
wekelijks gratis infoblad van vtk - sem 1 week 5: 24 okt 

O5 het bakske.O5 het bakske.
Hoi lezers! Deze week staat volledig in het thema van de 24 urenloop!! Geef er 
een lap op, kom supporteren, kom lopen, maar kom jullie vooral amuseren aan de 
atletiekpiste! Laten we samen aan Apolloon zien wie er écht superieur is;)
Veel leesplezier gewenst van het hele commu team!



PRAESES- EN VICEWOORDJE
Praeseswoordje

Dag medestudenten

Na een serieuzere week met een succesvolle 
lezing, sollicitatietrainingen waar ervaring 
is opgedaan en een sector night die op een 
vernieuwde locatie plaatsvond wat het evenement 
natuurlijker doet aanvoelen.

Het is zover, de 24urenloop!

De voorbereidingen lopen top, het standje gaat 
er dik uitzien, het speedyteam is sterker als 
ooit ervoren, er zijn enorm veel nieuwe liedjes om te zingen,...

Je hoort het aankomen, dit kan wel eens een jaar zijn dat we de 24urenloop 
winnen. In de veronderstelling dat iedereen op 5 jaar afstudeert, is er 
geen student in Leuven die VTK heeft zien winnen. 

Je hebt het ongetwijfeld al veel gezien, maar ik ga het toch nog een 
laatste keer naar jullie brengen. We hebben supporters nodig, niet 
enkele passanten maar honderden mensen die zich 100% geven om 24uur lang 
het luidste standje te hebben.

Tot op de 24urenloop!

Lars Wouters

Praeses VTK

Vicewoordje

WIJ ZIJN MACHINES!!!!!
WIJ ZIJN VAN STAAL!!!!
WIJ PAKKEN A-PO-LLOON *****!!!

Dinsdag en woensdag zullen dit en nog veel meer 
van mijn lievelingsliedjes alles zijn dat je 
zal horen als je, net zoals ik, een kijkje komt 
nemen op de 24Urenloop.
Voor de snellen onder jullie: rust nog een 
keertje goed uit, houd de pintjes een paar 
dagen aan de kant en bereid jezelf voor om tot 
het uiterste te gaan en die beker terug naar 
het kasteel te sleuren!
Aan alle andere studenten: Smeer jullie 
stembanden maar goed in, want na woensdag 
verwacht ik dat jullie een voor een geen stem meer hebben. Deze week 
tonen we Apolloon (en de rest van Leuven) wat de ingenieursstudenten wel 
niet in zich hebben! Kom onze lopers mee door de lange nacht brullen en 
tieren opdat Apolloon nog eens op hun plaats gezet kan worden <3

Sportieve kusjes,
Robin Wroblowski
Vice-Praeses VTK 22-23
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‘t ELixIr
ZO 22UOO-O3UOO 
MA 22UOO-O3UOO
DI GESLOTEN
WOE 22UOO-...
DO 22UOO-O3UOO
VR GESLOTEN
ZA GESLOTEN

CURSUSDIENST
ZO GESLOTEN
MA 12U3O-14UOO EN 18UOO-19UOO
DI 12U3O-14UO0
WOE GESLOTEN
DO 12U3O-14UOO EN 18UOO-19UOO
VR GESLOTEN
ZA GESLOTEN

THEOKOT
ZO GESLOTEN
MA 1O:3O-18:OO
DI 1O:3O-18:OO
WOE GESLOTEN
DO 1O:3O-18:OO
VR 1O:3O-18:OO
ZA GESLOTEN

Liefste studentjes, vijfde week van de 
cursusdienst zit erop. Heb je je boeken nog 
steeds niet kunnen afhalen? Geen probleem 
deze week kan je deze ook ophalen. Op de 
site zijn er nog tijdsloten, waarmee je kan langskomen in de CuDi. 
https://www.vtk.be/en/registration-shift/ 

Voor verdere vraagjes kan je altijd sturen naar cursusdienst@vtk.be

BROODJE VAN DE WEEK: Het broodje van de week is een broodje VTK 
(Veldsla-Tapenade-Kip) speciaal in teken van de 24 urenloop! 

Je kan je broodje vanaf 12u ‘s middags afhalen na online reservatie op 
de VTK site: https://www.vtk.be/nl/shop/
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MA 24/1O: Mock Interviews
@ Celestijnlaan 300 Lokaal 03.59
 | 19uOO - 21u00 

Ga je binnenkort op zoek naar je eerste stage of Job? Heb je een 
beetje stress voor het sollicitatiegesprek? Wil je steviger in je 
schoenen staan bij het aangaan van je eerste echte sollicitatiegesprek? 
Of weet je überhaupt niet wat je moet verwachten van je eerste 
sollicitatiegesprek? Dan is dit event zeker iets voor JOU!
Op maandag 24 oktober organiseert VTK de Mock Interviews.
 Hier kan je de kennis, die je tijdens de sollicitatietraining hebt 
opgedaan of je eigen voorkennis, in praktijk omzetten. Je gaat bij een 
bedrijf een echt sollicitatiegesprek van een 30-tal minuten simuleren. 
Onze partners dit jaar zijn bij ExxonMobil, Camco, Deloitte, Dataminded, 
Reply, Viabuild, Janssen Pharmaceutica en Smulders!

MA 24/1O: Onderwijslaunch
@ QDV | 19u30 

Nu dat de eerste richtingsvertegenwoordigers of RiVers voor het nieuwe jaar 
verkozen geraken, wordt het weer tijd om onze befaamde Onderwijslaunch 
te houden! Op deze avond geven wij en enkele gasten een aantal workshops 
die jullie helemaal onderdompelen in het onderwijsgebeuren. 

evenementen



DI 25/1O: VTK @ 24 urenloop 2022
@ Atletiekpiste Sportkot | 20u00 

A TRUE WARRIOR NEVER GIVES IN!  Dit jaar zullen wij met VTK op de 50e 
editie van de 24 urenloop de beker heroveren. Hiervoor hebben we jullie 
hulp nodig! Wees dus zeker met z’n allen aanwezig om onze lopers aan te 
moedigen. Enkel en alleen dan kunnen wij Apolloon onder tafel lopen! 

Kom dus zeker massaal in blauw-gele kledij supporteren. De grote strijd 
zal plaatsvinden op het sportkot 25 en 26 oktober. Laat dus zeker jullie 
mooiste zangstemmen horen! DIT IS ONS JAAR! 

WOE 26/1O: Overwinningsfeestje
@ Fakbar Elixir | 22u00 

“A true warrior always drinks (in ’t ElixIr)” ! Kom 26/10 na de 
overwinning (van VTK natuurlijk) deze vieren in onze geliefde kelder. 
Om de overwinning extra in de verf te zetten, hebben we de handen in 
elkaar geslagen met De Sportzak en openen we De waaiberg! Zo kunnen we 
er gezamenlijk toch een spetterend feest van maken, verliezer (apolloon) 
en winnaar (VTK), tesamen 
Zoals de legende gaat, geeft VTK 50!!!! gratis vaten ter ere van de 50e 
editie. (Enkel bij overwinning natuurlijk)



evenementen

DI 01/11: Dia de los Muertos Cantus
@ Waaiberg | 20u00 

Hola damas y caballeros del mundo muerto, hola damas y caballeros del 
mundo vivo 

Dag dames en heren van de dode wereld, dag dames en heren van de 
levende wereld 
Op 1 november 2022 zullen de doden herrijzen  en zich onder ons 
mengen. Een feestelijke  bedoeling weliswaar dat niet zonder drank 
gepaard gaat. Zo krijgen jullie de kans om de doden terug het graf 
in te drinken. Kom dus zeker kleurrijk  en feestelijk  gekleed. Neem 
je beste vriend/vriendin voor het leven mee en ga de strijd aan!!
‼️Wees wel gewaarschuwd‼ Diegenen die niet opletten en somber het 
dodenrijk bewandelen, voor hen is er geen weg terug. MUHAHAHA 
Op Woensdag 26/10 om 12u00 komt het ticket platform online!  Zijn de 
tickets op? Zet je dan op de wachtlijst. Tickets die niet binnen de 24u 
betaald worden, zullen vrijgegeven worden aan de wachtlijst. Bandjes
afhalen kan op maandag 31/10 van 12u30-14u00 in Theokot.

DO 27/1O: Brewery Visit
@ Stella Brewery | 19u00

Leuven = Stella 
Dat is iets dat iedereen hard weet.
Maar weet je echt hoe verbonden het is?
Kun je een Stella ooit echt waarderen als je niet weet hoe hij gemaakt 
is?
Ga met ons mee op dit bezoek, waar we de faciliteit zullen verkennen en 
het hele proces zullen bekijken.
Natuurlijk eindigen we in de bar met een vers getapte Stella !

Tot dan!
(het hele bezoek zal in het Engels verlopen)

DO 27/1O: VTK Bureau 3
@ ELEC B91.200 | 12u40

Wat is er beter dan een VTK Bureau om de 24UL af te sluiten. Niets, dus 
valt dit Bureau de dag na de 24UL, namelijk donderdag 27 oktober om 
12u40 in ELEC B91.200. Hierop worden meningen van studenten verwelkomd 
over dossiers die op verschillende niveaus spelen. Daarnaast wordt er 
ook tijd voorzien voor de probleem die je zelf ondervindt. Heb je iets 
te vertellen of ben je benieuwd? Kom dan langs en wij luisteren graag 
naar wat jij te zeggen hebt.

Ook worden er gratis broodjes voorzien. Deze kan je bestellen tot 
woensdag 19u30 op on.vtk.be/vtk_bureau.



Naam 
Taak binnen VTK 
 
Geboortedatum 
Geboorteplaats

Gemiddeld aantal herexamens 
Richting en jaar  

Lievelings...
Drankje  
Late night snack 
Serie (atm) 
Kleur 
Kinderprogramma 
Dier 
 
Vak 
 
Film 
 
 
Boek 
 
Liedje

Meenemen naar onbewoond eiland 
Ochtend of avondmens? 
Later wil ik worden 
Hiervoor mag je me wakker maken 
Lust ik echt niet

abel

O1-O7-2OO1
leuven

spOrt

2,667
eerste master
werktuigkunde

Cara!!

breaking bad

rOCket pOwer

mag urbanus OOk als een bOek 
besChOuwd wOrden?

kapsalOn van de nijl

bOrdeaux

rOde panda

train spOtting

eCms: energie COnversiemaChienen en 
systemen

jOy divisiOn - lOve will tear us 
apart

survival kit

gOeie gOlven

ik haat m’n leven in de OChtend
de paus

heineken

+ een beetje baChelOr
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24 urenloop of 24-urenloop?

Deze week is het eindelijk zover, hét evenement van het jaar! Al 
wekenlang worden er langs alle mogelijke kanalen lopers en supporters 
geronseld, dat belooft, maar soms bestaat er wel eens onenigheid over 
de exacte naam van die fantastische gebeurtenis. Hoe zit dat nu?

De oorzaak van deze jaarlijks terugkerende verwarring is de regel die 
zegt dat er in samenstellingen met getallen een streepje moet staan. 
Denk bijvoorbeeld maar aan 65-plusser of 2020-editie. Nu moet het lukken 
dat die regel voor dit woord niet opgaat. De beste lopers van elke kring 
rennen namelijk 24 uren lang, een loop van 24 uren dus. Wetenschappers 
zoals we zijn, zouden we eerder geneigd zijn 24 uur te zeggen maar je 
gaat ook geen 7 dag op vakantie. Ha, vakantie.

Woops, even afgeleid. Terug bij de les: dat betekent dat het woord 
eigenlijk een samenstelling is met een woordgroep, 24 uren met loop. 
Wat zegt onze teerbeminde maar soms ondoorgrondelijke taal? Dat als we 
in een woordgroep het telwoord als een getal schrijven, we een spatie 
laten. Dames en heren, we hebben het gevonden, het is dus wel degelijk 
24 urenloop! Zeg het voort! En dat ik niemand ooit nog vierentwintig-
streepje-urenloop hoor zeggen he.
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Om af te sluiten nog wat interessante hypothetische scenario’s: wat 
nu als 24 verenigingen elks één loper zouden afvaardigen om voor een 
onbepaald aantal uren rondjes te lopen, een urenloop zeg maar. Die 24 
zouden uiteraard als ‘de 24’ bekendstaan wat ons dan leidt tot een 
samenstelling van 24 en urenloop. Ja, dat is een 24-urenloop he, logisch 
toch? Leuk concept wel maar waarschijnlijk minder spannend.

Stel nu ten slotte dat door tijdsgebrek de 24 urenloop moet worden 
ingekort en dat we maar 20 uren kunnen rondlopen, wat dan? Wel, omwille 
van goed taalgebruik schrijft men normaal getallen tot en met 20/
twintig voluit, en in een samenstelling met woordgroepen schrijft men 
alle woorden aaneen. Ik had heel graag geschreven dat het dan de 
twintigurenloop zou zijn, ik kan de affiches al voor mij zien. Helaas 
-maar misschien toch goed ook want in Antwerpen en Gent hebben ze een 10 
urenloop en 12 urenloop- is dat niet het geval, als het gaat om exacte 
aantallen schrijven we getallen niet voluit. Ach ja, als we onze Gentse 
tegenhangers bedanken die jaarlijks bij ons toertjes komen lopen, hoeven 
we tenminste niet te schrijven dat de twaalfurenlooprenners op onze 24 
urenloop zijn komen helpen. Dat zou ook maar belachelijk zijn.

Volgende week goed lopen en supporteren, iedereen!

Mathias W.

MA 31/1O: BETON’s of Wishes 
@‘T ELIXIR | 22u00

Nieuwjaar in oktober? Natuurlijk! Wij archies (Duplex en Triplex) 
organiseren een legendarisch feestje dat je zeker niet wilt missen! 
Ready voor goede voornemens, Vodka-Kidibull en cava, want archiefeestjes 
= beste feestjes!



Cantusweetje - WG Cantus

Commilitones,

Deze week is het zover, het is eindelijk weer tijd voor de 24 urenloop! 
Zelden voelen alle burgies zich zo verbonden met elkaar als tijdens 
deze titanenstrijd met onze eeuwige rivaal, Apolloon. Met alle eerste-, 
derde- en vijfdeplaatscantussen uit de weg is het tijd voor een korte 
pauze in het Leuvens cantusleven. Deze week gaat het tekstje over een 
lied, een kring en een schild die nu des te meer relevant en aanwezig 
zijn.  

De Vlaamse Technische Kring werd in 1920 opgericht door J. Raskin om 
plaats te bieden aan Nederlandstalige lezingen van professoren, aan 
een universiteit waar de algemene voertaal Frans was. Pas vele jaren 
later, in ‘55-’56 werd VTK een echte kring zoals we die nu kennen, met 
als eerste praeses Frans Van Cauwelaert. Hij schreef ook het oude VTK-
kringlied (terug te vinden op studentencodex.org) en ontwierp mee het 
schild dat in het huidige kringlied wordt bezongen. Dat nieuwe lied kwam 
er omwille van het verloren gaan van de oorspronkelijke melodie, maar 
is recent door ex-praeses Robin Ska teruggevonden.

De tekst en melodie van het nieuwe kringlied dateren van 1993. Ze zijn 
van de hand van Elke Hendrix, praeses van ’93-’94 en tevens eerste 
vrouwelijke praeses van VTK. De eerste strofe van het kringlied gaat 
over… het zingen van het kringlied. Dat lijkt nu evident maar moest 
toen opnieuw geïntroduceerd worden. De tweede strofe beschrijft het 
schild dat overal op prijkt: de Vlaamse leeuw als symbool van de 
Vlaamse identiteit (zeer belangrijk gezien het ontstaan van VTK), drie 
schitterende sterren van goud en dan de hamer en passer daaronder, die 
staan voor de ontwerpzin en arbeidskracht van de ingenieurs.
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Go Global

Elke student verdient de kans op een internationale uitwisseling. Maar 
hoe begin je aan de applicatie en naar waar wil je heen? Binnenkort 
staat de Go Global week op de planning.
Go Global is een week waarin heel Arenberg een centraal thema krijgt: 
internationale uitwisselingen. Van flyers, posters tot ludieke als 
informatieve evenementen. 
De hele week is gekleurd! Heb je interesse, blijf dan zeker up to date. 
Praktische info volgt nog!!

De sterren lijken op het eerste zicht maar wat simpele versiering 
maar waren oorspronkelijk drie gele mispelbloemen op een rood veld, 
rechtstreeks uit het wapenschild van de familie Arenberg. Wie langs het 
kasteel fietst moet maar eens naar de adelaar met schild op de torentjes 
kijken. Ondertussen gaan VTK en de campus Arenberg al meer dan honderd 
jaar hand in hand en daarom staat hun logo op ons schild. Het refrein 
en de derde strofe spreken tenslotte wel voor zich.

Laten we voluit lopen en supporteren voor VTK, commilitones!

Ut Vivat, Crescat et Floreat VTK!
Mathias W, Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be

G
o

 G
lo

b
a

l



IAESTE Geoguessr
Hey iedereen! Vorige week moesten jullie de Burj Khalifa herkennen op 
de foto en zijn coordinaten zo accuraat mogelijk doorsturen. Deze week 
is er een nieuwe geoguessr challenge. Het formaat blijft hetzelfde (N/
Sxx.xx,E/Wxx.xx), waarbij de camera orientatie opnieuw niet van tel is. 
Elke inzending zal gescoord worden volgens het geoguessr systeem (max. 
5000 punten) en zorgt dat je kans maakt op de eindprijs in SW12. Good 
luck iedereen!

Ia
es

te



Social Media

    WEBSITE

De website verzamelt alle info die je nodig hebt. 
Hier vind je alle evenementen, jobadvertenties, 
foto’s, Bakskes, Ir.Reëels ... Ook kan je via de 
site je cursussen bestellen, broodjes in het Theokot 
reserveren en je als vrijwilliger opgeven om te 
komen shiften!

     INSTAGRAM

Onze Instagram wordt voornamelijk gebruikt om de 
afgelopen evenementen in het licht te zetten en je 
af en toe een blik achter de schermen of tijdens 
een evenement te geven. Volg ons dus zeker op Insta 
als je op de hoogte wilt blijven en je graag leuke 
sfeerfotootjes ziet passeren!

     FACEBOOK

Via onze Facebookpagina ben je ook steeds op de 
hoogte van alle evenementen! Hier zal je naast de 
Bakskes, de foto’s van de afgelopen evenementen en 
andere nuttige informatie kunnen vinden. 

     TIKTOK

Blijf helemaal up-to-date en volg ook ons TikTok-
account @vtkleuven! Hier ontdek je allerlei leuke 
filmpjes van activiteiten, het praesidium ... Op 
TikTok kan je de sfeer van VTK opsnuiven!

          

          

    WEBSITE    WEBSITE
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Raadsel van de week:
Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen 
en stuur je antwoord door naar raadsel@vtk.be Uit de ingezonden (correcte) 
oplossingen loten we dan wekelijks een winnaar. Niet gewonnen?
Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes!

EEN BURGIE WORDT VERMOORD IN HET KASTEEL (met een geodriehoek).

Onder de verdachten zijn Lotte, Kato, Fons en Ben.
De nummers 2, 11, 10 en 9 staan met bloed op de kalender 
geschreven...

WIE IS DE MOORDENAAR? (En waarom?)

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon ter 
waarde van €2O.

De winnaar van het vorige raadsel was LOTTE DE HAES! Je mag je prijs komen 
afhalen op Blok 6! Voor de geïnteresseerden, het antwoord op het raadsel van 
vorige week was: Dinsdag

Spelletjes
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Wie wint de 24 urenloop?



MAANDAGMAANDAG

24/1O

27/1O 28/1O

25/1O 26/1O
donderdagdonderdag vrijdagvrijdag

dinsdagdinsdag woensdagwoensdag

12u40 VTK Bureau 3
 @ELEC B91.200
19u00 Brewery Visit
 @Stella Brewery

19u00 Mock Interviews
 @ C300 03.59
19u30 Onderwijslaunch
 @QDV
20u30 IFR Jamsessie
 @C200 Aula B

22u00   Overwinningsfeestje
        @Elixir

20u00 VTK @ 24 urenloop
 @Atletiekpiste




