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houdt je op de hoogte van het laatste cantusnieuws.

ZONDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

MAANDAG

23u00  Happy hour              ‘t ElixIr

9u00 Tijd om op te staan cantus          ‘t ElixIr
20u00  Titaniccantus Jeugdhuis Impuls
22u00  Nacht van ‘t ElixIr ‘t ElixIr

20u00  Triocantus Waaiberg
12u30  VTK Bureau 2 ELEC B91.100

19u30  Schaaktoernooi Theokot
20u00  Trump vs. Hillary cantus Waaiberg

Beste lezer

Dat heeft u goed gezien: deze 
week staat er elke dag een 
cantus op het programma! Onze 
cantusweek is de ideale kans om 
uw cantus ervaringen uit te breiden 
met maar liefst 5 cantussen. Of 
misschien bent u een onervaren 
cantusser, klaargestoomd door 
de cantusconventen van de 
vorige weken. In dat geval is deze 
week een prachtig begin aan uw 
cantus avontuur! Geniet ervan, en 
van dit bakske!

Met vriendelijke groeten, 
De redactie

Hot topics deze week: cantussen en lopen! 
(combineren wordt niet aangeraden) 

20u00  Start to DJ ‘t ElixIr
20u00  Tirolercantus          Recup
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Liefste medestudenten

Wederom een week die gepasseerd is! En dus alweer een 
week dichter bij het grootste sportevenement van het jaar!

Zo begint de spanning bij mij ook toe te nemen, een 2e 
overwinning op 3 jaar, het zou geleden zijn van 1988 toen we 
onze 3e overwinning op rij behaalden.

Sindsdien slechts 2 overwinningen van VTK... Maar de 
spannende editie van vorig jaar toont aan dat we er heeeeel 
dichtbij kunnen zijn!

Maar voor het zover is: cantusweek ! Ik moedig alvast geen 
overmatig alcoholgebruik aan, maar gebruik deze week om te verbroederen en de 
stembanden op te warmen voor de 24 urenloop. Ook Apolloon zal met een delegatie 
langskomen tijdens een van onze cantussen (woensdag), dus laten we zorgen dat ze 
vanaf dan een week met een ei in hun broek zetten als we laten zien hoe hard we VTK 
naar de overwinning gaan schreeuwen!

Tot een van de volgende dagen!

Jurgen

PS: de schachtjes van de 6-0 zijn de beste! Als jullie dit lezen: via deze weg breng ik 
kusjes en knuffels over aan jullie!         

       Vicewoordje

Praeseswoordje
Dag allemaal

Op de onthaaldagen hadden we onschuldige eerstejaars de 
opdracht gegeven om een speech te schrijven in naam van de 
praeses. De panda’s hebben het opgenomen voor de VTKip. 

Hallo

Het huidige maatschappelijk probleem gaat over de kip. 
Waarom hebben kippen geen handen? Wij mensen gebruiken 
onze handen om met pen op een blad te kunnen schrijven. 
Kippen moeten dat niet kunnen. Kippen lopen enkel tussen 

grassprietjes, en soms is dat gevaarlijker dan we denken. Daarom wil ik een betere 
toekomst voor de kip! Ik pleit voor kippenfluovestjes! 

De panda’s

Ook ikzelf pleit voor het bestaan van de kippen, zeker in een context van duurzaamheid. 
Evenals pleit ik voor een overwinning op de 24-urenloop en pleit ik voor een totale 
vernietiging van Apolloon! Train deze week nog goed en ontspan daarna even op onze 
cantusweek! 

Geluk is als een kippenkont: elke dag een ei.

Lukas
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Openingsuren

     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10u30 - 14u30 12u30 - 14u & 18u-19u30 22u - ...
Dinsdag    10u30 - 14u30 12u30 - 14u & 18u-19u    22u - ...
Woensdag    10u30 - 14u30 12u30 - 14u   22u - ...
Donderdag    10u30 - 14u30 12u30 - 14u & 18u-19u 22u - ...
Vrijdag    10u30 - 14u30 Gesloten/Closed  

Departementspullen

VTK wil haar studenten helpen bij de bestelling en levering van de departementspullen. 
Door deze centrale aanpak is het mogelijk om de pullen aan een voordeliger tarief te laten 
drukken. Ook moeten jullie je geen zorgen meer maken om de contacten met de drukker 
of de levering. Gezien pullen altijd goedkoper zijn wanneer je er meer bestelt, Voorzien we 
slechts 1 aankoop moment. De deadline voor de bestelling is 22/10.

En wat mag dat kosten? Er zijn voor de pullen 2 opties:  
Zonder VTK-logo op de mouw: €28  
Met VTK-logo op de mouw: €26, want VTK sponsort €2 per pull

Voor kleinere departementen kan de drukker nog een kleine toeslag rekenen.

Alle info vind je op on.vtk.be/departementspull. Indien je nog vragen hebt mag je deze 
steeds sturen naar secretaris@vtk.be.Departementspullen

met VTK logo: 26 euro

zonder logo: 28 euro

on.vtk.be/departementspull

form sluit op 22/10

eninge kans om te bestellen!
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Evenementen

 Looptraining
20u00 | AtletIeKPIste sPoRtKot

Elke dag! 

Naast de superdeluxe looptraining 
op donderdag gaan ook de andere 
looptrainingen onvermoeibaar verder. Om 
je klaar te stomen voor de 24 urenloop is 
dit de ideale voorbereiding. Net als vorige 
week zullen we tegen het einde van elke 
training een speedtest houden. Hierbij 
kan je testen of je onder de tijdslimiet 
van 1:30 geraakt en zo de geel-blauwe 
kleuren van VTK mag verdedigen op de 
24 urenloop. Loop je zelfs onder 1:25, dan 
krijg je van ons een prachtig speedyteam 
t-shirt en behoor je tot het elite-team van 
VTK. Ook zonder loopambities ben je 
meer dan welkom om de benen te komen 
strekken.

ma
17

Start to DJ
20u00 | ‘t elIXIR

Heb je wel al eens het gevoel 
gehad dat jij een uitstekende DJ zou 
kunnen zijn? Heb je er dan van gedroomd 
om achter een super fancy draaitafel te 
staan, maar eigenlijk helemaal niet weet 
waar al die knopjes nu precies voor 
dienen? Dan is deze activiteit uitstekend 
geschikt voor jou! In een twee uur durende 
cursus legt een professionele DJ je de 
kneepjes van het vak uit, waarbij gratis 
drank voorzien wordt! Prijs: €2 voor leden.

Jammer genoeg is het nu te laat om 
nog in te schrijven, maar je kan wel je 
contactgegevens bij ons achterlaten 
via on.vtk.be/StartToDJ. Bij voldoende 
interesse organiseren we misschien wel 
een tweede cursus!

di
18

Citytrip Dublin: 
infosessie
13u00 | BoKu 03.22

Terug van weggeweest, de VTK Citytrip! 
We nemen je dit jaar mee naar de 
prachtige hoofdstad van Ierland! Hier 
bezoeken we drie dagen lang (10 tot 13 
november) musea, bezienswaardigheden, 
bedrijven en pubs natuurlijk! In het 
bruisende stadscentrum van Dublin valt 
altijd wat te beleven!

De totale prijs van 239 euro omvat vervoer 
heen en terug, verblijf met ontbijt in een 
hostel in de binnenstad en alle activiteiten. 
De reis wordt georganiseerd volgens het 
principe “pick & play”. Jij kiest zelf met je 
vrienden welke activiteit je wil gaan doen 
uit een aantal alternatieven. Zo stel je zelf 
samen wat je wil zien in Dublin. ‘s Avonds 
trekken we met z’n allen naar de gezellige 
pubs om te genieten van live muziek en 
een fuif op zijn Iers.

Word jij hier al helemaal warm van? Kom 
dan nu dinsdag 18 oktober om 13u naar 
het infomoment in BOKU 3.22. Tot dan!

di
18

Nacht van ’t ElixIr
22u00 |’t elIXIR

’t Elixir,’t Elixir,’t Elixir! Een feestje 
in de naam van onze fakbar, dat kan niet 
missen. Of is het nu in de naam van de 
drank? Eén pot nat zeg ik u! Promo’s zoals 
vodka fanta aan €1,50 en onze zalige 
fakdrank krijg je dubbel voor de prijs 
van één! Waar wacht je nog op? Feestje 
gegarandeerd.
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VTK Bureau
12u30 | eleC B91.100

Na een trieste week zonder VTK 
Bureau, kan je deze woensdag opnieuw 
al je onderwijsgerelateerde ideeën komen 
spuien op onze tweewekelijkse denktank! 
Discussies over de meest actuele kwesties 
worden er begeleid door een gratis 
broodje en drankje. Inschrijven kan op 
on.vtk.be/bureau.

do
20

Schaaktoernooi
19u30 | tHeoKot

Prijs L/NL: €1/€1,50, vooraf 
inschrijven via de site: on.vtk.be/schaak

Speel jij graag het eeuwenoude spel 
der schaak? Wees geen pion en schrijf 
je zo snel als een paard in voor ons 
schaaktoernooi! Misschien word jij zo wel 
de koning (of koningin natuurlijk) van de 
wedstrijd en ben je de rode loper waardig. 
De drie allerbesten mogen zelfs van de 
toren schreeuwen dat ze een mooie prijs 
gewonnen hebben! We vragen jullie 
aanwezig te zijn vanaf 19u30 zodat het 
toernooi om 20u van start kan gaan.

do
20

Werving medewerkers 
laatstejaarsreis 
20u00 | 200B 00.16

Dit jaar zou VTK graag terug een 
laatstejaarsreis laten doorgaan. Het 
concept is simpel: Twee weken op reis 
gaan naar een exotische locatie na afl oop 
van de juni examens, om zo deftig afscheid 
te kunnen nemen van het studentenleven. 
We zoeken gemotiveerde mensen die dit 
graag mee in goede banen willen leiden. 
Zit je in je laatste jaar en heb je interesse 
om hieraan mee te werken? Kom dan 
donderdag vanaf 20u langs voor een 
niet-bindend infomoment.

do
20

IAESTE Lunch
12u45 | BoKu 03.22

Ever dreamt of being part of a 
global network of students? Would you 
like to help foreign students to have a 
great time in Leuven? Does taking part in 
activities all over Europe sounds good to 
you? Then IAESTE might be just the thing 
for you. Want to know more? Come visit 
us at our free lunch. Be sure to register 
and order your lunch on our facebook 
page: facebook.com/iaeste.belgium.
leuven

schaaktoernooi
DO 20 oktober

@ theokot

start 19u30

prijs l/nl: €1/1,5
Inschrijven op de site
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IAESTE	Lunch	

M
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Afgelopen weken...

De BR Launch was een succes
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Het speedy team is er klaar voor
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Berichten

TSD zoekt 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 24 urenloop. Daarnaast 
bieden wij ook ondersteuning op de 
beiaardcantus Survival of the Student.

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!

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!

Hopelijk tot gauw,

TSD 
Mail: tsd@loko.be 
Facebook: TSDLeuven

Cantusweek

Indien er nog kaarten beschikbaar zijn 
voor de cantussen zullen deze nog 
verkocht worden elke middag in het 
Theokot. Hou facebook en de site dus 
zeker in het oog om te weten op welke 
cantussen er nog plaatsjes zijn.

Werkgroep Cantus

VTK heeft sinds dit jaar een Werkgroep 
Cantus. Heb jij zin om mee na te denken 
over hoe we onze cantussen nog beter 
kunnen maken? Borrelen in jouw hoofd 
fantastische ideeën op voor thema’s? 
Klinkt het uitbreiden van onze liederkennis 
jou als muziek in de oren? Stuur dan een 
mailtje naar werkgroep-cantus@vtk.be en 
dan nodigen we je uit voor de volgende 
vergadering! Geef kort even mee hoeveel 
cantuservaring je hebt (ook vers, jong 
bloed is welkom!) en wat jij mee zou willen 
realiseren in WG Cantus. Tekstje ex!

ExxonMobil Engineering 
MasterClass 
- 26 October 2016

Welcome to the Engineering MasterClass! 
Are you an engineering student at 
KULeuven, UGent or VUB? We would 
like to give you the opportunity to see 
ExxonMobil in action and to meet our 
young engineers and experienced 
managers in an informal setting. Take 
this chance to learn more about our 
activities in the Benelux and worldwide, 
and show your analytical and teamwork 
skills during some challenging cases. 
At the Engineering MasterClass, in 
Brussels, you will get a taste of some of 
the opportunities we provide to young 
graduates, and see for yourself whether a 
career at ExxonMobil is for you!

For more information on the event and 
how to apply, visit our website www.
exxonmobil.be/careers before October 
20.

WIl Je ZelF GRAAG een sPeeCH VooR onAFHAnKelIJKHeId, dIePZInnIGe 
PoËZIe oF een sPotted: VtK InstuRen? 1 AdRes: BAKsKe@VtK.Be
WIl Je ZelF GRAAG een sPeeCH VooR onAFHAnKelIJKHeId, dIePZInnIGe 
PoËZIe oF een sPotted: VtK InstuRen? 1 AdRes: BAKsKe@VtK.Be
WIl Je ZelF GRAAG een sPeeCH VooR onAFHAnKelIJKHeId, dIePZInnIGe 
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Berichten

IFR: Speel jij in een band?

De InterFacultaire Rockrally is afgelopen 
week stevig in gang geschoten met het 
IFR Rockfeestje, wat een knaller! Maar hier 
stopt het niet, integendeel! Eind november 
komen de voorrondes eraan, waarin we 
op zoek gaan naar de beste bands van 
Leuven en die laten doorstromen naar 
de grote fi nale op 13 maart in Het Depot! 
Zit je in een band waarvan minstens één 
iemand student is, dan kan je VTK (of 
een andere kring waarvan je lid bent) 
vertegenwoordigen op het IFR! Stuur een 
mailtje naar ifr@landbouwkring.be en we 
houden je op de hoogte! De opdracht in 
de voorrondes is om een optreden van 20 
minuten te geven, waarbij je minstens één 
cover speelt.

Grijp snel deze uitzonderlijke kans om met 
je band op één van de grootste podia van 
Leuven te staan! Meer informatie kan je 
vinden op http://on.vtk.be/IFR!

Sumo Robot Competitie: 
Sensors

Maandag 24 oktober, 19h30, 
ESAT lokaal 02.58 

Ook dit jaar organiseert IEEE Student 
Branch een Sumo Robot Competitie in 
het tweede semester. Ontwerp, bouw 
en programmeer je eigen robot in een 
aantal begeleide sessies, alleen of in 
teamverband, en neem het tegen elkaar 
op om geweldige prijzen te winnen! 
De tweede sessie gaat over het uitlezen 
van sensoren om de omgeving van de 
robot te kunnen waarnemen. Geen 
probleem als je de eerste sessie niet 
volgde, je kan deze makkelijk inhalen!
Gelieve te registreren op www.ieee-sb-
leuven.be/node/420. Iedereen welkom 
en gratis receptie!

‘ t ElixIr promo’s

Elke donderdag zware bieren aan €1,50 
en redbull met sterke drank aan €3.

Student Branch Leuven 

Bring your own laptop!                                                              Free reception! 
Please register at http://www.ieee-sb-leuven.be/node/420 

                     Sumo Robot Competition 

Session II: Sensors 

Monday October 24th 2016, 19h30 @ ESAT 02.58 

Session II: Sensors

FIRST Maths Jam
Leuven

WAT? Raadsels oplossen tussen pot en pint

WANNEER? 18 oktober 19u00 – 22u30

WAAR? Domus; Tiensestraat 8, 3000 Leuven

MEER INFO? 
http://www.mathsjam.com/
leuven@mathsjam.com
FB: Maths Jam Leuven
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Berichten

EUROAVIA Leuven

EUROAVIA is een 
studentenvereniging die 
diverse activiteiten organiseert i.v.m. lucht- 
en ruimtevaart. Heb je altijd al eens willen 
zweefvliegen of een luchtmachtbasis van 
achter de schermen willen bezoeken? 
Geïnteresseerd in SpaceX of wil je meer 
weten over de Solar Impulse II? Schrijf je 
zeker in en blijf op de hoogte van onze 
activiteiten! Je kan ons vinden op www.
euroavialeuven.com of op facebook.

VTK Sjaals

Na het enorme succes van vorig jaar 
zullen er ook dit jaar VTK sjaals te koop 
zijn! Deze sjaals zijn het supportersgadget 
van elke VTK’er op de 24 urenloop. 

Bestel hem (een korte of een lange) via 
onze cursusdienst!

Workshop LaTeX

LaTeX is een document opmaaktaal die 
het eenvoudig maakt om gestructureerde 
teksten op te stellen met een uniforme 
en wetenschappelijke look. Het geeft je 
de mogelijkheid om op een eenvoudige 
manier ingewikkelde formules in te geven 
en op een overzichtelijke manier je tekst 
te schrijven. Tijdens deze workshop zal er 
gefocust worden op kennis die handig kan 
zijn bij papers zoals de bachelorproef en 
masterthesis. Er zijn edities op 20 oktober 
om 20u in Celestijnenlaan 200A en op 9 
november om 20u in Groep T. Er zal de 
nodige signalisatie worden aangebracht. 
Gelieve je LaTeX-editor op voorhand 
te installeren. We hebben immers niet 
voldoende tijd om 50 installaties te 
begeleiden. Instructies kan je vinden op 
onze inschrijfwebsite: inschrijven.ulyssis.
org.

WIl Je ZelF GRAAG een sPeeCH VooR onAFHAnKelIJKHeId, dIePZInnIGe 
PoËZIe oF een sPotted: VtK InstuRen? 1 AdRes: BAKsKe@VtK.Be
WIl Je ZelF GRAAG een sPeeCH VooR onAFHAnKelIJKHeId, dIePZInnIGe 
PoËZIe oF een sPotted: VtK InstuRen? 1 AdRes: BAKsKe@VtK.Be
WIl Je ZelF GRAAG een sPeeCH VooR onAFHAnKelIJKHeId, dIePZInnIGe 
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Ontspanning

Binaire puzzel

Uitleg: Vul elk vakje in zodat elke rij en kolom evenveel enen als nullen bevat. Er mogen
niet meer dan twee dezelfde cijfers direct naast elkaar of direct onder elkaar worden 
geplaatst. Ook moet elke rij en elke kolom uniek zijn.

14102016 Binaire puzzel  Moeilijk (#17)

1/1

Binaire puzzel #17 (14x14)

 

1 1 0 0
0 1 1 1

0 0
1 0

0 0 0
1 0

1 0 0
0 1 0

1
1 1 1 1
1 1 0

0
1 1 1 1
1 0 1 0

Speel gratis binaire puzzels online op binairepuzzels.robinu.nl!

Moeilijk



Ontspanning

Doolhof

Raadsel

Als 9999 = 4, 8888 = 8, 1816 = 6 en 1212 = 0, dan is 1919 = ...

Stuur je antwoord naar RAAdsel@VtK.Be en maak kans op een duo-cinematicket!

Het antwoord op het raadsel van vorige week was 833 appels. Lien Bosmans had dit juist 
en mag haar prijs afhalen op blok 6.



24 URENLOOP | 25-26 OCTOBER 2016 | 20h - 20h | PISTE @ SPORTKOT 


