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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (6/10)
23u00-00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

Maandag (7/10)
19u00 - 21u00

Ultimate Frisbee

Gebouw De Nayer

20u00 - ...

Looptraining

Ingang atletiekpiste

20u30 - ...

Kostas Fingerpicking Blues

De Blauwe Kater

21u00 - ...

Openingsactiviteit 150 jaar FirW

De Waaiberg

Galabal vergadering

BOKU 04.20

Inschrijvingen gitaarlessen

MTC 00.59

Looptraining

Ingang atletiekpiste

Pokerchamp 1

Theokot

Dinsdag (8/10)
19u00
19u00 - 23u00
20u00 - ...
20u00 - 00u00
Woensdag (9/10)
18u45 - 20u00

Looptest schachten

Piste

20u00 - ...

Schachtenverkoop

De Waaiberg

20u00 - ...

Looptraining

Ingang atletiekpiste

Provinciezuip

‘t ElixIr

BR-launch: Cocktailworkshop

Theokot/TTI

Halftime startvergadering

BOKU 03.10

Looptraining

Ingang atletiekpiste

22u00 - 04u00
Donderdag (10/10)
18u30 - 23u30
20u00
20u00 - ...
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Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (7/10)
10u30 -14u30

Theokot open

Theokot

18u00 -20u00

Cursusdienst

Theokot

Dinsdag (8/10)
10u30 -14u30

Theokot open

Theokot

12u00 - 14u00

Inschrijvingen VTK

Theokot

12u00 - 14u00

Cursusdienst

Theokot

18u00 -20u00

Cursusdienst

Theokot

10u30 -14u30

Theokot open

Theokot

12u00 - 14u00

Cursusdienst

Theokot

18u00 -20u00

Cursusdienst

Theokot

10u30 -14u30

Theokot open

Theokot

12u00 -14u00

Cursusdienst

Theokot

Theokot open

Theokot

Woensdag (9/10)

Donderdag (10/10)

Vrijdag (11/10)
10u30 - 14u30

Woordje van de praeses
Ik had op een rustige week gehoopt, wel niet dus, al ligt dat deze keer misschien eerder
aan mezelf dan aan mijn functie (al hoort cantussen bij andere kringen daar eigenlijk ook
bij: interkringenrelaties, weet je wel). Maar toch, het studentenpraatcafé was zeer nuttig,
evenals VTK bureau! De opkomst bij het tweede was trouwens zeer goed, hopelijk blijft dit
heel het jaar zo: laat van je horen! (Ook via de online studentenbevraging btw!). Volgende
week weer heel wat andere zaken op de agenda: overlegvergadering met de faculteit,
vergadering over de toekomst van de fakbars, het LOKO kringsymposium om ons bij te
scholen, daarnaast schachtjes kopen en een edustria TD crashen. En thesissen, nu voor
echt! Woordje van de week: snotvalling.
Robin

Woordje van de vice

Robin (praeses@vtk.be)

Heb je ook het gevoel dat je armen tekort schiet om alles gebolwerkt te krijgen in deze
drukke weken? Snak je na die bergen kebab, pizza en almavoedsel (dat dit jaar weer wat
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duurder werd) naar deftig versgemaakt voedsel? Ben je te lui om te koken, afwas te doen,
mensen ervan te overtuigen dat trouwen met een schaap gelegaliseerd moet worden of
de bondgenotenlaan op te meten met een geodriehoek? Ik anders wel. Gelukkig zijn er
halverwege deze week schachtjes te koop om ons bij te staan en te entertainen! Afin, als
je zelf gedoopt bent natuurlijk. Haal dus die centen boven en laat het bieden beginnen!
Weetje van de week: de servers van VTK worden steevast vernoemd naar een lief van
iemand van onze IT-crew.
Jeroen

Inschrijvingen VTK

Jeroen (vice@vtk.be)

Ben jij al lid van VTK? Reserveer je lidmaatschap online en kom je lidkaart op dinsdag 8
oktober tussen 12u en 14u in ontvangst nemen en geniet van korting op al onze activiteiten,
gratis ons driemaandelijks tijdschrift Ir.Reëel in de brievenbus, ‘t Bakske online wekelijks in
je inbox, toegang tot de shiftenlijst op de website en nog veel meer.

Sport

Maarten (secretaris@vtk.be)

24 Urenloop

Een aantal kleine weetjes van de voorbije eerste twee weken: het record aanwezigen op
een looptraining staat momenteel op maar liefst 46 lopers, er zijn al 21 personen die tot
ons Speedyteam behoren en ook de eersten lopers voor het noodteam hebben zich reeds
aangemeld. Het record waarin een rondje van 520m gelopen werd staat trouwens op 1min
17sec. We can do this!
Gezocht: nieuwe slogans
Naast de sportieve prestaties op de 24 urenloop is de sfeer ook zeer belangrijk. Daarom
houden we een kleine wedstrijd op zoek naar nieuwe, originele slogans of liedjes. Stuur
ten laatste op woensdag 9 oktober jouw slogan of liedje in door te mailen. De 3 beste
zullen beloond worden met een waardebon van 30, 20 en 10 euro. De eerste nieuwe
slogans zijn ondertussen al in onze mailbox beland. Hieronder vind je al drie mooie versies
op ‘Blood On The Risers’ of ‘John Brown’s Body Lies’ voor de cantusliefhebbers:
Het was een mooie eind oktober toen VTK er stond
Het jarenlange wachten werd nu eindelijk beloond
We liepen snel, We liepen rond en riepen ook heel hard:
Apolloon dat gaat eraan!
Het werd wat kouder in de nacht, de spieren kregen kramp
De preses dacht ‘oh god oh god Oh jongens wat een ramp’
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VICTORY
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Maar daar was toen het speedyteam en (van je) een twee drie hop:
VTK loopt weer op kop!
De klus die was geklaard en ook de preses die was blij
De mannen van het sportkot liepen er verslagen bij
We bouwden een groot feestje, iedereen kwam naar de fak
En wat treurnis in de zak.
Uitdagingen
Omdat velen onder jullie de moeite hebben genomen om vorige week de uitdaging te doen
slagen, hebben wij besloten om deze maandag tijdens de openingsactiviteit van 150 jaar
ingenieurswetenschappen toch suikerspinnen uit te delen! Zo’n enthousiasme, niet enkel
voor de uitdaging maar ook tijdens looptrainingen, doet ons in ieder geval groot plezier.
Maar het kan natuurlijk altijd beter. Deze week dagen we jullie uit om met 100 personen
deel te nemen aan de looptraining van donderdag 10 oktober. Als tegenprestatie zullen wij
ervoor zorgen dat er energierepen aanwezig zijn op de 24 urenloop.
Looptrainingen
Wij willen jou helpen om je conditie op peil te brengen/te houden en je spieren te
versterken zodat je sneller wordt! (En dus ook meer kans maakt op vette prijzen). We
zorgen voor een gevarieerde training die opgesteld werd door niemand minder dan Marc
Herremans. En daarnaast zal er ook steeds sportdrank aanwezig zijn op de trainingen.
We nemen regelmatig tijden op zodat je je progressie kan volgen. Ook op de stokwissel
wordt regelmatig getraind aangezien een winst van 1 seconde per ronde, een wereld van
verschil betekent. Afspraak elke dag om 20u00 aan de atletiekpiste.
Speedyteam
De naam suggereert het al, het speedyteam is het ‘elite’-team van VTK. De lopers die bij
dit team horen lopen minstens onder de 1min 25sec. De shifting wordt gemaakt tijdens de
trainingen dus wees hier aanwezig! Dit team moet ofwel onze voorsprong uitbouwen ofwel
ervoor zorgen dat onze achterstand zo snel mogelijk verkleind wordt. Als bedanking krijg
je een uniek speedyteam T-shirt. Deze zal je dan ook op de looptrainingen krijgen. Ook al
wordt het hier een ‘elite’-team genoemd, laat je niet afschrikken om mee te komen trainen
en voor je het weet zit je zelf onder die tijd!
Noodteam
Het noodteam is de back-up voor op de 24 urenloop. Het zijn deze mensen die VTK op
de moeilijkste momenten staande houden, het zijn de helden van de 24 urenloop. We
voorzien voor hen een slaapplaats met het nodige comfort vlakbij de piste zodat ze ons
snel kunnen komen helpen en ze krijgen een unieke VTK loopshort. Naast het speedyteam
is het noodteam dus zeer belangrijk want de lege momentjes opvullen met een deftige tijd
is minstens even belangrijk als toptijden neerzetten! Heb je interesse? Aarzel dan niet om
ons aan te spreken of te mailen.
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Groepjes vrienden
Ook dit jaar werken we met het systeem van groepjes vrienden. Je schrijft je via mail in met
een groepje van 5 vrienden en kiest 2 uren uit tijdens de 24-urenloop. Door rondjes onder
een bepaalde tijd te lopen worden punten verdiend. Tijdens de 2 uren die je gekozen hebt,
worden de punten dubbel geteld. Alle rondjes daarbuiten tellen gewoon mee.Wanneer
VTK het moeilijk heeft en je op deze moeilijke momenten, komt lopen worden de rondjes
ook dubbel geteld. Het is de bedoeling van zoveel mogelijk punten bij elkaar te sprokkelen
en zo vette prijzen in de wacht te slepen. Op de site kan je je per groepje inschrijven.
Departementenstrijd
Met de departementenstrijd kunnen jullie 3 vaten voor jouw departement winnen om af
te tappen in ‘t ElixIr. Elk departement mag 1 uur kiezen, tijdens dit uur tellen de punten
dubbel. Het totaal aantal punten wordt hier gewogen voor een eerlijk resultaat. Overleg
met medestudenten welk uur jullie willen en laat het ons zo snel mogelijk weten via mail!
Emily (sport@vtk.be)
KU Leuven Volksdansen
Dans je graag én leer je graag nieuwe mensen kennen in een ontspannen sfeer ? Dan is
volksdansen zeker iets voor jou! Deze sport wordt georganiseerd door de KU Leuven zelf
en gaat elke dinsdagavond door van 18u tot 19u30 in de parketzaal van het Sportinstituut,
Gebouw De Nayer. Je hebt hiervoor helemaal geen danservaring nodig en je moet je ook
niet inschrijven. Een sportkaart en sportschoenen zijn meer dan voldoende ! De uitleg
wordt gegeven in het Nederlands en ook in het Engels als er anderstaligen aanwezig zijn.
Meer informatie vind je op : http://users.telenet.be/volksdanskuleuven/Volks.htm of ga op
facebook op zoek naar “KU Leuven Volksdansen”.
Wednesday Sport Fever
Zin in een Braziliaanse vecht-dans? Kom dan naar de sporthal van KHLeuven (unit 5) op
woensdag 9 oktober van 19.00u-20.00u.
Kost: gratis met sportkaart, anders 2 euro. Inschrijvingen: http://www.khleuven.be/
sportaanbod/Wednesday-Sportfever/Toelichting-WSF/Capoeira
Wednesday Sport Fever wordt georganiseerd door LOKO Sport

Activiteiten

Jeff (sport@vtk.be)

Openingsactiviteit 150 jaar FirW

Onze geliefde faculteit Ingenieurswetenschappen bestaat 150 jaar, en dat moet gevierd
worden! Dit hele feestjaar zetten we in met optredens van enkele lokale bands. Niets is
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Son of Sons

@ Waaiberg
Doors: 20u30

Lid: €3 (NL: €4)
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beter dan de week feestend te beginnen, kom dus zeker maandag 7 oktober naar de
Waaiberg, want het is de moeite waard! De bands zetten hun registers open vanaf 21u.
En omdat we voor deze gelegenheid toch wat speciaal willen doen, staan er cocktails op
het programma! De vroege aanwezigen mogen zich onmiddellijk naar de bar begeven
voor een gratis glas cava.
Line-up:
  Son of Sons
  Common Nonsense
Wavemaker
Albino
Activiteiten (activiteiten@vtk.be)
Galabal
Het galabal is het grootste event van vtk, en dat doen wij zoals altijd in stijl!
Heb je zelf ook ongelooflijke, nog nooit geziene, wilde ideeën om deze avond onvergetelijk
te maken? Kom dan op dinsdag 8 oktober om 19u naar BOKU 04.20, en dan zullen wij er
alles aan doen om jouw ideeën mogelijk te maken!
Het galabalteam (galabal@vtk.be)
Looptest schachten
Iedereen die zich wil laten dopen moet eerst een schiftingstest komen doen op de piste
om te zien wie er snel is, en ons aan de overwinning kan helpen op de 24u-loop, en wie
toch maar best aan de zijlijn blijft. Loop je niet graag? Later zal je ons nog smeken om te
mogen lopen. <3
Briki en Eline
Schachtenverkoop
Wat een schacht écht waard is, is misschien moeilijk te bepalen. Hun waarde droog aan
de haak daarentegen wordt in 1-2-3 bepaalt op de schachtenverkoop. In kleine groepjes
brengen ze het beste van henzelf en mag er naar hartelust geboden worden.
Briki en Eline (schachtenmeester@vtk.be)
Briki (schachtenmeester@vtk.be)
Planckendael
Wil je eens de aap gaan uithangen tussen de olifanten en de giraffen? Dan
hebben wij voor jou de oplossing! een dagje naar Planckendael.
We spreken af om 12u00 aan het station van Leuven om met de trein te vertrekken. Om
18u30 zijn we terug. vooraf te betalen in het Theokot. Voor mensen met een abonnement
is het 12.5 euro en voor mensen zonder is het 25 euro.
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Cultuur

Kwis 1

Wie kent niet de citaat van de Romeinse dichter Juvenalis “mens sana in corpore
sano”: ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’. Het gezond lichaam, daar kan Sport je
beter mee helpen dan wij en de gezonde geest is normaal gezien een taak voor de profs.
Maar een echt gevarieerde waaier aan onderwerpen passeert daar toch niet. Leerde
analyse je wie de schrijver en dus geestelijke vader was van James Bond? Vertelde
Creemers je tijdens scheikunde dat Nikita Chroesjtsjov Jozef Stalin opvolgde in 1953?
Laat zien dat je geest en hersenen kerngezond zijn op 14 oktober in de eerste VTK-Kwis
van dit academiejaar met drie vriendjes (met of zonder gezonde geest). Inschrijven kan
via on.vtk.be/kwis.
Naast leuke prijzen zijn er ook vijf plaatsen in onze finalekwis te winnen! We verwachten
je om 20u00 in aula 200G 00.01
Senne(senne.vanwoensel@vtk.be)

KU Leuven zoekt artistiek talent.
KU Leuven is looking for creative talent.
Inschrijven? Register now!

www.facultystars.be

hoofdsponsor

Pokerchamp
Dat poker nog steeds geweldig is zal niemand durven tegenspreken. Terwijl iedereen
even goed probeert te worden als de Phil Iveys en Doyle Brunsons van deze wereld
gaan wij eens kijken welke VTK’er de titel van VTK Pokerchamp het meest verdient. Om
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de competitie wat interessanter te maken, werken we met 3 kwalificatie-toernooien en 1
ultieme finale.
Komende week beginnen we met de eerste Pokerchamp op 8 oktober 2013 in
het Theokot om 20:00 uur. Inschrijven is verplicht op www.vtk.be/on/poker. De inkomprijs
bedraagt 1 euro voor leden en 1.5 euro voor niet leden en er zijn natuurlijk prijzen te
winnen. De eerste 20 gaan ook door naar de finale pokerchamp!
Stijn De Haes (stijn.dehaes@vtk.be)
Faculty STARs
Faculty STARs gezocht! De Dienst Cultuur en de faculteiten gaan opnieuw op zoek naar
Faculty Student Artists in Residence. Studeer je aan KU Leuven Campus Leuven en ben
je creatief bezig met fotografie, schilderkunst, poëzie, mode, animatie, muziek, stand-up,
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 in mei. Je staat
ook niet alleen met je talent: elke Faculty STAR krijgt professionele begeleiding van een
meter of peter uit de Leuvense cultuursector.
Volg jij Hannelore Veelaert op als STAR van de Faculteit Ingenieurswetenschappen?
Je inschrijven of iemand aanbevelen kan tot 8 november 2013 op www.facultystars.be
Cultuur (cultuur@vtk.be)
Gitaarlessen
Beste student, er altijd al van gedroomd gitaar te leren spelen of reeds al een zekere
virtuositeit bereikt? Voor elk niveauorganiseert VTK naar goede traditie gitaarlessen,
gegeven door de Griekse virtuoos Chatz Kostas. Voor alle niveaus is er een aangepaste
begeleidingvoorzien.
De lessen gaan door in groepsverband op dinsdag en donderdag naargelang je groep.
Er zijn minimum 18 lessen voorzien gedurende het heleacademiejaar en in het tweede
semester is er zelfs een (vrijblijvend) moment waarop jullie jullie aangeleerde kunstjes
kunnen laten zien in het Theokot. Eris geen voorkennis of meesterschap van het noten
lezen vereist.
De inschrijvingen en groepenverdeling gebeuren op dinsdag 08 oktober om 19u in het
Maria Teresia College, lokaal 00.59. Daar wordt eventueel ookbepaald in welke groep je
het best les volgt en worden alle vragen die fysische aanwezigheid van de leraar vereisen
- “speel eens voor wat we gaan leren”bijvoorbeeld- beantwoord. In de tussentijd kan je
meer informatie vinden op on.vtk.be/guitar
VTK Gitaarlessen (gitaar@vtk.be)
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Kostas @ Blauwe Kater
Op maandag 7 oktober geeft Kostas, de Griekse gitaargod die in zijn vrije tijd de VTK
gitaarlessen verzorgt, het beste van zichzelf in de Blauwe Kater. Het voorprogramma
wordt verzorgd door een van de meer gevorderde leerlingen van onze gitaarlessen.
Voor iedereen die graag lessen bij Kostas wil volgen en hem al eens bezig wil horen, maar
evengoed voor iedereen die een gezellig avondje bluesmuziek wel kan appreciëren. Sfeer
gegarandeerd!
Cultuur (cultuur@vtk.be)

Fakbar

Provinciezuip

Kom na de schachtenverkoop jouw provincie verdedigen tijdens onze welbefaamde
provinciezuip en bewijs dat jouw provincie de kweekkast is van grootste drankkoning en
-koningin in België! Afspraak nu woensdag in ’t ElixIr!
Happy hour
Zoals elke zondag is het weer happy hour van 23u-24u in onze geliefde fakbar en hoe kan
je de week beter inzetten met twee pintjes voor de prijs van één?!
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Woensdag 16 oktober
21uur @Theokot
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Speciale bieren
Kom dat zien, kom dat zien! Vanaf nu serveren wij ook Tripel Kanunnik en Leffe Royal!
Even genoeg van al die Stella? Dan zullen deze bieren je zeker wel bekoren!
Fakbar (fakbar@vtk.be)

Theokot

Ook deze week kan je weer terecht in de gebouwen van het Thermotechnisch Instituut
voor een heerlijk broodje. Noteer alvast in jullie agenda: onze eerste avondactiviteit van
het jaar: Karaoke op woensdag 16 oktober. Verwacht je dus aan talloze klassiekers en
blue thrill en passoa orange aan dumpingprijzen. Be There. En omdat het weer nog even
mee wilt: een zomers broodje van de week: Costa (Italiaanse ham, perzik, ijsbergsla en
cocktailsaus)
Theokot (theokot@vtk.be)

Cursusdienst

Alweer een weekje voorbij en al weer veel boekjes verkocht!
En dat zijn we van plan deze week te herhalen! Onze drukker heeft ervoor gezorgd dat
we weer een heel nieuw assortiment cursusjes hebben. Deze zijn beschikbaar in allerlei
soorten diktes!
Maar om goede vriendjes te blijven nog 2 kleine opmerkingetjes:
1) Voor de lidkaarten te verlengen, moet je bij de secretaris zijn (secretaris@vtk.be)
2) We zullen eventjes uitleggen hoe je efficiënt kunt cudiën:
Dus je reserveert je boeken op de site en wacht tot deze toegewezen zijn. Eenmaal ze
zijn toegewezen begeef je je TIJDENS de openingsuren van CuDi naar het Theokot. Kijk
op de site voor de openingsuren, want wij hebben een afspraak gemaakt met die van het
Theokot dat wij geen broodjes zullen verkopen als zij geen boeken verkopen. Dus val die
arme stakkers niet lastig met vragen of dat CuDi open is.
Dan ga je naar de aanmeldpc en geeft je je r-nummer (of s voor de oude zakken onder
ons) in en wacht dan rustig in de rij. Gelieve ook nooit jezelf op de vtk site aan te melden
op onze aanmeldpc want daarna gaat er niks meer werken!
Voor de geïnteresseerde onder ons: CuDi 1-1 Theokot

Bedrijvenrelaties

Het cuditeam (cursusdienst@vtk.be)

BR-launch: Cocktailworkshop
Deze donderdagavond in het Thermotechnisch Instituut, gaat traditioneel het nieuwe
bedrijvenrelatiesjaar van start met de BR-launch.
Laatstejaars zijn van harte welkom vanaf 18u30 in het Theokot, waar er eerst een
welkomstreceptie zal plaatsvinden, gevolgd door afwisselend bedrijfspresentaties en
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cocktailworkshops. De aanwezige bedrijven dit jaar zullen zijn: Grontmij, AE, Bain, Altran,
Alten, ExxonMobil, Deloitte en ASML. Let op inschrijvingen zijn beperkt en zullen vanaf
maandagmiddag 13u00 online staan op http://on.vtk.be/brlaunch.

Onderwijs

Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)

Docentenevaluatie

Als je de docentenevaluatie nog niet hebt ingevuld, doe dit zeker! Pas wanneer de
minimale responsgraad bereikt wordt, moeten de proffen met een slechte score verplicht
de tekortkomingen bijsturen!
VTK Bureau 1: feedback
Bedankt om zo talrijk aanwezig te zijn! Volgend bureau zullen we zeker en vast het leed
proberen recht te zetten dat de ontbrekende catering van theokot heeft veroorzaakt!
Besluiten:
•

Het Bureau pleit voor meer richtlijnen rond het begeleiden en het toewijzen van
thesissen. Wij verzamelen input over jouw ervaring op on.vtk.be/thesis! Wordt
vervolgd!

•

De ingenieursstudent is voorstander van het kunnen inbrengen van bezoldigde
stages, eist dat het verslag ter evaluatie wat korter mag zijn en wil dat er nagedacht
wordt over een OPO dat dient om een onderzoeksstage te kunnen inbrengen, bv. een
stage aan de KU Leuven zelf.
POC verkiezingen

De studenten die kandidaat-POC’er zijn staan opgelijst op on.vtk.be/poc. Zij zullen
automatisch verkozen worden als wij voor zondag 13 oktober om 23u geen gegronde
negatieve reactie op hun kandidatuur ontvangen.
VTK Onderwijsgroep
Vanaf dit jaar is er een ‘VTK Onderwijsgroep’ op Facebook. Iedereen die betrokken is bij
of geïnteresseerd is in studentenvertegenwoordiging aan onze faculteit is daar van harte
welkom. In deze groep zullen o.a korte boodschappen gedeeld worden van VTK onderwijs
en uit de POC’s en korte polls georganiseerd worden.
Onderwijs (onderwijs@vtk.be)
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You may call it Europe,

We call it
Home.

Do you like traveling as
much as we do? Care to
boost your CV with some
international accent?
Come find us at
www.best.eu.org/leuven
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Best
Ingenieursstudenten hebben het niet makkelijk, dat weten we ondertussen allemaal. Maar
dit geldt niet als het gaat om jezelf internationaal te ontwikkelen! BEST (Board of European
Students of Technology) is een vereniging van Europese ingenieursstudenten, aanwezig
op meer dan 90 technische universiteiten, die jou de mogelijkheid bieden een heus
internationale avontuur te beleven. Maak vrienden en strijk kennis op; ga voor twee weken
les volgen in een universiteit naar keuze, van Las Palmas tot Sint Petersburg, of volg je
misschien liever een BEST training om je softskills aan te scherpen in het Balkan? Zet
die saaie theorie om in actie; doe mee aan de European BEST Engineering Competition
(EBEC) en stoot door naar de finale ergens in Europa, en laat zien wie de beste is!
Je kan ons ook gewoon eens aanspreken voor meer info over de oneindige mogelijkheden
met een mailtje op leuven@best.eu.org, of op Facebook; bestleuven.
Onze site staat ook boordevol interessants! www.best.eu.org/leuven
BEST Leuven (leuven@best.eu.org)

Varia
Cudi
Na hun herverovering van het Theokot vonden ze dat ze wel een uitgebreide rust hadden
verdiend, maar in de tussentijd hebben wij niet stilgezeten en hebben wij een alliantie
opgericht samen met onderwijs voor wraak! Hopelijk hebben onze TIM’s leuke visjes
gevangen tijdens de openingsTD en zijn ze all in gegaan met hun pandapunten, want een
goede conditie is vereist voor de 24urenloop!
Kom verder ook nog een shiftje draaien op CuDi want de eerste beloning is nabij!
We zeggen het graag een tweede keer: CuDi 1-1 Theokot
To be continued!
cursusdienst@vtk.be
Halftime startvergadering
Ben je 3e-jaars archie/burgie en heb je zin om samen met enkele jaargenoten een
fantastische week op poten te zetten? Aarzel dan niet en kom een kijkje nemen donderdag
om 20u in BOKU lokaal 3.10 op onze startvergadering. Als je er niet bij kan zijn maar toch
zeker mee wilt doen stuur dan een mailtje naar halftime@vtk.be.
Hopelijk tot dan!!!
halftime@vtk.be
Parttime
Geliefde 1e Master-studenten,
Na een onvergetelijke Halftime-week vorig jaar, vonden we het jammer te beseffen dat we
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dit dit jaar niet opnieuw konden doen. Vele tranen, zakdoekskes en schouderklopjes later,
kwamen enkelen van ons op het lumineuze idee om iets wat in de vergetelheid is geraakt,
opnieuw vanonder het stof te halen: PARTTIME! We willen net zoals Halftime, kanweek
en anderen toffe activiteiten organiseren voor de 1e Master-studenten. Anders als bij de 2
voorgaande, gaan we niet werken aan een hele week, maar eerder aan enkele activiteiten
(cantus, fakfeestje, bbq…) doorheen het hele jaar.
Heb jij Halftime gemist en wil je dit niet nog een tweede keer laten gebeuren? Of sta je al te
popelen om er weer een fantastisch jaar van te maken? Alle studenten van de 1e Master
met interesse mogen mailen naar brecht.wuyts@vtk.be, met als onderwerp parttime, of
voeg jezelf toe aan onze facebookgroep www.facebook.com/groups/187741254743737/.
Parttime (parttime@vtk.be)
Preparee
Preparee, hét improtheater met ballen is terug! We zetten in met een pracht van een
primeur: het openingsoptreden: De Aftrap! Woensdag 16 oktober wordt een avond vol
flitsende één-tweetjes, razendsnelle woordwisselwerkingen en hopelijk niet al te veel
vuvuzela’s. Wees er die woensdag om 20.00u bij, anders kan je naar deze fantastische
avond fluiten. Wordt er dicht op de bal gespeeld of moeten we het veld ruimen voor
hooligan-geweld? Het dak van de Max Weber gaat er in ieder geval zeker af!
Tickets op www.preparee.be 2/4 euro voor respectievelijk studenten/zij die dat niet zijn.
Tot dan!.
jules@preparee.be
IEEE SB Leuven Soirée Pratiques and Sumo Robot Competition
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 rond een klein projectje.
Enerzijds organiseren we een reeks avonden rond het bouwen van een sumo robot voor
de IEEE SB Leuven Sumo Robot Competitie.
De beste teams zullen Leuven vertegenwoordigen in de nationale competitie.
Anderzijds zijn er avonden die losstaande projectjes inhouden, zoals het bouwen van een
ambilight systeem voor je tv of pc.
De Soirée Pratiques zullen telkens op maandag van 19h30 tot 22h in ESAT lokaal 02.58
doorgaan.
Meer info vind je op: http://www.ieee-sb-leuven.be/soireepratiques
1ste Soirée Pratique: Arduino Basics
Maandag 14 oktober, 19h30, ESAT lokaal 02.58
De eerste ‘Soirée Pratique’ (maandag 14 oktober) zal gaan rond de populaire en eenvoudig
programmeerbare microcontroller Arduino. Wij zorgen voor Arduino’s, kabels en enkele
elektrische componenten, jullie brengen creativiteit mee (en een laptop indien je deze
hebt)!
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2013

masterclass
October 21, 2013

More energy. Fewer emissions.
It takes the brightest minds
working together.
Join our master class, a case study
event for master students in engineering
and economics/business. Apply fast via
our online application system.
for more details and application, visit
www.exxonmobil.be/careers
Apply before October 13, 2013
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Deze sessie is tegelijk de eerste sessie van de reeks om een sumo robot te bouwen, maar
staat los van de deelname aan de competitie. 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/272 zodat we weten hoeveel componenten te voorzien. Iedereen welkom op dit
gratis event!

TSD zkt. Jou !
Beste student,
Het Leuvense studentenleven bruist, dat moeten we jullie niet vertellen. Elke dag is er
wel ergens een activiteit. TSD (Technical Support Division) is een gemotiveerde groep
studenten die de grootste van deze activiteiten technisch wil ondersteunen. Zo verzorgen
we bijvoorbeeld elk jaar de elektrische voorzieningen en het veilig verloop van de 24u-loop.
Ook de vorige beiaardcantus hebben we mee ondersteund.
Om deze activiteiten beter te kunnen ondersteunen, zijn we op zoek naar gemotiveerde
studenten met interesse voor techniek. Student zijn in een technische richting is een
voordeel, maar zeker geen must! Iedereen die gemotiveerd is om zijn steentje bij te
dragen is welkom, zonder verplichtingen!
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Wil je graag ons team versterken? Wil je meer informatie? Contacteer ons dan zeker via
een van onderstaande kanalen, we hebben voor ieder wat wils!
Facebook: www.facebook.com/TSDLeuven
Twitter: www.twitter.com/TSDLeuven
Hopelijk tot gauw,
TSD
tsd@loko.be

Eigen tekstje
Audities danscompagnie Modaté
Kan je niet blijven stilstaan bij het horen van muziek? Wil je dit delen met andere mensen
die net dezelfde passie hebben? Kan je je al voorstellen hoe het voelt als een volle zaal
voor jou applaudisseert na een optreden? Dan is dit jou kans!
Wij zoeken nog enthousiaste dansers (moderne dans) die onze danscompagnie Modaté
vanaf dit jaar willen aanvullen! Dinsdag 8 oktober kan je hiervoor auditie komen doen
van 21.15 tot 23.00 in de spiegelzaal van gebouw De Nayer aan het sportkot. Voor meer
informatie kan je terecht op http://www.kuleuven.be/sport/sportaanbod/dans/modernedans. We zoeken ook zeker nog mannelijke dansers zodat we buiten onze mooie solo’s
en groepsdansen ook coole lifts kunnen doen!
Een voorproefje vind je alvast op http://www.youtube.com/watch?v=2SQwekKHb48 en http://
www.youtube.com/watch?v=2kYQ6pJIp0I.
Jolien
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)

Sudoku
Omdat er tussen het leren door ook tijd moet zijn voor ontspanning, bieden wij jullie een
Sudoku aan. De regels zijn ondertussen beter ingeburgerd dan de 10 geboden, dus die
hoeven we hier niet te herhalen.
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Raadsel week 12
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 wekelijks een winnaar die een prijs wint. Niet gewonnen? Geen
nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes!
Opgelet! Michiel Verbeeck kan deze prijs niet winnen.
Er waren eens drie mannen: Arno, Bart en Charel. Eén van hen spreekt altijd de waarheid,
één van hen liegt altijd en de derde persoon kan kiezen of hij liegt of de waarheid spreekt.
De mannen verstaan wel onze taal, maar kunnen zelf enkel de klanken ‘roh’ en ‘rah’
zeggen, die ‘ja’ en ‘nee’ betekenen, maar er is niet gekend welke klank bij ‘ja’ en welke
klank bij ‘nee’ hoort. Probeer te bepalen wie er liegt, wie de waarheid spreekt en wie vrij
kan kiezen, door de mannen drie ja/nee-vragen te stellen. Je mag de drie vragen verdelen
over de mannen, maar je mag ook aan één persoon de drie vragen stellen. Wat moet je
de mannen vragen?
Winnaar raadsel vorige week
Oplossing: Neem van het eerste vat 1 kubieke meter, van het tweede vat 2 kubieke meter,
... en van het zevende vat 7 kubieke meter. Leg al dit graan op de digitale weegschaal
en lees de eenheden af. Het aantal eenheden komt dan overeen met het vat waarin
het zwaarste graan zit. De winnaar is Sarah Beuls. Proficiat! Jij wint een broodje in het
Theokot.
Laurens (raadsel@vtk.be)
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