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Beste lezer,

Ook deze week staan er weer een heel tal activiteiten op de planning. 
Op de VTKwis kan je opnieuw bewijzen hoe slim ingenieurs echt zijn. De 
looptrainingen blijven doorgaan en je krijgt opnieuw de mogelijkheid om 

bedrijven te leren kennen op de Sector Nights. Geniet ervan!
          Kusjes

        De redactie

DINSDAG

WOENSDAG

VRIJDAG

12u30 Startvergadering Fulltime BOKU 03.10

20u30  Eersteplaatscantus 

20u30  VTKwis met William Boeva  PDS

18u30 Sector Night Electrotechnical Quadrivium

18u30 Sector Night Construction Quadrivium

18u00 24UL-training Atletiekpiste

18u00 Inschrijvingen skireis QDV 00.100

18u30 Sector Night Chemical Industry Quadrivium

13u00 Ontwerpwedstrijd  Tekenzaal kasteel
19u00 Inschrijvingen skireis  QVD 00.110

20u30 24UL-training Atletiekpiste

20u30  24UL-training            Atletiekpiste
21u00  Eerstejaarscafé (Ir. architectuur)      ‘t ElixIr

20u30  Deluxetraining           Atletiekpiste
20u30  Supporterstraining          Atletiekpiste

12u30  Pop-up avonturendag          Alma 3



Praeseswoordje
Vergissingen horen bij het leven. Het enige dat we kunnen doen is er uit 

leren alsook uit andermans fouten. Ik vertel jullie graag over de vergissingen 
die zich hebben opgestapeld woensdagavond en donderdag.

Het begon allemaal op de doopontmoeting AFTERPARTY… Na me al goed te 
hebben geamuseerd op de doopontmoeting zelf, met hier en daar een halve liter, 

zakte ik samen met mijn groepje af naar Fakbar ‘t ElixIr voor een wat een super plezant 
feestje zou worden. Na me voorgenomen te hebben om niet veel te drinken, werden 

er mij shotjes Elixir d’Anvers aangereikt. Ondanks een degout van deze likeur aanvaardde 
ik deze shotjes. Echter, een shotje werden er twee en twee werden er meerdere… .Fout 

nummero 1 was een feit. 
Later die avond kwamen enkele praesides naar onze geliefde fakbar omdat ze allemaal jaloers 
waren op de talrijke foto’s die ik hen stuurde. Zo kwam ook Arne van Apolloon. Na wat te praten 
over wie de 24 Urenloop zou winnen, daagde ik hem uit om het de volgende ochtend uit te 
vechten op de atletiekpiste. Wat ik toen niet doorhad: Arne was compleet nuchter en ik niet 
meer zo nuchter… .Fout nummero 2.
Volgende dag aangekomen op de piste met toch wel een kleine kater en een volle maag cruesli 
(fout nummero 3) begon ik aan mijn opwarming. Ondanks deze verzwarende omstandigheden 
kreeg ik enkel complimenten te horen van Arne over het lopen (ze zijn al bezig met het 
verwerkingsproces dat hen te wachten staat over twee weken). Doodop zoals ik was en mijn 
cruesli die naar boven steeg, was ik vergeten stretchen. Fout nummero 4. Gevolg, later die dag 
op het faculteitsbestuur schiet er gigantische kramp in mijn linkerbeen, gevolgd door een kramp 
in mijn rechterbeen die nog erger was niet veel later. 
Belangrijkste les van vandaag is misschien wel het stretchen met de 24 Urenloop in het 
vooruitzicht. Dus liefste vrienden, als je gelopen hebt stretch dan even kort de benen om 
blessures te voorkomen. Ik zie jullie graag op een van onze loopjes deze week, want die eerste 
plaats is van ons!

Bram Devriese
Praeses VTK 2021-2022

Vicewoordje
Gegroet allen! 

Een nieuwe week met nieuw gezever. Mijn tekstjes gaan altijd vooraf aan 10 minuten rondkijken 
in mijn kamer in de hoop iets interessant te vinden om over te schrijven, vijf keer de gang 
oplopen om met praesidiumleden te praten en mensen te storen die wél nuttig aan het werken 
zijn, drie keer door mijn agenda scrollen om te kijken wat ik heb meegemaakt deze week en dan 
nog vier keer mijn tekst terug wegdoen omdat niemand geïnteresseerd is in hetgeen ik op dat 
moment uit mijn mouw aan het schudden ben. Idem voor wat ik hier nu aan het uitkramen 
ben waarschijnlijk, maar het moet maar voldoen.

Ik zal zelfs nog meer zeggen, het kan veel erger. In onze keuken hier op Blok 6 hangt een 
mopjeskalender op en ik kan je vertellen dat ik nog met geen enkele mop heb kunnen 
lachen, waardeloos zijn ze! Geniet gerust mee:
‘Als de lamp van je fiets het niet doet, moet je lopen, jongeman,’ zegt de agent 
tegen een jongetje dat zonder licht fiets. Het joch haalt zijn schouders op: ‘Dat 
heb ik al geprobeerd, agent, maar het hielp niet.’
Met dit meer dan matig mopje sluit ik mijn tekstje af en beginnen we aan een 
frisse nieuwe week. Amuseer je!

Liene Drijkoningen
Vice-Praeses VTK 2021-2022
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Openingsuren

Openingsuren

     Theokot  ‘t ElixIr Cursusdienst

Maandag    10u30-18u00  22u00-...    12u30-14u00 
          18u00-19u00

Dinsdag    10u30-18u00       22u00-...    12u30-14u00 
          18u00-19u00

Woensdag    10u30-18u00          22u00-...    12u30-14u00
          18u00-19u00 

Donderdag    10u30-18u00          22u00-...    12u30-14u00
          18u00-19u00 

Vrijdag         10u30-18u00          GESLOTEN

Let op! Theokot houdt deze week internationale week, er zullen géén  
reguliere broodjes zijn! Wel allerlei ander lekkers (zonder reservatie)! 



Shifters

Shiftersrubriek
Een nieuwe week met nieuwe shiftjes. De persoon met de meeste shiftjes deze 
week is ineens ook de persoon met de meeste shiftjes dit academiejaar. In het 
eerste Bakske van het jaar heb ik hem ook al in de bloemetjes 🌼 gezet, maar 
nu verdient hij opnieuw een vernoeming. Matthias Demaerschalk, dankjewel voor 
alle hulp! 

Natuurlijk kan VTK niet draaien met één shifter. We hebben er een hele hoop meer! 
De afgelopen weken kon VTK rekenen op 26 verschillende enthousiastelingen, 
waarvan er 6 zich een vaste medewerker mogen noemen. Dat wil zeggen dat 
je minstens 15 shiftjes hebt gedaan. Vanaf dan word je in een Messengergroep 
gesmeten; sfeer gegarandeerd én in ruil voor alle hulp krijg je van mij een link 
waarmee je je op voorhand kan inschrijven voor cantussen 🍻! 

Ook deze week kwamen drie lieve schatjes voor de eerste keer ons een handje 
helpen en ik hoop van harte dat we ze nog vaak mogen terugzien 👫! 

Zo zie je maar, behalve het praesidium zijn er nog een heleboel mensen die 
zich inzetten voor VTK. Wil jij ook graag terecht komen in een warme familie, 
mensen leren kennen en je heel hard amuseren? Check dan zeker eens de site  
www.vtk.be/shift en kijk waar wij je hulp kunnen gebruiken. Vragen over wat iets 
inhoudt? Stuur me zeker een berichtje of spreek me aan als je me op de campus, 
in Theokot of in 't ElixIr ziet. En no worries, iedereen legt je met veel plezier uit 
wat je moet doen op je shift wanneer je nieuw bent. 

Afsluiten wil ik doen met een dikke en welverdiende dankjewel aan het praesidium 
zelf. VTK kan niet zonder haar geweldige shifters, maar we hebben geen shifters-
nodig-hebbend VTK als er geen praesidium is. Zij zijn het die iedere dag met volle 
goesting opstaan, hun donkerblauwe jas aantrekken en naar buiten gaan om er 
weer voor te zorgen dat alle broodjes worden gesmeerd, dat studenten in contact 
komen met bedrijven, dat er foto's zijn van onze evenementen, dat er een tent 
rechtstaat voor een nieuwe cantus, dat we alvast onze versies beginnen oefenen 
voor de 24 urenloop en nog zoveel meer dan dat. 💙💛

Knuffels van yours only, jullie Vice-Praeses vol lof

Liene out x



Events

MA 18/10: Startvergadering Fulltime | 12u30 | BOKU 03.10 

Sinds jaar en dag staan er studenten op die enthousiasme � , motivatie 
🤩 en creativiteit 🎨 bezitten. Studenten die iets willen doen voor 
andere studenten � . Studenten die met een groepje vrienden hun 
banden willen versterken en hun schouders willen zetten op al wat 
ze kunnen verzinnen. Deze studenten uit de tweede master vormen 
zich tot Fulltime, een jaarwerking voor en door laatstejaarsstudenten. 
Samen zetten ze zich in om een geweldige week voor de afstudeerders 
te organiseren, om te vieren 🥂, om afscheid te nemen �  om nog een 
laatste keer te genieten van het studentenleven.

Klinkt dit als iets dat jij ook zou willen doen? Wil je hier graag meer 
over weten? Kom dan zeker naar de startvergadering van Fulltime op 
maandagmiddag 18/10 om 12u30 in BOKU 03.10. Vergeet niet om al 
je vriendjes mee te nemen, zo kan Fulltime ook dit jaar er weer iets 
fantastisch van maken! Tot dan?

MA - DO 18-21/10: 24 urenlooptrainingen  | 20u30 | 
Atletiekpiste @sportkot

De vlam aansteken, de leeuw en VTK terug aan de macht helpen, is wat er 
ons te doen staat!
Dit jaar zullen we op de 24 urenloop weer strijden om de mooiste beker 
van Leuven te bemachtigen. Om deze missie te volbrengen, gaan we buiten 
enthousiaste supporters, ook razendsnelle lopers nodig hebben.

Om dit te verzekeren, zullen we elke weekdag (behalve vrijdag) een 
looptraining voorzien. Iedereen is welkom! Onafhankelijk van je sportief 
niveau of snelheid. We volgen elke dag het schema van energylab: een 
training voor de speedylopers, eentje voor de mensen die hun conditie 
willen onderhouden en nog een trage duurloop. Na elke training is er de 
mogelijkheid om jezelf te testen op het rondje van de 24 urenloop en zo 
misschien het befaamde VTK Speedyteam T-shirt te bemachtigen. Afspraak 
aan de ingang van de atletiekpiste om 20.30u elke dag van maandag t.e.m. 
donderdag.

En onthoud: KEEP THE FIRE BURNING!!



Events

DI 19/10: Inschrijvingen VTK-skireis | 18u00  | QDV 00.100

Na een jaar zonder sneeuwpret - noch sneew, noch pret - vliegen we dit jaar 
weer naar de bergen! Voor meer informatie waar de skireis ons heen brengt 
en al je andere vragen kan je terecht op on.vtk.be/skireis! 
Ben je helemaal gewonnen voor een weekje sneeuwhappen? Kom je 
dan inschrijven op dinsdag 19 of donderdag 21 oktober. Dinsdag richten 
we de inschrijvingen op de groepen die voornamelijk uit studenten 
ingenieurswetenschappen bestaan. Meer info over de inschrijvingen vind je 
eveneens op on.vtk.be/skireis!

WOE 20/10: Sector Night Construction | 18u30 | Quadrivium

Heb je de bouwkriebel helemaal te pakken? Droom je ervan om op de werf te 
staan en zelf grootse bouwprojecten te realiseren? Of bedenk en ontwerp je 
deze liever zelf? Misschien weet je het nog niet helemaal en wil je wel eens te 
weten komen welke mogelijkheden er allemaal wel zijn?

Kom het ontdekken op onze Sector Night Construction! Alle studenten uit 
bachelor en master zijn op dinsdag 24 november uitgenodigd om online 
kennis te maken met enkele interessante bedrijven uit de Construction Sector. 
Kom luisteren naar hun presentaties en ontdek wat de sector allemaal voor 
jou in petto heeft! Na de presentaties kan je in groepjes nog wat netwerken 
en babbelen met de aanwezige bedrijven en wie weet ontmoet je wel je 
toekomstige werkgever. 

Je kan kennis maken met volgende bedrijven: Hilti, Renotec, Sweco en Besix!

Inschrijven is verplicht en kan via: http://on.vtk.be/
studentsregistrationsectornightBWK

WOE 20/10: Sector Night Electrotechnical | 18u30 | Quadrivium

Tijdens de eerste Sector Night van velen, komen vier bedrijven hun specifiek 
gebied binnenin de elektrotechnische sector meer in diepte uitleggen. Dit 
jaar verwelkomen we Nokia, Sweco, Capgemini en Keysight. Na twee 

presentaties is er een korte receptie voor we verdergaan met de laatste 
twee recepties. Afsluiten doen we met een uitgebreidere receptie!

Inschrijven is verplicht en kan via: http://on.vtk.be/
studentsregistrationsectornightCIT



Events

WOE 20/10: Sector Night Chemical Industry | 18u30 | Quadrivium

Ben je gepassioneerd door de sector chemical industry? Dan ben je zeker 
welkom op een van onze eerste sector nights! Alle studenten van de faculteit 
Ingenieurswetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen, industriële 
ingenieurswetenschappen en andere geïnteresseerden zijn op woensdag 
20 oktober welkom in het quadrivium, waar u naar 4 bedrijven uit de sector 
chemical industry kan gaan luisteren. Naast de presentaties wordt er ook 
een receptie voorzien, zodat je kan napraten met je medestudenten of met 
je toekomstige werkgever… De volgende bedrijven zijn dit jaar aanwezig: 
BASF, Tialoc, ExxonMobil en Johnson & Johnson.
Inschrijven is verplicht en kan via: http://on.vtk.be/
studentsregistrationsectornightELT

DO 21/10: Inschrijvingen VTK skireis | 19u00 | QDV 00.110

Na een jaar zonder sneeuwpret - noch sneew, noch pret - vliegen we dit 
jaar weer naar de bergen! Voor meer informatie waar de skireis ons heen 
brengt en al je andere vragen kan je terecht op on.vtk.be/skireis! 
Ben je helemaal gewonnen voor een weekje sneeuwhappen? Kom je 
dan inschrijven op dinsdag 19 of donderdag 21 oktober. Dinsdag richten 
we de inschrijvingen op de groepen die voornamelijk uit studenten 
ingenieurswetenschappen bestaan. Meer info over de inschrijvingen vind je 
eveneens op on.vtk.be/skireis!

WOE 20/10: Houthakkersfeestje | 21u00 | ‘t ElixIr

Beste werktuigkundesympathisanten ⚙ en liefhebbers van een goed 
feestje 🎉, woensdag 20 oktober is het zover, dan organiseert Mechanix zijn 
openingsevenement: HET HOUTHAKKERSFEESTJE 🌳🪓
Iedereen welkom in ‘t ElixIr vanaf 21u voor een rondje nageltje klop, een 
lekker chouffke 🍺 en natuurlijk beestige muziek!

PROMO: La chouffe voor €1,2! 🤑



B²

Events

DO 21/10: Ontwerpwedstrijd | 13u00 | Tekenzaal Arenbergkasteel

Heb je zin om je creative juices te laten flowen en samen te werken 
om een innovatief ontwerp op te tafel te toveren? Schrijf je dan in voor 
onze ontwerpwedstrijd! Existenz en VTK Development slaan de handen 
in elkaar om voor masterstudenten (maar ambitieuze bachelorstudenten 
zijn ook welkom!) ingenieur en ingenieur-architect een interessante 
ontwerpopdracht op te stellen in verband met smart cities. 

Schrijf je in met een duo en werk in een gemengd groepje van vier samen 
aan een ontwerp. Er wordt avondeten voorzien en een gezellige receptie 
achteraf waarbij jullie kunnen napraten over alle ideeën! 

Kijk zeker naar het Facebookevenement op de Existenz- en VTK-pagina 
en schrijf je in!

DO 21/10: Pop-up avonturendag | 12u30 | veldje voor Alma 3

We zetten een volledig avonturenplein op waar je het kind in jezelf nog eens 
kan bovenhalen. Van een grote survival run tot sumoworstelen in opblaasbare 
pakken, alles is mogelijk!
Wil je tussen al dat bewegen door even uitrusten? Geniet dan van een lekkere 
smoothie of GRATIS nacho’s en popcorn.

DO 21/10: Deluxe- en supporterstraining | 20u30 | 
Atletiekpiste @sportkot

De allerlaatste training voor de 24 urenloop wordt er eentje om in te 
kaderen. Hier lopen we met zoveel mogelijk tegelijk en krijgen alle lopers 
een leuk extraatje! Test mee voor de allerlaatste keer om toch in het 
befaamde speedyteam te geraken en ontvang je speedyteam T-shirt. 
Ook de supporters worden opgetrommeld waardoor sfeer gegarandeerd 
wordt, en zelfs voor hen is er iets extra voorzien. Dus smeer je kelen 
maar! Pak al je vrienden mee, lopers EN supporters! Keep the fire burning! 
🦁🔥



MA 25/10: Mock Interviews | 19u00 | Quadrivium

“Ga je binnenkort op zoek naar je eerste job of stage? Ben je onlangs naar 
de sollicitatietraining geweest en wil je de theorie omzetten in praktijk? 
Heb je een beetje stress voor het sollicitatiegesprek? Wil je steviger in je 
schoenen staan bij het aangaan van je eerste echte sollicitatiegesprek?”

Dan is dit event zeker iets voor JOU!

Op maandag 25 oktober organiseert VTK Development de Mock Interviews. 
Je krijgt de mogelijkheid om te solliciteren voor een bedrijf en vacature 
naar keuze. De aanwezige bedrijven houden in: Janssen Pharmaceutica, 
ExxonMobil, Deloitte, PwC, Capgemini Engineering, ICsense en Renotec. 
Vervolgens zal je op 25 oktober een sollicitatiegesprek van 30 min aangaan 
bij het door jou gekozen bedrijf. Met achteraf 10 minuten persoonlijke 
feedback en tips om jouw sollicitatievaardigheden naar een hoger niveau 
te brengen.

Win - Win:

• Win: Stel het gesprek zou niet gaan zoals je dacht, dan helpt jouw 
interviewer jou door persoonlijke feedback, tips en bedrijfsweetjes mee 
te geven. [Nothing to lose]

• Win: Stel het gesprek zou toch gaan zoals je dacht, dan heb jij al 
een goede referentie bij het bedrijf (jouw interviewer). Bevestig je je 
sollicitatievaardigheden en zal je nog enkele tips krijgen om je tot het 
volgende niveau te tillen. [Everything to win]

(deelname aan de sollicitatietraining is niet verplicht om aan de mock 
interviews deel te nemen) 

Inschrijvingen via QR-codes: 
    
    
    
    
    
    
    

      
 

Events 
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MA 25/10: Eerstejaars Beerpong | 20u00 | Theokot €8/€2

Ben je eerstejaars burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect en heb je 
zin om  je medestudenten beter leren kennen en tegelijkertijd in teamverband 
tegen hen te battelen? Dit kan allemaal op maandag 25 oktober met een 
beerpongtoernooi! 🍻 
Het concept is simpel: je betaalt voor de inkom en voor deze prijs mag elk 
team sowieso twee wedstrijden spelen. Ben jij een echt beerpongtalent? Dan 
stoot je misschien wel door naar de finale en dan maak je kans op een mooie 
prijs! 🏆

Niet zo’n bierdrinker? Je kan ook meedoen op sangria of water! 

Inschrijven kan als team of individueel via onze facebook

DO 04/11: Night of the Lion | 19u00 | Brabanthal

VTK viert hun 100ste verjaardag en dat willen we met iedereen vieren! Bereid 
je daarom voor op hét feestje van het jaar, waarbij we de Brabanthal omtoveren 
tot een gigantische feestzaal.

Hiervoor brengen we enkele topartiesten uit Vlaanderen en Nederland samen 
naar de Brabanthal in Leuven. Zij hebben er superveel zin in om er samen met 
jou een knalfeestje van te maken!

Kruis daarom snel 4 november aan in jullie agenda. Bestel je tickets en 
drankbonnetjes, trek je dansschoenen aan en laat de leeuw in jezelf los!

⏱Donderdag 4 november

🎯Brabanthal Leuven

🚌Bereikbaarheid: gratis pendelbussen centrum/
station/parking Bodart

⚠ Om de veiligheid van iedereen te garanderen, 
moet je in bezit zijn van een geldig Covid Safe 
Ticket en moet je je identiteitskaart meenemen!

Tickets en info: 100.vtk.be/lion

VTK-Lid: €15 

Student/scholier (niet-lid): €18 

Niet-student: €25 

VIP: €75

Lineup: 

19u00 Deuren 

20u00 Laura Tesoro 

21u30 Tourist LeMC 

23u00 Kraantje Pappie 

00u30 Daredevils 

02u30 DJ Voltage



Skireis VTK x Hoogtestage - lesvrije week
Altijd al gedroomd van een hemelse wintersportvakantie? ❄ ⛷ 🏂❄  
Fantaseer je van sneeuwvlokjes, ski- en snowboardpret? ❄ ☃ ❄  Beginnen 
de vlinders in de maag al te dansen bij het horen van 'après-ski'? ❄ 🍹🍻
🥂❄  Wij kunnen je dit allemaal aanbieden en zorgen dat jij samen met je 
vrienden een onvergetelijke week beleeft!

Wat kan VTK i.s.m. Hoogtestage je bieden? Een pretweek tussen de 
sneeuw: overdag op de piste, 's avonds in hogere sferen. 🏂🥂⛷  Alle 
prijzen en info kan je vinden via on.vtk.be/skireis!

Nog vragen na alle info op bovenstaande links gelezen te hebben? Stuur 
ons een mailtje via skireis@vtk.be!

Bouw mee aan de Oosterweel en pitch je kennis
Witteveen+Bos Business Course

Burgerlijk ingenieur in opleiding ✨ Pas jouw theoretische kennis toe 
op een praktijkvoorbeeld ✨ ontwikkel in team een integrale visie voor 
de Oosterweelverbinding ✨ presenteer jouw concept aan een team 
deskundigen en leer van hen bij ✨ Wie weet ga jij aan de haal met een 
prijzenpakket! Inschrijven voor deze brainstormsessie kan tot 28/10/2021 
👉 https://www.witteveenbos.com/nl/belgie/business-course-2021/

Berichten 







Workshop LaTeX 

Debatavond Gentechnologie en Duurzaamheid: 
Wie betaalt welke prijs?

B²

Berichten



Maakleerplek

Maakleerplek is een open plek voor al 
wie samen wil zoeken naar antwoorden 
op diverse economische, ecologische, 
culturele, sociale uitdagingen van vandaag 
én morgen. Een plek waar Leuvenaren het 
ongekende gewoon uitproberen. 

Meer info: www.maakleerplekleuven.be

In maakleerplek zijn studenten altijd welkom 
om gebruik te maken van het aanbod, gaande 
van het gebruik van 3D-printers en professioneel 
filmmateriaal tot het volgen van workshops 
rond stadslandbouw en reparatie. Studenten 
kunnen er ook zelf projecten opstarten en dingen 
uitproberen. Maakleerplek heeft dus zeker leuke 
dingen te bieden voor alle studenten en zeker 
voor ingenieursstudenten.

Berichten 



Berichten

 
   

Kleurplaat



 
   

Kleurplaat



 
   

BBBBBBB

Spelletjes

Binairo
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Spelletjes

Sudoku

Raadsel van de week

Hoe meer ervan is, hoe minder je ziet. Wat is het?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon ter 
waarde van €20.

De winnaar van de memewedstrijd wordt in het volgend Bakske bekend gemaakt. 
Volgende week staan er dus twee winnaars in het Bakske!




