Wekelijks gratis informatieblad van VTK
Semester 1 week 6: 28 oktober 2019 - 16 blz. - 750 ex.

Het Bakske
Beste lezer,
Voor de eerstejaars onder ons is het deze week zo ver, de TTT's zijn er weer.
We wensen jullie hier heel veel succes mee.
Ook voor de ouderejaars onder ons is er deze week een belangrijke test. Kom op
de HoJa-cantus bewijzen dat je, na minstens 2 jaar in Leuven doorgebracht te
hebben, eindelijk hebt geleerd om goed te cantussen.
Tot dan, de redactie
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Praeseswoordje
1076 rondjes! Wat een record, wat een editie! Zelfs na
een deugddoende nacht na 40 uur zonder slaap blijf ik
overmand door emoties als ik terugdenk aan hoe hard wij
gestreden hebben. 24 uur lang leefden we allemaal samen
in 1 grote roes met maar 1 doel: zo snel mogelijk die 530 meter
afleggen en zo hard mogelijk onze helden vooruit schreeuwen. We
hebben weer maar eens bewezen dat wij de snelste lopers van Apolloon het verdomd lastig kunnen maken!
Tweede plaats of niet, het was prachtig om te zien hoe we samen er 24 uur
hebben gestaan, hoe we samen, tot vervelens toe “Daar boven op die berg” hebben ingezet, hoe we rondje na rondje onwaarschijnlijke toptijden bleven lopen.
Woorden schieten mij tekort om te beschrijven wat dit evenement voor mij heeft
betekend. Bedankt om jullie stuk voor stuk zo hard te smijten, om mij al de
emoties van het spectrum te laten meemaken, om mij nu, 24 uur na afloop nog
steeds tranen in de ogen te laten krijgen als ik terugdenk aan wat wij als VTK
gepresteerd hebben!
VTK’ers, wij hebben deze week getoond tot wat wij allemaal in staat zijn! Ik ben
ongelooflijk trots om deel te mogen uitmaken van deze kring, en ik hoop dat ik
als praeses jullie motivatie en doorzettingsvermogen dubbel en dik kan teruggeven door er samen het beste jaar van ons leven van te maken. Een jaar waar
we nog vaak met enorme fierheid mogen terugkijken op de prachtprestatie die
we samen bereikt hebben. Lopers, supporters, shifters, praesidium; een welgemeende dankuwel!
Met trotste groetjes,
Daphne
Praeses VTK 2019-2020

Vicewoordje
1076 rondjes! Wat een record, wat een editie! Ah nee dat is het begin van Daphne haar tekstje, zij heeft al de eer gehad om als eerste een prachtig passage te
schrijven om de geweldige editie van de 24 urenloop te verheerlijken. Maar dat
maakte dit evenement niet minder speciaal voor mij! Ik heb van elke seconde
genoten om mezelf te baden in een menigte van blauw en geel samen met jullie.
Al was het op de gigantische tribune die we voor het eerst hebben gebouwd, of
de dode bocht waar ons gebrul luid weergalmde over het parcours waar letterlijk
bloed, zweet en tranen zijn gevallen.
De heerschappij van Apolloon is dit jaar helaas niet gevallen maar we mogen niet
vergeten wat voor geweldige prestatie wij als burgies en archies hebben afgelegd. Met een gemiddelde snelheid van 23,76 km/h of 1:20,3 min/toer naderen we
letterlijk olympische tijden die topatleten afleggen. Voor burgies en archies die
casual eens gaan lopen of sporten is dit fenomenaal. Verstandig en sportief
zijn, het is niet voor iedereen weggelegd! *wink wink*
Kortom: bedankt om massaal te komen lopen en supporteren! U was
geweldig! Maar na het schrijven van mijn tekstje ga ik toch een
volledig weekendje slapen om te recupereren van afgelopen
week.. Geniet van de komende week en van het Bakske!
Jarrit
Vice-praeses VTK 2019-2020

Theokot

Theokot Caraoke

En deze week is eindelijk weer zover. Het moment waarop we
allemaal vol spanning zaten te wachten…. Het is weer tijd voor een
THEOKOT CARAOKE!! Kom die zangkunsten tonen die je jarenlang onder
de douche geoefend hebt. Of pak al je vrienden mee en ga eens een
avondje lekker los. Wie toch iets te verlegen is, kan een avondje komen bierpongen. Hierbij komen ook nog eens spotgoedkope cocktails, snacks én niet te
vergeten heel veel cara!! Het begint om 21u. BE THERE!
Ps: het broodje van de week is carpaccio.
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22U00 - ...
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GESLOTEN

MA 28: Sector Night Chemical Industry | TTI | 19u30

Heb je altijd al willen weten hoe de chemische industrie in elkaar zit? Zou je
een job in een chemische plant wel zien zitten? Of wil je gewoon rustig luisteren
naar boeiende presentaties en genieten van een mooie receptie met Desperados?
Dan kan je maar één ding doen en dat is op maandag 28 oktober tegen 19.30u
afzakken naar het TTI voor de Sector Night Chemical Industry. Deze avond stellen
vijf bedrijven uit de sector zich voor in de vorm van een korte presentatie in Aula
van de Tweede Hoofdwet. Achteraf nodigen wij jullie graag uit voor een receptie in
de machinezaal van het TTI waar je nog gezellig kan napraten met medestudenten
of mensen uit de chemische industrie. Volgende bedrijven zullen het beste van
zichzelf geven: BASF, Cargill, ExxonMobil, INEOS en Janssen Pharmaceutica.

DI
Ideation

29:
Entrepreneur
workshop
|
VHI
02.40

Challenge:
|

20u00

Je kan je enkel inschrijven voor de Entrepreneur Challenge met een innovatief idee.
Wil je graag ondernemerschap leren kennen maar heb je nog geen idee? Kom mee
professioneel brainstormen op de Ideation workshop van 29 oktober! Dankzij Paul
Coopman van Pygmalion ga je aan de hand van verschillende boeiende workshops
en interactieve individuele sessies op zoek naar een baanbrekend idee.
Inschrijven via entrepreneurchallenge.be/ideation

DI 29: HoJa-cantus | Waaiberg | 20u00 | Water €4/6, Bier €12/15

Oktober, de maand van herfst, regen, de 24 urenloop, maar natuurlijk ook de
meest spooky maand van het jaar! Terwijl de eerstejaars zitten te zwoegen
op hun TTT’s (Toch Tegenvallende Toetsen) en de tweedejaars hun PeMekindjes aan het troosten zijn, viert de rest het feit dat die miserie al lang
achter ons ligt op de enige echte HoJa-cantus! Thema van deze cantus
is Halloween, kom dus zeker verkleed naar de cantus, en krijg 1€ korting!
In het kader van duurzaamheid zijn dit jaar alle cantussen BYOC (Bring Your
Own Cup). Pak hem dus zeker mee, dan brengen wij wat snoepjes mee!
Verkoop: 25/10, 28/10 en 29/10 ‘s middags in het TTI

DI

29:

American

Night

|

Theokot

|

22u00

American je goed beerpongen of hou je van een goede Truth or Dare? Make sure
U Save the date want op October the 29th maken we Triplex great again in het
Theokot.This is gonna be huuuuuge. It’s true, it’s great, believe me.
Be there or be fake news. We serve Punch - Rum Cola - Hotdogs - Popcorn.

WO

30:

IAESTE

Info

Event

|

200B

00.07

|

19u00

Hey, jij daar! Geïnteresseerd om voor een prikje naar het buitenland te gaan
met IAESTE? Help je graag bij het verwezenlijken van andermans internationale
dromen? Of wil je zelf al een eerste stap naar je eigen stage zetten? Nieuwe
vrienden in binnen- en buitenland, fantastische ervaringen opdoen,
nuttige skills ontwikkelen ... dat is IAESTE! Wil je meer te weten komen
over welke organisatie hier achter zit? Kom dan zeker 30 OKTOBER
naar lokaal B00.07 vanaf 19.00u. Deze avond voorzien wij het eten,
GRATIS PIZZA!!!

Events

DO 31: Halloween Walk with LBK| Heverlee Bos | 20u00 | €2,5

Would you like to experience some excitement during the night of Halloween,
then the Halloween Walk is the place to be! It will take place in the woods of
Heverlee, where some scary events are awaiting you...

MA 4: Workshop Smartphonefotografie

|

TTI

|

20u00

Ben jij graag bezig met fotografie, maar weet je niet wat de juiste setting is
voor de perfecte foto? Wil je graag je foto’s verfijnen zodat deze nog béter
uitkomen? En wil je dit liefst van al allemaal met je smartphone kunnen? Dan
is deze workshop iets voor jou! Eerst gaan we samen aan de slag en leert een
fotograaf je alle how to’s voor that perfect shot. Daarna leren we je alle tips
& tricks om het beste uit je foto te halen door te spelen met belichting. Het
enige dat jij nog moet doen is je inschrijven!

MA
|

4:

Cantusconvent

Water/eigen

drank:

|

't
€2/€4

ElixIr
|
Bier:

18u30
€6/€8

Zoals elke doorwinterde cantusser weet, worden de beste liedjes bijna nooit
gezongen.Om deze levend te houden, organiseert WG Cantus dit jaar een
aantal cantusconventen, waarvan deze de eerste is. In tegenstelling tot de
eerstejaarsconventen, gaan we hier dus focussen op moeilijkere liedjes. Dit
gezegd zijnde, laat dit u zeker niet tegenhouden als eerstejaar. Met een beetje
gevoel voor ritme kom je al ver!

DI
|

5:

Tent

Massacantus

voor

Alma

3

|

der

18u00

Heverleese
|

kringen

Bier/Sangria

€11/14

Welke kring heeft de meeste tijgers, en waar zitten nu eigenlijk die grootste
apen? Kom erachter op de enige echte Massacantus der Heverleese Kringen
2019! Het plein voor Alma 3 wordt omgetoverd tot een geel-wit gestreepte
jungle waar alle kringen van Heverlee verbroederen en het beest in zich los
laten! Probeer zeker op dinsdag 29/10 in een van de verkooppunten een
ticketje te bemachtigen en laat voor eens en voor altijd zien welke kring nu
echt king of the jungle is! Verkoop: 29/10 om 12h30 in het TTI

DO

7:

Sector

Night

ICT

|

TTI

|

19u30

Heb je altijd al willen weten hoe de ICT sector in elkaar zit? Of wil je gewoon
rustig luisteren naar boeiende presentaties en genieten van een mooie
receptie met een speciaal drankje? Dan kan je maar één ding doen en dat
is op donderdag 7 november tegen 19.30u afzakken naar het TTI voor de
Sector Night ICT. Deze avond stellen vijf bedrijven uit de sector zich voor in
de vorm van een korte presentatie in Aula van de Tweede Hoofdwet. Achteraf
nodigen wij jullie graag uit voor een receptie in de machinezaal van het TTI
waar je nog gezellig kan napraten met medestudenten of mensen uit de ICT
sector. Volgende bedrijven zullen het beste van zichzelf geven: Cisco, Exellys,
Fourcast, AE en Nalys.

WO 27: VTK Hypnoseshow | Pds | 19u30 | VVK: €2/3, ADD: €3/4
Geloof je in hypnose of ben je juist heel sceptisch? Kom het ontdekken
in de Pieter De Somer-aula op 27 november en laat je betoveren door
de Charming Hypnotist. Tijdens de allereerste VTK-hypnoseshow
zal Dominik Messiaen je met verstomming doen slaan en zal je
ontdekken hoe krachtig zijn vorm van mentale suggestie kan
zijn! Ontdek alle info en hoe je je inschrijft op onze website
en het Facebookevenement.

Events

Cantusweetje - Werkgroep Cantus
Commilitones
Wat een sportieve prestatie vorige week, alle Leuvense studenten waren samen
aan het lopen en supporteren. Na een week in het thema van sport gaan voor vele
de loopschoenen weer in de kast en is het tijd voor afwisseling: het studentenleven gaat voort, met minder sportieve maar even verbindende activiteiten. Zo dus
ook het cantussen en uiteraard is er dan ook een cantusweetje.
Het lied van deze week is er een met een zeer bekende naam maar verder geheel
onbekend, we hebben het over de paginazuster en gedeelde naamgenoot van Die
Lore, Die Lore am Tore! Als lied letterlijk naast het immens populaire Die Lore verdient het meestal niet meer dan een blik op de titel maar in werkelijkheid is het
een heel mooi lied. Die Lore am Tore is een liefdeslied over een jongeman, verliefd
op een zekere Lore en is ook een ambachtslied. De jongeman is in de leer bij een
gilde en tegen het einde van het lied, rond Pinksteren en de lente wordt hij zelf
meester en Lore zijn “Frau Meisterin”.
Die Lore am Tore komt duidelijk uit een compleet andere tijdsgeest. Het lied is
geschreven in 1764 door Heinrich Christian Boie, in die tijd zelf student rechten
in het Duitse Jena. In het lied worden wat de jongeman ziet en hoort heel lieflijk
beschreven: van alle straten en steegjes bevalt het de jongen het meeste buiten
bij de toren en van alle meisjes houdt hij het meeste van zijn Lore. Bij het horen
van het geklepper van haar schoenen op de kasseien begint zijn hart te springen
en als hij haar ziet wordt het hem zwoel voor de ogen.
Het lied eindigt op een vrolijke noot -de jongen die meester wordt- en sluit af met
het ondubbelzinnige ‘Dan geht es juichheissa! Bei Tag und bei Nacht, doch nicht
mehr im Winkel am Tore!’
Laten we drinken op die Lore bij de toren, commilitones!
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Mathias W, Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be

Berichten

Foto

Foto

Het dagboek van een prof - Deel 3
Maandag: Ik begaf me deze week weer naar de koffieautomaat in Werktuigkunde.
Deze keer mét een bankkaart. Maar nu weigert dat ding wel niet mij koffie te
geven?! Ik zal hem volgende week nog een laatste poging geven anders ga ik het
plastisch vervormen met mijn voet!
Toen ik op zoek ging naar een andere koffieautomaat zag ik plots een poster met
‘Retrieve the Holy Grail’. Ik dacht: ‘Dirk, wat is me dit? Waar heeft VTK het over?’
Ik begon wat te denken en ik dacht eerst dat ze het hadden over ‘meer dan 10%
van de burgies erdoor in eerste zit op Mechanica 1’… Maar dat heb ik net twee
weken geleden met Joske afgeschaft dus het zou toch zeer wild zijn.
Ik heb dan verderop een burgie gevonden. (Ik ruik de mengeling van angst, slaaptekort en een gebrek aan sociaal leven vanaf mijlen). Hij vertelde me dat het 24 uren
loop was! Dat was ik helemaal vergeten! Ik zeg dan tegen hem: ‘Ah ja, dat is die
loopwedstrijd. Maar wij winnen zeker steeds want ingenieurs zijn superieur?’ Waarop die angstig antwoordt: ‘Eigenlijk niet nee… Die mannekes van Apolloon winnen
soms.’ Ik, helemaal furieus, bel de Sels op. Ik vraag hem: ‘Luc, wat is me dit? Sinds
wanneer mag de hogeschool meedoen met de 24 urenloop?!’ Hij meent dat Apolloon unief is… Tsjonge jonge zeg… Zo’n leugens verkopen! Apolloon Hogeschool en
daarmee uit!
Dinsdag: Na de schok van gisteren ben ik direct aan het denken geslagen! Enkel
door die lopers eens goed aan te moedigen kunnen we winnen! Maar ja, ik was
niet voorbereid! Waar haal ik spandoeken, aanmoedigplakkaten en vuvuzela’s vandaan?!
Plots Eudirka! Ik liep direct naar het kasteelpark! Daar zag ik bomen staan! De
natuurlijke bron van plakkaten! Ik had van een van de tuinmannen toen hij het
niet zag zijn elektrische zaag gestolen om wat boompjes te fixen. Daarna lekker in
de werkplaats verzaagd tot draagbaar formaat. Vervolgens zag ik daar eenden en
ganzen. Perfecte vuvuzela’s als je erop knijpt! Enkel nog spandoeken. Maar gelukkig kwamen er wat eerstejaars voorbij. Ik zei: ‘In ruil voor uw T-shirt krijg je een +1
op een tussentijdse test naar keuze.’ En die geloofden dat!
Ik ben dan nog snel langs ons Tine gegaan. Die is dan wel vice-rector maar ze blijft
een burgie. Die heeft snel wat ECMS-examenvragen ineengestoken. Als ik dat naar
de lopers gooi, gaan ze zeker een tandje bijsteken!
Ik heb gelukkig nog een VTK-sjaal liggen dus dan was ik klaar om te supporteren!
Ik ben nog Joske en Steyie gaan halen en we zijn in blauw-geel naar daar gegaan!
Ik ben er uiteindelijk de hele 24 uur gebleven… Eerst was ik begeesterd door
het VTK-standje… Vooral die lichtgevende graal… Daarna was ik gehypnotiseerd door die mooie levensgrote leeuwtjes en ten slotte merkte ik op
wat voor een prachtige stangenconstructie daar in die tribune was!
#examenvraag gevonden

Dagboek

Het is jammer voor zij die toch nog naar mijn lessen zijn gekomen. Ik had hen nog
gewaarschuwd op Toledo maar wees eerlijk, niemand leest dat.
Ik had uiteindelijk wel ontdekt dat ik een speciale aanmoedigstrategie nodig had.
Aangezien ik de lopers soms afschrikte en ze daardoor vertraagde, besloot ik me
te verstoppen en recht te springen op het moment dat ze voorbij kwamen! Dat
werkte goed!
Uiteindelijk hebben we niet gewonnen maar dat is niet erg. Ten eerste blijven
ingenieurs superieur en ten tweede is deelnemen ook gewoon belangrijker dan
winnen.
Behalve op een van mijn examens!
De rest van de week was wat rustiger…
Woensdag: recupereren
Donderdag: recupereren
Vrijdag: worstenbroodjes eten in de Moete
Tot volgende week dagboek,
Met veel liefde,
Dirkje

Moet het warm water opnieuw uitgevonden
worden?
Warm water, waar komt dat eigenlijk vandaan? Tot een paar jaar geleden was de
productie van sanitair warm water (SWW) simpel: water werd verwarmd door
een verbranding van stookolie of aardgas. Een eenvoudige en goedkope methode,
maar zeer nefast voor de opwarming van de aarde. Gelukkig zijn er de afgelopen
twintig jaar grote doorbraken geweest bij enkele hernieuwbare technologieën,
denk maar aan zonnepanelen, zonnecollectoren en warmtepompen. Maar welke
van die technologieën is op kleine schaal het meest bruikbaar? En wat betekent
dit alles voor onze portemonnee?
De optimale technologie
Wanneer we de verschillende technologieën met elkaar vergelijken, is het belang
-rijk te bepalen op welk vlak we ze willen vergelijken. Kijken we zuiver naar de
CO2-uitstoot van elk systeem, dan presteert een systeem gebaseerd op zonnepanelen het beste, met een uitstoot die tot vier keer lager is dan bij een gasboiler. Kijken we echter naar de totale kost, dan komt de warmtepompboiler als
winnaar uit de bus. Hierdoor is het niet mogelijk om een all-round beste techno
-logie aan te duiden.
Uit de vergelijking volgt echter wel dat zonnecollectoren bijna altijd slechter scoren
dan zonnepanelen. Met dit in het achterhoofd is het vreemd dat de Vlaamse overheid momenteel meer subsidies geeft voor het plaatsen van zonnecollectoren
dan voor zonnepanelen.
Weg met de gasboilers?
De grote vraag blijft echter nog onbeantwoord: “Wat betekent de overgang naar
deze hernieuwbare technologieën voor onze portemonnee?” Afhankelijk van het
vraagprofiel kan het goedkoopste hernieuwbare alternatief tot 50% duurder zijn
dan de gasboilers die momenteel het vaakst gebruikt worden. Het prijsverschil
ontstaat voornamelijk door de extreme gas-/elektriciteitsprijsverhouding in België.
Gas is namelijk gemiddeld vijf keer goedkoper per kWh dan elektriciteit. Dit is dan
ook de reden waarom de gasboiler nog altijd de dominante technologie is voor de
productie van SWW.
De volgende generatie van technologieën om warm water op een ecologische
manier te verwarmen staat dus aan de deur, klaar om de gasboiler van zijn troon
te stoten. Wanneer die transitie echter gaat gebeuren en welke technologie zal
domineren is momenteel nog de grote vraag.
Thibaut Winters - Research verantwoordelijke YERA
(volledige artikel op www.yera.be)

Berichten

Cultuurtips
DI 29: Boekenbeurs | Antwerp Expo | €8
Misschien niet in Leuven maar daarom niet minder relevant. De jaarlijkse hoofdmis voor boekenliefhebbers blijft een ideale gelegenheid om te kuieren tussen
alle werken van bekende en minder bekende auteurs, heel wat interessante lezingen mee te pikken of een handtekening vast te krijgen van je favoriete schrijver
of illustrator!

WO 30: Doctor Sleep | Kinepolis | €14 (20% korting met

cultuurkaart)

Doctor Sleep is een vervolg op het verhaal van Danny Torrance, 40 jaar na zijn
angstaanjagende bezoek aan het Overlook Hotel in The Shining. Ewan McGregor,
Rebecca Ferguson en nieuwkomer Kyliegh Curran spelen in de bovennatuurlijke
thriller, geregisseerd door Mike Flanagan, die zijn scenario baseerde op het boek
van Stephen King. Ondanks dat hij nog steeds getekend is door het trauma dat hij
heeft opgelopen als kind in Overlook, heeft Dan Torrance iets van rust weten te
vinden. Maar aan die rust komt abrupt een einde wanneer hij Abra ontmoet, een
moedige tiener met haar eigen krachtige en buitengewone gave, beter bekend als
het “licht”. Wetende dat Dan over dezelfde krachten beschikt, vraagt Abra hem
om hulp tegen de meedogenloze Rose the Hat en haar volgers, The True Knot. Zij
nemen het licht van onschuldigen af in hun zoektocht naar onsterfelijkheid.

DO 31: Nacht | Stelplaats | €5 (€3 met cultuurkaart)
Nacht is jouw nachtelijke vervoering in de rand van Leuven. Een tweewekelijks
experiment waarbij het ruwe en het intieme elkaar ten dans vragen. Nacht biedt
elektronische muziek gebracht door een weloverwogen selectie lokale & internationale artiesten in een iconische locatie dicht bij het station van Leuven.
Donderdagavond kan je genieten The Pilotwings, Preach. en Dansemble.
Benieuwd naar alles wat cultureel is in Leuven of naar onze eigen activiteiten?
Word dan lid van onze facebookgroep via on.vtk.be/cultuurcommunity
Ken je zelf een tof evenement dat je in onze rubriek wilt laten vermelden? Laat
het ons weten op cultuur@vtk.be

Spelletjes

Sudoku makkelijk

Spelletjes

Raadsel van de week
Je bent onhandig en stoot je wekker op kot om. Hierdoor breekt een deel van de
grote wijzer af waardoor beide wijzers nu even lang zijn en je het verschil tussen
beide wijzers niet meer kan zien. Er zijn nu heel wat tijdstippen waarop je niet kan
zeggen hoe laat het is. Hoeveel tijdstippen zijn er zo op een dag?
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon ter
waarde van 20€.
De winnaar van vorige week is Lars Mees en mag zijn prijs op blok 6 afhalen.
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Passie voor schrijven?
Talent voor grafisch ontwerp?
Interesse in redactiewerk?

VTK Wants


To Join Us

