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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (20/10)
23u00-00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

12u30-...

Start verkoop Cantusweek

Theokot

19u30-...

Screening Gravity

Kinepolis

Looptraining

Ingang atletiekpiste

Halftime Vergadering

BOKU 03.10

20u00 - ...

24 urenloop

Atletiekpiste

20u00 - ...

Existenz Resto Royal

Atletiekpiste

Fak GESLOTEN door 24 urenloop

‘t ElixIr

... - 20u00

24 urenloop

Atletiekpiste

... - 20u00

Existenz Resto Royal

Atletiekpiste

Infoavond IAESTE

Aula Tweede Hoofdwet

Game Night

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

18u00-19u30

Cursusdienst

Theokot

Maandag (21/10)

20u00 - ...
20u00-21u00
Dinsdag (22/10)

21u00
Woensdag (23/10)

Donderdag (24/10)
19u30-..
20u00-02u00

Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (21/10)
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Dinsdag (22/10)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

Theokot GESLOTEN

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u30

Cursusdienst

Theokot

Theokot open

Theokot

Woensdag (23/10)
Donderdag (24/10)

Vrijdag (25/10)
10u30-14u30

Woordje van de praeses

In de plaats van het traditionele kleine woordje wil ik deze keer mijn woordje gebruiken om
jullie openlijk te woord te staan.
Deze week is het zover, het evenement waar we allen al weken naar uitkijken: de 24
urenloop! Al sinds ik in Leuven ben, heeft dit evenement mijn hart veroverd: passie, strijd,
studentikoos, sport,.. allemaal elementen die van de 24 urenloop zonder enige twijfel het
mooiste studentenevenement van het land maken.
Maar elk jaar opnieuw zijn er dreigementen voor dit mooie gebeuren. In de eerste plaats
door de hevige strijd met Apolloon. Is die strijd dan slecht? Neen! Maar het moet een strijd
blijven, en geen gemeende vete. Het is die strijd tussen onze twee kringen die de vlam
van de 24 urenloop elk jaar opnieuw aanwakkert. Maar een strijd is pas een strijd als het
er sportief aan toe gaat. Laat die echte scheldpartijen dus uit, smijt geen bier of wat dan
ook naar uw tegenstanders, loop niet in de weg, supporter pro en niet (teveel) contra,...
kortom: heb respect voor uw tegenstanders, want zonder hen valt er niets te beleven.
Dit jaar gaan we meer dan ooit nog eens voor de overwinning, en we voelen met zijn
allen dat het er echt inzit, massaal gesteund door jullie en de faculteit, want ons in het
jubileumjaar van onze faculteit kronen tot koningen van Leuven, het zou toch wat zijn! We
hopen dan ook ten zeerste dat jullie er dinsdag en woensdag allemaal zullen zijn, want we
hebben iedereen nodig!
Maar ook hier wil ik al op voorhand om een dienst vragen. De laatste jaren zijn we steeds
verloren, en hebben we ons altijd als goede verliezers gedragen: Apolloon was beter,
punt. Iets dat Apolloon tevens ook apprecieert, vorig jaar weer kwamen ze ons feliciteren
voor de hevige strijd, en gaven ze ook toe dat ze het tot het einde in hun broek deden van
de schrik. Maar als we nu woensdag avond onze droom realiseren: wees ook groot in de
winst! Feliciteer de verliezers, lach ze niet uit, wees blij dat we gewonnen zijn, niet dat zij
verloren zijn. Ja, die studeren sport, maar eerlijk is eerlijk, wij zijn minstens met dubbel
zoveel. Is dat dan zo’n harde afgang? Ik denk alvast van niet. Als we winnen is dat puur
onze verdienste en daarmee is de kous af.
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Nu ben ik klaar, met deze tekst maar vooral om dinsdag te knallen zoals ik nooit heb
geknald, te roepen zoals ik nooit heb geroepen en om nog een laatste keer als studenten
te genieten van Leuvens Mooiste. Tot dan!
Robin Ska, Praeses VTK
Ps: Ikzelf, Jeroen (vice), Emily (groco sport), Daniël (beheerder), Stefaan (bedrijvenrelaties),
Manu (groco onderwijs) en Bram (ex-beheerder) geven elk een persoonlijk vat bij winst.
Heel wat andere praesidiumleden leggen samen bij voor nog eens 2 extra vaten. Let’s do
this!!!!

Woordje van de vice

Robin (praeses@vtk.be)

Eindelijk, de 24 urenloop! Onze praeses heeft het er al uitgebreid over gehad, dus ik hou
het kort: laten we er dit jaar nog eens VOLLEDIG voor gaan. Apolloon heeft schrik, en
terecht! Het is lang geleden dat we er nog zo hard voor zijn gegaan, en dit jaar hebben we
echt nog eens een goede kans! Zoals hierboven al staat geschreven geef ik een vat als we
winnen (het is tenslotte mijn laatste kans om als student de 24 urenloop te winnen), maar
ik ben daar absoluut niet alleen in. Het praesidium geeft samen niet minder dan 10 vaten
als we winnen. Voeg daarbij toe dat dit jaar de fak pas opengaat nadat de 24 urenloop
gedaan is (de focus ligt op de piste dit jaar!), en ik denk dat we na de 24 urenloop een
geniaal feestje kunnen vieren.
Tot op de looppiste!
Weetje van de week: bij het berekenen van het weetje van de week in het tweede bakske
werd er geen rekening gehouden met de samendrukbaarheid van papier. Na een kleine
herberekening in de fak (geschreven op een bakske, toevalligerwijze) bleek dat de hoogte
van onze CuDi-cursussen voor een jaar 7.5cm lager zou zijn dan eerst werd aangenomen
(zijnde 2m hoger dan de Eifeltoren). Onze excuses hiervoor.
Jeroen (vice@vtk.be)

Sport

24 Urenloop

Het is eindelijk zover: dinsdag om 20u00 zal het startschot door niemand minder dan Kim
Gevaert gegeven worden voor de 42ste editie van de 24 urenloop.
De spanning neemt toe voor een wellicht legendarische editie. De mannen van Apolloon
hebben al serieus schrik gekregen.. en terecht! Want niet alleen bestaat onze faculteit 150
jaar, ook zijn wij de grondleggers van deze befaamde estafettemarathon en daarbovenop
was onze huidige praeses vorig jaar sport praeses. Redenen genoeg dus om dit jaar
te knallen zoals nooit tevoren! Knallen zullen we doen, met meer dan 60 man in het
speedyteam en met een beste tijd van 1’14” gelopen door Jasper Sodermans ligt de kaap
van 1000 rondjes binnen het grijpen!
Onze lopers zullen dit jaar dan ook extra in de watten worden gelegd. De hele onderste
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verdieping wordt ingekleed als loperskot. Er is sportdrank, sportrepen, sportgels,
sandwiches, bananen, druivensuiker ... voorzien voor al onze lopers. Daarnaast zullen er
ook 2 hometrainers staan om los te fietsen. Alsof dat nog niet genoeg is, zal er overdag
een professionele masseur aanwezig zijn! Voor ‘s nachts zoeken we nog vrijwilligers om
onze lopers van een welverdiende massage te voorzien, inschrijven kan via de site. (Tip
voor de schachten: deze tellen ook als shift waarnaar verwezen wordt in het doopboekje)
Ben je nog steeds niet overtuigd? Misschien doen onze beloningen en prijzen dat dan wel.
Iedereen die een rondje onder 1’28” loopt, krijgt een drinkbus met het logo van VTK op.
Iedereen die 5 rondjes onder 1’28” loopt krijgt een bonnetje voor een lekkere pasta van
Existenz.
Met de tombola is er een Nikon spiegelreflexcamera, een parachutesprong, een Samsung
Galaxy Tab, een VTK skireis en een hele hoop waardebonnen te winnen.
De groepjes vrienden maken kans op een bierfiets inclusief vat, een gratis vat, 10 flessen
sterke drank, een half vat en nog eens 2x 5 flessen sterke drank. Is jullie groepje nog niet
ingeschreven? Doe dit dan nog zo snel mogelijk op http://vtk.be/run/group.
Met de departementenstrijd kunnen jullie ook nog 3 vaten winnen.
Zelf zou ik ook nog graag een duit in het zakje doen, daarom geef ik persoonlijk een gratis
vat bij winst!
En nu knallen!
To victory!
Puntenverdeling
Voor zowel tombola, groepjes vrienden als de departementenstrijd zal de volgende
puntenverdeling gebruikt worden:
<1’30”: 1 punt
<1’27”: 3 punten
<1’24”: 4 punten
<1’21”: 5 punten
<1’19”: 6 punten
Departementenstrijd
Hieronder vinden jullie nogmaals de uren wanneer jouw departement het dubbel aantal
punten krijgt. Opgelet: BOKU heeft een ander uur gekregen dan eerst vermeld.
22u-23u: Tweedejaars burgies
23u-00u: ESAT
08u-09u: Architectuur
11u-12u: CW
12u-13u: MTM
13u-14u: Werktuigkunde
14u-15u: CIT
17u-18u: Eerstejaars burgies
18u-19u: BOKU
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VICTORY
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Slogans
Leer zo veel mogelijk slogans vanbuiten of scheur dit blad uit het Bakske en neem het
mee! Naast de klassiekers zijn er ook een aantal nieuwe, voetbal supporters zullen er
ongetwijfeld een aantal herkennen.
Daar boven op den berg. Daar boven op den berg.
Daar stond ne ingenieur. Daar stond ne ingenieur.
En weet ge wat die zei? En weet ge wat die zei?
Ingenieurs zijn superieur! Ingenieurs zijn superieur!
Daar boven op den berg. Daar boven op den berg.
Daar stond onze decaan. Daar stond onze decaan.
En weet ge wat die zei? En weet ge wat die zei?
Apolloon die gaan eraan! Apolloon die gaan eraan!
Oeleboele tette voele
stoot stoot tette bloot
1, 2, 7, alles geven!
Olé, olé, olé, olé, wij zijn van VTK, wij zijn van VTK.
Olé, olé, olé, olé, wij zijn van VTK, olé!
‘t Is wit, ‘t is blauw, ‘t is Apolloon spauw.
‘t Is blauw, ‘t is wit, ‘t is Apolloon shit!
We’re here, we’re there, we’re fucking everywhere! VTK, VTK, VTK!
We’re VTK, we’re wonderful, we’re going crazy after every fucking lap, we’re gonna win,
we’re gonna sing, supporting VTK is everything!
Hand in hand, kameraden, hand in hand, voor VTK, geen woorden maar daden, super
VTK
Cheerio, cheerio, bij VTK zingen we zo!
Who the fuck is Apolloon?!
Faithfully, where ever it will be, we are the VTK army! We don’t give a fuck, whatever it will
be, we are the VTK army!
We are following VTK, over land and sea, and sea! We are following VTK, straight to
vicory! And all together now!
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Waaaaaar blijft Apolloon?! sjalalalala.
Apolloon van de troon! sjalalalala.
Apolloon hogeschool. sjalalalala.
Apolloon hongerloon. sjalalalala.
Forza VTK, tam tam tam tam! van niemand bang tam tam tam tam, ook niet van Apolloon,
tam tam tam tam, morgen krijgen wij de kroon!
En als we gaaaaaan, dan gaan we met zen allen, de piste overvallen, Apolloon gaat er
aan!
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’
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.
IFB
Vorige week hebben onze basketbal-, volleybal- en veldvoetbalploeg hun eerste match
gespeeld. Onze mannen volleybalploeg heeft gewonnen van WINA. Onze basketbalploeg
heeft nipt verloren van LBK met 54-51. Veldvoetbal VTK-WINA is gestrand op 0-2.

Activiteiten

Emily Haest (sport@vtk.be)

Cantusweek 28-31 oktober
U wilt uw zatte intelligentie eens meten?!
U wilt stiekem eens een dokter versieren?!
U vertrekt graag op een epische queeste?!
Uw innerlijke Queen-gehalte slaagt weer op hol?
U wilt u gewoon viermaal Qapot drinken en dan nog eens?!
Wel dan hebben we goed nieuws voor u, cantusweek komt er weer aan!
Met dit jaar alweer 5 fantastische cantussen, zal u de week van 28 tot 31 oktober wel altijd
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Q

VTKantusweek
QUIZcantus

ochtendcantus/quiz
28okt @ ‘t ElixIr

QUALIFICATIONcantus

Rode Duivels
28okt @ Ons Huis

Io Vivat 9u30
Io Vivat 20u30
S u r p r i s e c h o c o m e l k Duvel of Cava €10/€14
€8 | Water €3
Water €3/€5 (L/NL)

QUEESTE van don Quichote- cantus
Ridders, edelmannen en jonkvrouwen
29okt@ Zamo Io Vivat 20u30

Bier €10/€14 | Water €4/€6 (L/NL)

QUARTETcantus

QUEENcantus

4 is better than 1
30okt @ Waaiberg

We are the champions
31okt @ Ons Huis

Io Vivat 20u30
Bier €9/€13
Water €3/€5 (L/NL)

Io Vivat 20u30
Bier €10/€14
Water €4/€6 (L/NL)

VVK vanaf 21okt 12u30
@ Theokot
V.U. Robin Ska, Studentenwijk arenberg 6/0, 3001 Heverlee
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iets te doen vinden. Trek je beste Q-kledij volgende week aan en kom ons vervoegen op
een van de cantussen! En van de echte Q-helden onder jullie verwachten we dan ook niets
minder dan dat jullie op alle cantussen aanwezig zullen zijn!
Verkoop start vanaf maandag 21/10 in het theokot. Vergeet jullie lidkaarten bij het inschrijven
niet mee te brengen
PS: Ook onze schachtenmeester ziet zo’n Q-ige week helemaal zitten. Zo gemotiveerd als
hij is, organiseert hij voor elk van onze Q-cantussen een lesje om onze schachtjes weer
eens wat bij te leren in hun nog prille studententijd. Elk schachtenconvent begint een uur
voor het Io Vivat. Te laat komen is compleet uit den boze en voor meer info mag u zich
steeds wenden tot Briki!
Wat zullen we leren? Maandagochtend bakken we eitjes, maandagavond zorgen we
ervoor dat we de Medica-schachten kunnen overdonderen met ‘cantussen voor (ietwat)
gevorderden’, dinsdagavond maken we kennis met de belangrijkste points of interest van
ons mooie Leuven, woensdagavond gaan we voor een DIY-Desperados workshop en we
sluiten de week af op donderdag met een kleine infosessie over de doop. Be there!
Prosit

Cultuur

Activiteiten (activiteiten@vtk.be)

Interfacultaire Rock Rally
Het is weer zo ver, de Interfacultaire Rock Rally komt eraan en wij zoeken een bandje
dat VTK wilt vertegenwoordigen. Wij kunnen immers niet onder doen voor de andere
kringen. En aangezien VTK vorig jaar met Atmosfeer gewonnen heeft, gaan we er dit jaar
ook weer volledig voor gaan!
Wij mogen 1 bandje naar de preselecties sturen op 19 en 20 november. De finale zal
doorgaan op 18 maart. Maar eerst gaan we eind oktober zelf nog een preselectie houden
zodat ons beste bandje doorgaat!
Hou er wel rekening mee dat je bandje voor minstens 1/3 uit VTK leden moet bestaan.
Voor meer informatie of om je deelname in te dienen mag je altijd een mailtje sturen naar
cultuur@vtk.be
Stijn De Haes (cultuur@vtk.be)
VTK Kwis 1
De eerste kwis van dit jaar was weer een succes. Maar liefst 29 ploegen schreven zich in
en gaven het beste van zich om onze fancy hoofdprijs te kunnen bemachtigen.
Proficiat aan “Eiland 3”, “pas op voor ons moe” en “Six Sigma” die respectievelijk de
eerste, tweede en derde plaats behaalden. Zij en nog twee andere ploegen kwalificeerden
zich nu al voor onze finale quiz. Wil je daar ook bij zijn of ben je gewoon een ware quizfanaat die net te laat was om zich in te schrijven? Doe dan zeker mee met onze volgende
kwis op 18 november. Tot dan!
Senne (cultuur@vtk.be)
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Fakbar

Happy Hour, bieren van de maand

Nieuwe week, nieuwe start! En jawel ook deze zondag zijn er tussen 23u en 24u weer
twee pintjes te verkrijgen aan de prijs van één!
Voor de fijnproevers zijn er natuurlijk weer de bieren van de maand! Leffe Royal en tripel
Kanunnik, beide van ’t vat en ook nog Waterloo 7 en Tongerlo in flesjes! Zolang de
voorraad strekt!
Dinsdagavond in ‘t ElixIr gesloten, zodat we allen naar de 24 urenloop kunnen gaan!

Theokot

Fakbar (fakbar@vtk.be)

De karaoke van vorige week woensdag was een groot succes: rond 23u zat het Theokot al
afgeladen vol. Ook de drank ging vlot binnen waardoor een extra ritje naar blok 6 en terug
nodig was om extra bier te voorzien. Merci aan iedereen die er bij was. Deze week is het
de week van de 24 urenloop. Hierdoor zijn wij woensdag gesloten, maar geen paniek: de
mensen van Existenz zullen jullie honger stillen met hun standje op de 24 urenloop. Dus
kom daar zeker eens langs en loop en/of supporter VTK naar de overwinning!
Broodje van de week: Mediterano: Spaanse ham, mozzarella, gemarineerde tomaten,
pesto en ijsbergsla.
Theokot (theokot@vtk.be)

Cursusdienst

Het wordt sneller donker en het wordt een beetje kouder. Iedereen blijft dus al wat langer
knus en warm in hun bedje liggen, waardoor wij soms zonder werk komen te zitten. Daarom
zullen we vanaf deze week wat minder opendoen: ‘s middags zullen we nog 1 uurtje (van
12u30 tot 13u30) open zijn en s’avonds anderhalf uurtje (van 18u tot 19u30). Voor de rest
beginnen wij ons stilletjes aan voor te bereiden op ons winterslaapje! Medewerkers zijn
natuurlijk nog steeds welkom om samen met ons gezellig in het CuDi kot te chillen.
Anderzijds om ervoor te zorgen dat je geen dure boete krijgt, verkopen wij vanaf nu
fietslichtjes. Een ander nieuw artikel in onze stock zijn de nieuwe VTK pullen. Mensen
die deze voor afgelopen week hebben gereserveerd dienen nog eens te kijken of hun
reservatie niet verwijderd is.
PS: normaal gezien zal de secretaris dinsdag middag aanwezig zijn in het Theokot voor
de lidkaarten
Het cuditeam (cursusdienst@vtk.be)

Onderwijs

VTK Bureau 2: feedback

Bedankt om zelfs talrijker aanwezig te zijn dan vorige keer! Over de invulling van de
masterproef hebben we voorbije woensdag grondig nagedacht. Met de input die er
geleverd is, zal onderwijs een nota opstellen met suggesties voor de faculteit. Enkele
belangrijke voorstellen:
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- Qua thesiskeuze: eenvormigheid van deadlines aan alle departementen, minimum 3-4
weken tijd om te kiezen, vooraf korte omschrijving van onderwerpen, het houden van
een soort thesisbeurs overal promoten en de mogelijkheid geven om met de promotor
af te spreken bij concrete interesse.
- Qua toekenning: optimalisatie met een algoritme op een gewogen top 5 van keuzes
werkt voorlopig het beste, maar wordt momenteel niet aan alle departementen toegepast
- Qua begeleiding: vragen dat de promotor toch minstens enkele keren per semester
beschikbaar is voor feedback
Verder heeft het bureau in een indicatieve stemming aangegeven geen voorstander te
zijn van het idee van WTK om een nevenrichting technische verbreding in te voeren.
Volgende keer gaan we verder met de discussie rond (nul)tolerantie.
Reacties uit FPOC op standpunten rond stages
De programmadirecteurs zijn geen voorstander van het inbrengen van academische
stages. Projecten van AFD en AFC inbrengen als bedrijfservaring is wel toegelaten. Ook
bezoldigde stages kunnen bijna overal ingebracht worden (ENE is een uitzondering). Er
zijn voorstanders om voor stages een pass/fail beoordeling te hanteren.
Onderwijs (onderwijs@vtk.be)

Bedrijvenrelaties
Careerevening: Solliciteren & CV-schrijven
Beste master student,
De eerste weken van het academiejaar waren hopelijk wederom een succes. Naast al dat
vertier hoort er uiteraard ook aan de toekomst gedacht te worden. De bedrijvenrelaties
werkgroepen van LBK en VTK proberen jullie, ingenieurs in spe, wat te informeren over
de keuzes en skills die binnen een jaar aan de orde zullen zijn.
Om jullie reeds verworven academische talenten wat aan te vullen met de nodige
softskills omtrent solliciteren en het schrijven van een CV, organiseren wij samen
met KVIV op 30 oktober 2013 de Careerevening. In auditorium Jean Monnet word je
verwelkomd om 19u45 om presentaties bij te wonen met handige tips and tricks om
jouw sollicitatie tot een goed einde te brengen. Omdat het allemaal nog een beetje
studentikoos mag blijven, worden de presentaties gevolgd door een gratis receptie.
Inschrijven kan via on.vtk.be/careerevening.

Internationaal

Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)

Theokot Game Night #2: Board & Card games
Aansluitend op de IAESTE-infosessie organiseert Internationaal donderdagavond de
tweede Game Night in het Theokot; dit keer met bord- en kaartspellen als thema. Heb
je zin om eens kennis te maken met enkele van de internationale studenten aan onze
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faculteit, of wil je nog wat napraten met de mensen van IAESTE? Kom dan zeker langs,
inkom/deelname is gratis, wij voorzien voldoende hapjes en drankjes.

Skireis

VTK Internationaal (internationaal@vtk.be)

Beste sneeuwfanaten, het is weer zover! Het jaar is goed en wel gestart, en dat is ook
het moment waarop iedereen al terug aan een (sneeuw)vakantie denkt. Dan zit je goed
bij VTK. Wij nemen jullie (samen met SKIKOT) mee naar St. Jean d’Arves, gelegen in
het mooie skigebied Les Sybelles. Nog nooit geskied of gesnowboard? Geen nood, dit
gebied biedt uitstekende mogelijkheden voor starters. Ook gevorderden vinden hier
vanzelfsprekend hun gading. Uiteraard kunnen we ginder feesten als de beesten, met
SKIKOT-aprèsski, VTKantus en gratis vaten. Waar wacht je nog op?
Inschrijvingen: maandag 28 oktober vanaf 18u30 in theokot.
Skireis (skireis@vtk.be)

Varia

Woordje van de schachtenmeester
Ik ben er vrij zeker van dat ik hiermee het woordje van praeses en vice echo, maar het
is dus 24 urenloop dinsdag en woensdag. En donderdag buikloop voor wie gevierd heeft
met zware bieren.
Loop en schreeuw de longen uit jullie lijf, en richting overwinning. Minpuntje aan dat alles:
dan beledigen we jullie des te meer als we jullie voor Apollooners uitmaken over 2 weken,
want zelfs lopen kunnen ze dan niet meer beter. Pluspuntje: gratis vaten in de fak, gratis
gaten in jullie geheugen. Ik geef er dan ook eentje voor schachten en doopmeesters op
dinsdag 5/11, de dag voor de doop, in de fak.
Briki (schachtenmeester@vtk.be)

Halftime zoekt vriendjes
Ben je 3e-jaars archie/burgie en heb je zin om samen met enkele jaargenoten een
fantastische week op poten te zetten? Aarzel niet en kom een kijkje nemen maandag
21/10 om 20u in BOKU lokaal 03.10 op onze vergadering. 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 (halftime@vtk.be)
Part(y)time zoekt vriendjes
Heb jij Halftime gemist en wil je dit niet nog een tweede keer laten gebeuren? Of sta je al te
popelen om er een fantastisch 4e jaar van te maken? Alle studenten van de 1e Master met
interesse kunnen alvast maandag 28 oktober om 12u45 in hun agenda noteren. Lokaal
volgt later nog. Als je er niet bij kan zijn maar toch deel wil uitmaken van deze toffe bende,
stuur dan een mailtje naar parttime@vtk.be.
Parttime (parttime@vtk.be)
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Revue
Sommige mensen letten wel eens op in de les. Heel af en toe levert dat een mooie quote
op van een prof. Opdat jullie niet zouden moeten opletten, doet Revue dat voor u. Wat
een service!
Prof. Smet (organische scheikunde): “Ja, en dan treedt er polarisatie op. En dán wordt het
interessant, zo ook in de politiek.”
Prof. Belmans (energie en aandrijvingen): “Freya van de Bossche wil geen slimme
energiemeters installeren want ze wil niet dat die slimmer zijn dan haarzelf.”
Prof. Beernaert (analyse 3): “Ja, en dan gaan we nu even algebra doen. Want dat is toch
veel interessanter dan analyse!”
Revue (revue@vtk.be)

Infoavond IAESTE
IAESTE - Paid international internships for engineering students, from 3rd Bachelor till 2
years after graduation
Are you ready for an internship you’ll never forget? Do you dream of seeing the world?
On this info evening we will show you what it means to go on an IAESTE internship.
You will find out practical things such as where and when you can go,
what kinds of work you will do and how the IAESTE experience is much more than just
the work.
We will also explain how our application procedure works.
So come see us Thursday 24/10, 19h30 in Aula van de Tweede Hoofdwet and get ready
for the journey of a lifetime!
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Soirée Pratique: Robot Sumo: Motors - Ma 21/10, 19u30, ESAT 02.58
In de volgende Soirée Pratique op maandag 21 oktober bekijken we de ‘power’ van onze
robots: motoren en hoe ze aan te sturen. Voor deze sessie heb je een Arduino (zie eerste
sessie) en een laptop nodig. Inschrijven en meer info op http://www.ieee-sb-leuven.be.
Geen motoren? Wij voorzien ze voor jou: het bestelformulier voor de onderdelen van de
robots vind je op de website.
IEEE SB Soirée Pratique team (dominick.vanthienen@mech.kuleuven.be)

Monday October 21th 2013, 19h30
@ ESAT 02.58
info and subscriptions at www.ieee-sbleuven.be/soireepratiques

More than dropping “The great escape” - Vrij 25/10, 20u, ingang ESAT
Op vrijdag 25 oktober gaat de lang verwachte IEEE SB Leuven dropping/nachtspel door!
We verwachten je om 20u stipt aan de ingang van ESAT. Registratie via de website is
verplicht.
Info en registratie: www.ieee-sb-leuven.be/node/280
Tip: een vermomming als ‘Waal’ kan van pas komen.
Valentijn en Nick (dominick.vanthienen@mech.kuleuven.be)

info and subscriptions at www.ieee-sb-leuven.be
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CuDi verkoopt ook onzin
Na wekenlang in strijd te zijn geweest met onze buren in het Theokot, willen wij toch
benadrukken dat het ook harde werkers en hele leuke vriendjes zijn. We hebben dan
ook een wapenstilstand afgesloten, die er is gekomen omdat wij ons deze week moeten
verenigen tegen een gemeenschappelijke tegenstander! We moeten immers de diertjes
van Apolloon zo’n hard lesje geven dat we Gaia op ons dak krijgen. Dit jaar is ONS jaar!
“First you must believe you’re the best and then make sure you are”
Het cuditeam (cursusdienst@vtk.be)
Technical seminar on Medium voltage cables and cable joints
Op dinsdag 29 oktober organiseert de IEEE student branch in samenwerking met de
kabelfabrikant Nexans een seminarie over MV-kabels en kabelverbindingen. Tijdens
dit seminarie zal er eerst een introductie worden gegeven over de kabeltechnologie in
middenspanningsnetten. Daarna volgt er een praktische demonstratie van de constructie
van verschillende kabelverbindingen. Het seminarie wordt afgesloten met een receptie
op ESAT. Deelname aan dit seminarie is gratis, enkel inschrijven op de website is vereist:
www.ieee-sb-leuven.be.
ieee_sb@esat.kuleuven.be

Existenz presents Resto Royal @ 24 urenloop
Aan alle fijproevers, lekkerbekken en andere gastronomen,
Dinsdag 22 oktober om 20 uur is het zo ver: de 24 urenloop. Omdat de meeste aandacht
altijd uitgaat naar de lopers, is hier de speciale aankondiging van Existenz: “Lopen mag,
supporteren mag, gewoon kijken mag ook, … maar wat ten zeerste wordt aangeraden is
om te komen eten aan ons supertoffe eetstandje Resto Royal!”
We serveren verschillende soorten gerechten met voor ieder wat wils. De prijzen vallen
allemaal reuze mee, kom dus zeker eens langs!
Lennert (existenz@vtk.be)
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Eigen tekstje
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)

Hallo,

Superdryvest verloren in ‘t ElixIr

Op woensdagavond 9 oktober heeft iemand (hopelijk per ongeluk) mijn vest uit ‘t ElixIr
meegenomen.
Het gaat om een grijze Superdryvest met bruine wol aan de binnenkant. Op de rechtermouw
is een donkergrijs lapje genaaid om een gat af te dekken.
Moest iemand deze vest hebben, geef ze af in ‘t ElixIr of contacteer mij.
Luka (luka.vanderplancke@gmail.com)
Fototoestel verloren in 200M 00.06
Zoals de titel al doet vermoeden, ben ik vorige week vrijdag 11 oktober mijn fototoestel
verloren in de les religie, zingeving en levensbeschouwing. Dit is hoogstwaarschijnlijk uit
mijn boekentas gevallen tijdens het rommelen naar andere voorwerpen. Ik had dit graag
teruggevonden en aangezien de verloren voorwerpen-dienst in 200M dit niet gevonden
heeft, vermoed ik dat het is meegenomen tijdens de volgende les (toegepaste Algebra).
Mijn fototoestel was van het merk Sony, type Cybershot DSC en zwart van kleur. Het zat
in een zwart zakje met rits. En er stak een Samsung SD-kaart van 16GB in.
Gelieve contact op te nemen met mij indien je mijn fototoestel gevonden hebt.
Jolien (jolien.bosmans@gmail.com)
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Raadsel week 5
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!
Raadsel van de week
Welke bekende persoon hoort bij de volgende 3 foto’s?

Winnaar raadsel vorige week
*Eerst kleine correctie in de opgave: Het getal moest dus strikt onder 10100 i.p.v. 10101
blijven voor 100 decimale cijfers, maar daar is hopelijk niemand over gestruikeld.
Er zijn verschillende oplossingen en ook verschillende varianten van een dambord
(bijna elk land heeft haar eigen regels), de ene al eleganter dan de andere. Zo kon je
bijvoorbeeld een leeg vakje als 0, een met uw eigen stuk als 1, en een ander stuk als 2
nemen. Door gewoon de waarden per vakje te concateneren krijg je een getal in de aard
van 0202.....1010 voor de beginpositie op een 10x10 bord. Deling door 10^(nummer van
het vakje) geeft je als laatste cijfer voor de komma direct de staat van dat vakje. Modulo
gebruiken is debateerbaar, maar we keuren het goed als “eenvoudig” genoeg.
Onze eigen oplossing (en persoonlijke favoriet) geldt voor een 8x8 bord. Als je hier de 32
vakjes van ofwel zwart of wit waarop gespeeld wordt 32 opeenvolgende priemgetallen geeft
van 2 tot 131, wordt het heel simpel. Vermenigvuldig dit als 2x3x5x...127x131x, x opnieuw
0, 1 of 2 zoals boven bepaald, en dan krijg je een getal van maximaal 89 decimalen (en
eigenlijk zelfs minder aangezien er maar 12 stukken van de tegenstander met exponent 2
op bord kunnen staan). Deel dit getal gewoon weer door het juiste priemgetal (eventueel
een 2e maal voor de tegenstander) om te zien of het een priemfactor is, en zo weet je wat
er op dat vakje staat.
De winnaar is Sophie Marien! Proficiat! Jij wint een filmticket van Kinepolis.
Karen (raadsel@vtk.be)
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