temptation werkelijk zo achterlijk als men
deed uitschijnen? Valt Yani echt op de mannen? Komt Gestapo Knallmuzik wel echt naar
Alma 2 op 20 november?
Laat dit tekstje een warme oproep zijn om u een kritische houding aan te meten, waarde
medestudent. Wat de laatste vraag betreft kan ik u gelukkig uit uw twijfels verlossen: als
praeses zweer ik plechtig dat Gestapo Knallmuzik er zal staan en het beste feestje van
het jaar zal geven…. Tenzij ook dit artikel fake is natuurlijk.
Verwarde groeten,
Vincent Tombeur

Vicewoordje
Dienaars van Bacchus, meesters van het keelgat, verzetters van het gerstenat, verenig
u! Richt uw kelen deze week naar Heverlee en zet uw zinnen op de massacantus der
Heverlese kringen! In deze sombere tijden zal opnieuw één kring als heer en meester
van de ad fundum optreden. Eén kring die met de eer van grootste zuiplappen van
zuid-Leuven zal gaan lopen, één kring die de estafette op de massacantus der Heverlese kringen kan winnen. Ambitieus als dat wij burgies en archies zijn, zal het
dit jaar gedaan zijn met de tirannie van het boerekot! Vergeet voor één dag die
burenliefde, want alleen wij, heersers van het goudgele destillaat, zullen
die felbegeerde prijs in de wacht slepen!
Ik zou u nog verder kunnen ethousiasmeren maar mijn praeses
schrijft graag onnodig lange tekstjes die over zijn eigen gaan.
Groetjes,
Kobe Vanassen

TTT 's

We weten allemaal dat onze lieve eerstejaars vorige week
hun TTT's hebben afgelegd en dat het afwachten van de
resultaten van deze allereerste echte test aan de unief een
stressvolle periode kan zijn. Vandaar het hartje onder de riem: of
je nu geslaagd bent of niet, nu weet je al van welke aard de vragen
kunnen zijn wat een belangrijke factor is bij het studeren. Genoeg nu over
het lezen van de TTT's en resultaten etc. op een maandagmorgen en geniet
van de volgende meme.

Wie de kerstmutsschachten betrapt zonder kerstmuts mag dit nog altijd doorsturen naar
communicatie@vtk.be !

Openingsuren
Theokot

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

10U30-18U00

12U30-13U30

22U - ...

Dinsdag

10U30-18U00

12U30-14U00

22U - ...

Woensdag

10U30-18U00

12U30-13U30 EN 18U00-19U00

22U - ...

Donderdag

10U30-18U00

12U30-14U00 EN 18U00-19U00

22U - ...

Vrijdag

10U30-16U00

GESLOTEN

GESLOTEN

MA 5: Schachtenconvent | 't ElixIr | 19u00-21u30
Commilitones! (maar vooral, eerstejaars!)
Ongetwijfeld hebben jullie na een paar weken al het concept "cantussen"
(proefondervindelijk) ontdekt. Maar hoe kennen al die ouderejaars zoveel liedjes?
Het antwoord is: oefening baart kunst (of alleszins iets dat op zingen lijkt). Om
jullie een beetje extra ervaring te laten opdoen, organiseert Werkgroep Cantus een
schachtenconvent samen met de enige echte schachtenmeester, Sarah Muys!
Wadisda? Een rustige "cantus", waarbij de focus ligt op cantusliedjes aanleren.
Wiemagda? Vooral eerstejaars, maar ook mensen die nog niet veel gecantust
hebben.
Inschrijven? Niet nodig, probeer wel gepast geld mee te nemen.
€2/4 water, €6/8 bier

MA 5: Theokot Caraoke | Theokot | 21u00
Kom maandag de longen uit je lijf zingen op deze Theokot Caraoke! Om de
stembanden te smeren zijn er natuurlijk weer talrijke cocktails voorzien aan
geweldige prijzen. Zo is er appeljenever-ice-tea en passoa voor slechts 1 euro 50.
Op een Caraoke kan de Cara natuurlijk niet ontbreken, dit voor maar 20 cent. Voor
wie van al het dansen en zingen honger heeft gekregen zijn er zelfs kaaskroketten
en bitterballen! Kortom een event waar iedereen zeker bij wil zijn. Zeker komen
dus!!!

DI 6: Massacantus der Heverleese kringen | Alma 3 | 18u00
Ben jij nog steeds aan het wachten op jouw toelatingsbrief voor Zweinstein?
Droom jij er stiekem nog steeds van om een echte tovenaar of heks te worden?
Kijk je er verlangend naar uit om eens in de grote zaal van Zweinstein een drankje
te verzetten? Wel, dankzij Scientica, LBK, Apolloon en VTK kan dat dit jaar!
Bereid je voor op een magische avond in een geel-wit kasteel voor Alma 3. In
deze zaal zullen huiselfen ervoor zorgen dat drank rijkelijk kan stromen terwijl de
afdelingshoofden de muziek voorzien. Wil jij je laten betoveren door deze clash
der kringen? Hopelijk heb jij dan jouw treinticketje voor perron 9 ¾ bemachtigd
tijdens ons verkoopsmoment.
€10/12 bier

WO 7: VTK Bureau | 12u45-14u00 | Boku 03.10
Het VTK Bureau is onze eigen open onderwijsvergadering en staat open voor
alle studenten van de faculteit Ingenieurswetenschappen. We nemen hier
standpunten in over alle thema’s waar de faculteit en de universiteit
zich mee bezig houden. Iedereen met een gezonde interesse in
studentenvertegenwoordiging en onderwijs is welkom!

Events

Interesse? Stuur een mailtje naar onderwijs@vtk.be of kom
gewoon eens langs!

WO 7: Harry Potterfeestje| ‘t ElixIr | 22u00
HOGWARTS SCHOOL OF WITCHCRAFT AND WIZARDRY
Headmaster: Albus Dumbledore
(Order of Merlin, First Class, Grand Sorc., Chf. Warlock, Supreme Mugwump,
International Confed. of Wizards) We are pleased to inform you that you have a
place at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Please find enclosed a list
of all our special promo's for tonight. Term begins on November 7. We await your
owl no later than 10 o'clock.
Yours sincerely,
Fakbar 't ElixIr
Deputy Headmasters
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
Butterbeer (0,5l): €1,50
Lord Vodkamort Shot: €0,50
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
Drink voor jouw huis en laat zien welke Zweinstein studenten op het einde van de
avond als winnaar uit de bus komen! Ideaal om je voor te bereiden op VTK at the
movies: The crimes of Grindelwald!

DO 8: Sector Night ICT | Foyer 200A | 19u30 tot 22u30
VTK Bedrijvenrelatiesis staat er weer met de tweede Sector Night van het
academiejaar! Op deze Sector Night zakken 5 bedrijven af naar Leuven om zichzelf
en hun sector voor te stellen.
Op donderdag 8 november verwelkomen wij volgende bedrijven in de foyer van de
200A (departement computerwetenschappen):
*AE
*Microsoft
*Exellys
*Nokia
*Cisco
Tussendoor en achteraf voorzien wij ook een receptie waar bedrijven en
studenten met elkaar in dialoog kunnen treden. Dit evenement is zeker
interessant voor derde bachelor, eerste en tweede master uit de
richtingen CW en ESAT.

Events

DO 8: Startvergadering Halftime (open) | Boku 04.20 | 12u30

tot 14u00

Vind jij het ook jammer dat de vriendengroepen een beetje uit elkaar worden
gedreven onder invloed van de hoofd- en nevenrichtingen? Ben jij gemotiveerd
om samen met een team van jaargenoten een paar activiteiten op poten te zetten
om de derde bachelors terug bij elkaar te brengen? Kom dan eens horen op de
startvergadering van de jaarwerking van de derde bachelors burgerlijk ingenieur,
beter bekend als Halftime. Dit is een open vergadering, ook als je de infosessie
gemist hebt, ben je nog meer dan welkom!

MA 12: Trefbal | Topsporthal | 20u00 tot 22u00
Na al dat lopen van de voorbije weken, hoe goed dat ook mag zijn voor je
conditie, is het eens tijd voor wat anders. De perfecte manier om onze jeugdige
studentenlichamen nog eens aan het sporten te krijgen is dan ook een echte
speelplaatsklassieker! Daarom gaan we volgende week eens gezellig trefballen.
Inschrijven is niet nodig. Vergeet wel je sportkaart niet.

MA 19: Sport van de maand: Skiën en Snowboarden 		

| Parking Bodart (Veilingweg, 3001 Leuven) | 17u00 tot 00u30
Beste vrienden van de sneeuwsport...
Het is zo ver! De 3 Heverleese kringen slaan de handen in elkaar voor een
bangelijke, onvergetelijke sneeuwavond!
Als je van skiën of snowboarden houdt en je kan niet meer wachten tot de lesvrije
week, dan komt deze avond perfect voor je uit!
Voor een spotprijs gaan LBK, VTK en Apolloon naar Landgraaf om ons nog eens
helemaal uit te leven in de wereld van de sneeuw. In die prijs is de bus heen en
terug én de skipas inbegrepen. Eigen materiaal kan mee met de bus! Heb je geen
materiaal? Geen probleem! Dat kan je ter plekke huren.
*Huurprijzen:
Schoenen		

€ 5,00

Ski's/snowboard

€ 7,50

Helm			

€ 2,50

Vertrek:
Plaats: Parking Bodart (Veilingweg, 3001 Leuven) 		
Verzamelen om 17u! Vertrekken om 17u30 en terugkomst rond
00u30.

Events

De inschrijflink komt online online op ma 5 november om
19u (op de site onder sport van de maand en in het
facebook evenement). Zie dat je er snel bij bent!

Dinner with ExxonMobil – 15 November, 2018
Join us for an exclusive dinner in Leuven at 19u00 on the 15th of November to
meet our young and experienced people in an informal setting. Get a taste of the
opportunities we offer and see for yourself if a career at ExxonMobil is something for you! Interested to connect with us? Then apply for this event by sending your CV before November 10 to: Recruitment.events@exxonmobil.com
We will then get back to you with more detailed information.
Looking forward to connect with you soon!
Jelle, Pieter & William
University Team KUL Engineering
jelle.umans@exxonmobil.com
pieter.meulemans@exxonmobil.com
william.tytgat@exxonmobil.com

Berichten
KULeuvenTuur
GEPPETTO AND THE WHALES
Herfstige, weemoedige muziek voor fans van Devendra Banhart,
Fleet Foxes en Wilco.
Vier jaar na de release van hun prachtige debuutalbum ‘Heads Of Woe’,
vervolgt Geppetto & The Whales hun verhaal met een tweede langspeler: ‘Passages’. Ze doken in de studio met Brian Joseph die ook al achter de knoppen zat
voor Colin Stetson, Bon Iver en Sufjan Stevens.
Het Antwerpse zestal combineert vredige, pure melodieën met opbeurende en
soms donkere songteksten. Dit is herfstige, weemoedige muziek over vriendschappen die vervagen, mensen die verdwijnen, keuzes die gemaakt moeten
worden en evenwichten die verstoord raken.
Onder meer Ben Lester (The Tallest Man on Earth), Rob Moose (The National,
Arcade Fire), Trever Hagen (Bon Iver) en Jeremy Boettcher (S. Carey) zijn te horen
op de nieuwe plaat.
En dat brengt ons meteen tot de essentie: na een lange zoektocht heeft Geppetto and the Whales zichzelf terug gevonden. Rijper, vitaler en beter dan eerst.
Maar vooral: gretig om weer op een podium te staan.

Yera - Zonnige historie in donkere dagen –
Solar Team
U heeft het vast al gehoord, gelezen of gezien. Het Punch Powertrain Solar Team
behaalde goud op de Carrera Solar Atacama in Chili. Het was de vijfde editie van
de jaarlijkse race en stond bekend als de zwaarste en moeilijkste tot nu toe.
Het Punch Powertrain Solar Team bestaat uit burgerlijk en industrieel ingenieursstudenten van KU Leuven. Vroeger stonden ze bekend als het Umicore Solar
Team. De organisatie bestaat al sinds 2005 en kwam al met haar zevende team
aan de start.
De zonnewagen, de Punch 2 genaamd, overbrugde een afstand van 2600 km in
zeven wedstrijdfasen. De wedstrijd begon met een valse noot. De wagen was
tijdens de kwalificatie van de baan geraakt. De Punch 2 moest als gevolg de wedstrijd als laatste aanvatten.
De race bestond uit een kwalificatie, drie stedelijke circuits en drie offshore circuits. Deze laatste waren de grootste uitdaging. Hoewel hier de dagen somber
en grijs zijn, reed de zonnewagen door de Atacama woestijn waar een maximale
radiatie van 8.5 kWh/m² gemeten werd op één dag. De gemiddelde zonne-energie
in België komt overeen met een waarde van 4.06 kWh/m². Redelijk mooi weertje
dus, daar in Chili.
Er stonden redelijk veel hoogtemeters op programma. De langste klim was
3400m. Maar het team had zich goed voorbereid. De zonnewagen was uitgerust
met een Twinspeed motor van Punch Powertrain. Deze motor is speciaal ontworpen voor elektrisch aangedreven voertuigen die hogere eisen stellen. Het beschikt,
in tegenstelling tot normale elektrische motoren, over een tweede versnelling. De
Twinspeed motor geeft door deze tweede versnelling een betere prestatie, hetgeen deze motor zo speciaal maakt. De wagen bereikte hoge snelheden op het
stedelijke parcours en leverde een hoger koppel in de bergen.
Wat velen misschien niet wisten, is dat het Punch Powertrain Solar Team samenwerkt met Energyville. De batterij van de wagen is aangesloten op het batterijbeheersysteem (BMS) van Energyville/VITO. Dit systeem maakt volledig gebruik van
de capaciteit van de batterij, verlengt de levensduur en beschermt elke batterijcel.
Wij wensen het team veel succes met hun volgende uitdaging!
R.I., Author
Young Energy Reviewer Association, info@yera.be, www.yera.be

Berichten

ref:
https://www.solarteam.be,
http://www.carrerasolar.com/,
https://www.punchpowertrain.com/nl,
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/22/bergen-krijgen-belgisch-solar-team-niet-klein/

Berichten
Werkgroep Redactie
Fan van de wekelijkse Bakskes? Nu al aan het uitkijken naar
de volgende Ir.Reëel? Dringend een uitlaat nodig voor al je opgekropte creativiteit? Stuur dan een mailtje naar redactie@vtk.be
en word lid van onze werkgroep Redactie!
Eens lid van onze redactie mag je, geheel vrijblijvend, input leveren die wij
publiceren. Dit kan gaan van wekelijkse rubrieken, tot éénmalige epistels, tot
prachtige portretten en poëzie. Kortweg kan je helpen om je medestudenten
leesplezier te geven!

IAESTE Leuven
Nu de 24 urenloop gedaan is en de memewedstrijd tot een slot is gekomen, voelen we bij IAESTE toch een kleine leegte in ons hart. Om deze memeleegte een
beetje op te vullen, en om in te gaan op de algemene opmerking over onze naam,
heeft onze voormalige president Jelle speciaal voor jullie dit prachtexemplaar gemaakt. En dit zal niet de enige zijn...

Cantusweetje - Werkgroep Cantus
Commilitones
Er bestaan een paar liederen die hun faam bijna uitsluitend te danken hebben
aan één enkele regel die te pas en te onpas wordt gezongen. Denk maar aan Bier
her!, het ‘Waarom, waarom, waarom’ van Omdat ik Vlaming ben en zeker niet te
vergeten, Erika. De meesten zullen het wel al eens -vaak uit het volstrekt nietsgehoord of zelf gezongen hebben, een gebrul dat gaat als ‘Und das heißt… Eeeerika!’ Liefst met gestamp tussenin of misschien wel de variant met Medica. Meer
volgt er meestal niet dus is het wel eens interessant om het volledige lied onder
de loep te nemen.
Hoewel Erika tegenwoordig bekend staat als een Duits volksliedje verwierf het
eerst populariteit als marcheerlied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Erika werd
ergens rond 1930 geschreven door Herman Nielebock (in de codex te vinden
onder zijn bijnaam Herms Niel) en voor het eerst uitgebracht in ’38. Gezien het
thema werd het lied vooral door soldaten gezongen, die vaak ver van huis aan het
front vochten.
In het lied komt een bepaalde woordspeling telkens terug: er worden zowel een
bloem als een meisje genoemd die Erika heetten, omdat Erika het Duitse woord
voor heide en heidekruid is. Die meisjesnaam is dus gebaseerd op de bloem en
bestaat ook in andere talen, in het Engels bijvoorbeeld Heather.
In de eerste strofe van het lied gaat het over de bloemen op de heide, de bijen,
de zoete geur… en in de tweede over een meisje dat thuis woont. Om af te sluiten
wordt er in de derde strofe dan gezongen over een heidebloem die op de kamer
van de zanger staat en doet denken aan de lieve bruid die thuis wacht en weent
om de terugkeer van haar verloofde.
Als afsluiter nog een laatste weetje, Erika bestaat ook in een boel andere, vreemde talen: het Hongaars (Rózsika), Fins (Kaarina), Zuid-Afrikaans, Japans en ongetwijfeld nog andere. De moeite om eens te beluisteren!
Laten we drinken op Erika, commilitones!
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Mathias Waerebeek, Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be

Berichten

Spelletjes

Binairo

Rebus

Sudoku

Spelletjes

Raadsel van de week
Op een bus zitten 14 mensen. De buschauffeur is 28 jaar oud en is single. De
eerste halte stappen er 5 mensen af waarvan 3 de buschauffeur bedanken. Aan
de volgende halte die 6min en 30 sec later wordt bereikt stappen 8 mensen af
waarvan er slechts 1 zegt: "yuu, tot de volgende". Aan de derde halte stapt de
laatste persoon af en zegt "Toedeloe!".
Waar gaat de laatste persoon naar toe?
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een Fnacbon ter
waarde van 20€. De winnaar van vorige week is Liene Drijkoningen en mag een
mailtje sturen naar communicatie@vtk.be voor haar prijs!

WERKGROEP
REDACTIE
IR.REEEL
‘T BAKSKE
FOTO’S
MEMES
CONTACTEER
REDACTIE@VTK.BE

Passie voor schrijven?
Talent voor grafisch ontwerp?
Interesse in redactiewerk?

VTK Wants


To Join Us

