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Het Bakske
Beste lezer
Ondertussen zitten we al in de vijfde week van het academiejaar! Ondanks
dat de KU Leuven beslist heeft om over te schakelen naar code oranje, zijn er
deze week nog genoeg activiteiten om toch eens uit ons kot te komen. Ook het
Bakske blijft present om jullie te entertainen. Veel leesplezier.
Kusjes, de Redactie
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Praeseswoordje
Een zee van blauw en geel. Vlaggetjes die kriskras door elkaar
bewegen, maar op een manier toch iets synchroon hebben.
Twee- à drieduizend man die staan te juichen. Het tafereel heeft
zich drie jaar geleden afgespeeld op het binnenplein van de piste.
2017: VTK heeft de 24 urenloop gewonnen! Geen van de edities die
ik me herinner heb ik van zo dichtbij gevolgd. Bijna de volle 24 uur
staan schreeuwen, zingen en aanmoedigen langs de piste, af en toe
onderbroken door de benen te strekken op de piste. Alles is samen te
vatten in één woord: kippenvel!
Corona komt en corona gaat, maar VTK staat altijd paraat. Op dezelfde
avond dat we onze overwinning zouden vieren hebben we een panelgesprek
gepland. Hier sta ik opnieuw met kippenvel om meerdere redenen. Enerzijds
de snelle schakeling tussen het aflassen van de 24 urenloop en het op
poten zetten van het panelgesprek. Anderzijds de namen en enthousiaste
reacties van hen.
Volgende week heeft ook nog andere zaken in petto: strengere codes, nieuwe
maatregelen, de zoveelste veranderingen, het lijkt allemaal ontmoedigend.
Onthoud hieruit dat wij met VTK ons hoofd niet laten hangen en neem voor
jezelf mee wat het team aan het realiseren is: Never stop the s(up)port!
Abri out x
Abraham Belderbos
Praeses VTK 2020-2021

Vicewoordje
Code oranje. Jullie zullen allemaal het mailtje van onze rector ontvangen
hebben. Minder mensen in de aula, meer lessen online. Het deed net zo
deugd om nog eens, op anderhalve meter afstand uiteraard, tussen de
mensen te komen, in levenden lijve. Helaas zal het niet anders gaan, de
cijfers beloven niet veel goeds en het is belangrijk om dan te reageren, voor
de mensen rond ons, de mensen die we graag hebben.
Wat verandert er voor de werking van VTK? Vooralsnog niet zo heel veel.
We blijven er voor jullie zijn, blijven evenementen voor jullie organiseren,
coronaproof. En dat zal ook altijd zo blijven, desnoods volledig online! Maar
zo ver zijn we nog niet. Deze week hebben we een heleboel activiteiten
voor jullie klaar staan. Van een workshop krambambouli (jullie missen
die cantussen toch ook?) tot een panelgesprek over de 24 urenloop
en wat die normaal zoal doet met een mens! Zie ik u daar?
Sebastiaan Milis
Vice-Praeses VTK 2020-2021
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Openingsuren

Productiviteitstips van de 6/1
Hier zijn we weer, zoals beloofd hebben we deze week opnieuw een studententip
verzameld voor jullie. Hebben jullie nog tips and tricks of leuke verhaaltjes? Stuur ze
dan zeker door naar 6-1@vtk.be
Zoals elke brave student openen we op “de 6/1” dagelijks onze Toledo. Elke dag opnieuw
zien we 10 meldingen en 15 updates van alle verschillende vakken. Helaas zijn ze niet
allemaal even nuttig
Maar niet getreurd! Het is mogelijk om je meldingsinstelling
aan te passen, “Had ik dit 5 jaar geleden maar geweten”.
Als je op de startpagina van Toledo bent, krijg je een overzicht van al je vakken. In
de onderste balk van elk vak staan drie icoontjes, het rechtste is drie puntjes. Als je
hierop klikt, komen er meer opties ter beschikking. Onder “Instellingen > Persoonlijke
weergave-opties” kan je op “Wijzig meldingsinstellingen” klikken. Er opent zich een
nieuwe pagina waar je alles of slechts delen kunt (de)selecteren.
Groetjes van de 6-1.
Ps. Like zeker ook onze Facebookpagina “De 6/1” om op de hoogte te blijven van onze
avonturen en filmavondjes xxx

Design Challenge - Arenberg Art
Als je wandelt over het grasveld voor het Arenbergkasteel kan je aan je linker- en
rechterkant bankjes en sokkels zien staan. Deze sokkels worden nu gebruikt om
bloemen op te zetten, maar wij hebben een veel beter idee.
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van VTK willen wij het grasplein wat mooier
aankleden, maar daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Het doel is om op 8 van deze
sokkels kunstwerken te plaatsen, eentje voor elk departement en een achtste voor de
faculteit en VTK. Ben jij creatief? Zie je het wel zitten om jouw ingenieurs fantasieën
vereeuwigd te zien worden in de buurt van het kasteel? Neem dan zeker deel aan deze
wedstrijd en maak kans op een geldprijs en eeuwige roem! Meer info beschikbaar op
het Facebookevent of op on.vtk.be/ArenbergArt

Bericht van de schepen van studentenzaken
Beste student
Naar aanleiding van de stijgende cijfers van het aantal besmettingen scherpt stad
Leuven enkele maatregelen aan. Dat is cruciaal om er samen voor te zorgen dat
ziekenhuizen niet overbelast raken en ouderen en kwetsbare mensen beschermd
worden.
Volgende maatregelen zijn van kracht:
•

Studentenactiviteiten mogen plaatsvinden tot 23 uur. Dat geldt zowel voor
activiteiten op openbaar domein, als op privé-terreinen.

•

Naast cafés sluiten ook restaurants en feestzalen om 23 uur. (Voor restaurants
geldt een uitzondering op vrijdag en zaterdag. Dan kunnen ze openblijven tot
1 uur.)

•

Fakbars volgen de regels van de horeca en sluiten ook om 23 uur. Studenten
mogen er met max. vier aan een tafel zitten.

•

Vanaf 22 uur is het verboden om alcohol op straat te drinken.

•

Kleedkamers van sportaccommodaties worden gesloten.

Daarnaast gelden uiteraard ook de extra maatregelen die de federale overheid heeft
genomen:
•

Je max maximaal drie nauwe contacten hebben. Enkel deze nauwe contacten
kan je ontvangen op je kamer.

•

Je mag met maximum vier personen samen zijn op het openbaar domein (op
straat, op een plein, in een park of een bos,..)

•

De algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen blijven gelden: afstand,
mondmasker, handen wassen en ontsmetten, goed ventileren,….

Wij willen jullie allen danken voor de vele inspanningen die jullie de laatste maanden
al geleverd hebben. We beseffen dat dit geen eenvoudige periode is. Tegelijk willen
we het belang beklemtonen om nu vol te houden, de maatregelen solidair op te
volgen en zo samen de strijd met het virus verder aan te gaan.
Meer info:
Studentenactiviteiten: https://www.loko.be/nl/covid
Regels op kot: https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/
kotrichtlijnen#samenleven
Alvast bedankt
Thomas Van Oppens, schepen van studentenzaken

MA 19: PeMe Kubbtoernooi | Grasveldje Alma 3 | 18u30
Na drie spetterende avonden in de Waaiberg, waar jullie allemaal je peters en
meters hebt leren kennen, wordt het eens tijd om opnieuw af te spreken! Wat
is er beter om een band te vormen, dan samen strijden in een competitie?
Spoor je groepje aan en bemachtig de titel van beste PeMe-groepje! Inschrijven
kan via het Facebookevenement.

DI 20: KramBARbouli | OHL Offside | 18u00
KRAMBIMBAMBAMBOULI, KRAMBAMBOULI! Het is niet omdat we onze kelen
niet meer mogen openzetten op cantussen, dat we geen cantusdranken
mogen drinken! Drink jij ook van ’s avonds laat tot ’s ochtends vroeg je glas
krambambouli? Of net niet? Dan is het tijd om te testen of dat wel echt lekker
is! Jullie zijn welkom op onze KramBARbouli, waar jullie zelf krambambouli
kunnen maken. Je kan daarbovenop genieten van andere lekkere drankjes
én een live-bandje dat jullie oren met engelenzang zal vullen. En is je geld al
naar de donder? PEEZUIG DAN VAN ELKE SCHACHT en schrijf je in! Meer info
is te vinden op het Facebookevenement of op de site.

WO 21: VTK Bureau 3 | ELEC 00.54 - Aula R | 12u45
Het VTK Bureau is een vergadering die tweewekelijks op woensdagmiddag wordt
georganiseerd, om updates te geven én input te vragen over beleidsbeslissingen
op facultair (FPOC, Faculteitsbestuur) en universitair niveau (Groepsbestuur,
GeBu…). Elke student aan onze faculteit is welkom om input te geven tijdens
een VTK Bureau! Hoe kan VTK immers studenten vertegenwoordigen zonder
de input van de studenten? Een nieuw academiejaar betekent opnieuw een
jaar vol interessante discussies over thema’s zoals studiekostenbeheersing,
het onderwijs in coronatijden, de rectorsverkiezingen, en veel meer dat op
jou staat te wachten! Als je je vooraf inschrijft (zie Facebookevenement) krijg
je ook een gratis broodje en drankje, wat wil je nog meer? Join ook onze VTK
Onderwijs Facebookgroep!

Events

WO 21: Never Stop the S(up)port | Pieter de Somer | 20u30
Ondanks dat de 24 urenloop niet doorgaat dit semester, willen we toch
het licht schijnen op dit grote evenement en de impact ervan met een
uniek panelgesprek. Vragen als ‘Hoeveel kunnen de limieten nog verlegd
worden qua aantal rondjes’, ‘Wat gebeurt er in het lichaam tijdens zo’n
24 urenloop’, ‘Hoe groot is de impact van supporters op een prestatie’ en
nog veel meer staan deze avond centraal. Samen met de gastsprekers
Hugo Van Hamme (professor aan faculteit ingenieurswetenschappen), Kim
Gevaert (topatleet), Peter Hespel (sportwetenschapper) en Maarten Van
Gramberen( sportjournalist) gaan we dit onderwerp tegemoet en wordt dit
toch een dag om nooit te vergeten.
Je moet je inschrijving via de link in op de website of in het evenement op
Facebook.
TIMING 21 oktober is als volgt: om 20.00u worden de eerste groepen
toegelaten en om 20.15u de tweede groep, waarna om 20.30u het
panelgesprek kan beginnen.

MA-WO 26-28: SVDM: Muurklimmen | De Stordeur | 16u30
Als eerste Sport Van De Maand hebben we voor een populaire vaste waarde
gekozen: Muurklimmen. Naast kracht en lenigheid stel je ook nog eens je
doorzettingsvermogen op de proef!
Voor een prijsje van 5 euro per persoon kan je gedurende 2 uurtjes leren
muurklimmen of je reeds verworven technieken showen! ;)
Omdat we iedereen de kans willen geven samen met ons te genieten van
een sportieve namiddag, kan je kiezen tussen 3 verschillende dagen:
1.

Maandag 26 oktober 16u30-18u30

2.

Dinsdag 27 oktober 16u30-18u30

3.

Woensdag 28 oktober 16u30-18u30

Inschrijven gebeurt per duo (omwille van corona), slechts 1 iemand moet
zich dus inschrijven.
Inschrijven kan vanaf maandag 19 oktober 20u via de site (on.vtk.be/
muurklimmen). De plaatsen zijn beperkt, dus wees er snel bij!
Hopelijk zien we jullie daar,
VTK Sport

Events

MA 26: 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 bedrijf wel zien zitten? Of wil je gewoon rustig
luisteren naar boeiende presentaties en interessante bedrijven leren kennen?
Dan bieden wij de perfecte mogelijkheid: de Sector Night Chemical Industry
op maandag 26 oktober om 19u30 in het TTI. Deze avond stellen vier bedrijven
uit de sector zich voor in de vorm van een korte presentatie. Achteraf nodigen
wij jullie graag uit voor een netwerkmoment in de machinezaal van het TTI
waar je informatieve gesprekken kan voeren met mensen uit de chemische
industrie. Volgende bedrijven zullen het beste van zichzelf geven: BASF,
Eurofins, Johnson & Johnson en Exxon Mobil.
Dit evenement is voor 3e bachelor, 1e en 2e masterstudenten. Inschrijven is
verplicht en kan via de link op de site of in het evenement gedeeld op onze
Corporate Relations pagina op Facebook.

MA 26: Sector Night Electro-Mechanical Engineering | ESAT
| 19u30

Ben je gepassioneerd door werktuigkunde of elektrotechniek? En wil je graag
je horizon verbreden en enkele interessante bedrijven leren kennen in deze
sector? Dan is dit evenement de ideale gelegenheid: op de Sector Night
Electro-Mechanical Engineering stellen vier bedrijven uit de sector zich voor.
Je leert hen beter kennen met een korte presentatie en achteraf nodigen we
jullie graag uit voor een netwerkmoment, waar je informatieve gesprekken
kan voeren met mensen uit de industrie. Volgende bedrijven zullen het beste
van zichzelf geven: Engie tractebel, Sweco, Celestia Antwerp en Komatsu.
Dit evenement is voor 3e bachelor, 1e en 2e masterstudenten. Inschrijven is
verplicht en kan via de link op de site of in het evenement gedeelt op onze
Corporate Relations pagina op Facebook.

DI 27: Software Essentials | Online | 19u00
Is het al even geleden dat je LaTeX, MATLAB of Excel VBA hebt gebruikt en
wil je je kennis opfrissen? Heb je met deze zeer nuttige software nog nooit
gewerkt? Heb je binnenkort een taak waar deze software van pas gaat komen?
Schrijf je dan snel in voor de Software Essentials op 27 oktober!

Events

DI 27: Bowlingtoernooi | Bowl Kings | 19u00
Welk team beschikt er over dodelijke precisie en stalen zenuwen? Bij wie
stroomt er vikingbloed door de aders? Kom bewijzen dat jouw groep de
beste bowlers zijn en praat gezellig bij met de vriendjes.
Inschrijvinglink volgt.

WO 28: Cantusquiz | OHL Offside | 20u00
Wil jij al je opgedane cantuswijsheid van afgelopen jaren ook nog eens
kunnen gebruiken? Wil je bewijzen dat ondanks dat geen cantussen zijn,
jij toch elke vrije versie zou slayen. Kom dan zeker af met je groepje van 4
naar onze cantusquiz en laat zien dat ondanks corona jullie de beste van
de corona zijn.
Er zijn prachtige prijzen te winnen die je ook kan terugvinden in je codex.
Inschrijflink volgt nog!

DO 29: EBEC Case Study| OHL/Online | 9u00
European BEST Engineering Competition (EBEC) is the biggest competition
for technology students in Europe. It consists of two disciplines in three
rounds - local, regional and European. One of the disciplines is the Case
Study. The concept of Case Study is that our partner company will present
a real-life problem they’re currently dealing with and the job of your team is
to work out a solution for it. Besides getting in contact with representatives
from the company, this is also a great way to see what technology work
looks like in practice. Last, but not least, you will meet and collaborate
with students from various different faculties of Bioscience Engineering,
Engineering Science, Science, Engineering Technology, etc.
This year the Case Study will take place online on the 29th of October, but
there is the possibility to work on the competition on location. You just
have to show up and enjoy!

Events

IGEM: Prestigious competition in synthetic biology
iGEM or ‘international Genetically Engineered Machine’ is a prestigious competition
in synthetic biology held each year in Boston, US. Groups of students from each
participating university work all summer long to develop genetically engineered
systems that create a positive contribution to the world. Because of the
multidisciplinary nature of the competition, students are selected from a wide
variety of backgrounds.
The KU Leuven iGEM team is recruiting new students to participate in iGEM 2021
competition. This is an unique opportunity for students to expand their horizon
and create an amazing project from ground up in an interdisciplinary team of 12-18
students.
Where can you apply?
Fill in the application form on the website: https://igemleuven.be/apply.html
Application deadline: 31st October 23:59 CET
You can find us on our Website, Facebook, and Instagram.

ie-net Startbaanevent
Op woensdag 28 & donderdag 29 oktober vindt het eerste digitale ie-net
Startbaanevent plaats. Ie-net is de beroepsvereniging van burgerlijk, bio- en
industrieel ingenieurs in Vlaanderen en Brussel.
Hoeveel verdien je als startende ingenieur?
Hoe kan je je CV laten opvallen?
Hoe maak je de juiste keuze tussen verschillende werkgevers?
Op basis van de resultaten van de startbaanenquête (afgenomen bij de ingenieurs
van promotie 2020, 2019 en 2018) geeft ie-net jou een antwoord op deze en nog
veel meer andere startersvragen!
Schrijf je voor 27 oktober in voor het digitale Startbaanevent https://www.ie-net.
be/startbaanevent2020
Na de bespreking van de resultaten van de startbaanenquête kan je zelf vragen
stellen aan de deelnemende bedrijven én kennismaken met jonge ingenieurs die
daar werkzaam zijn.

Berichten

SensUs student competition 2021
Are you a 3rd year bachelor or 1st year master student in the field of (bioscience-)
engineering, (bio)chemistry, pharmacy, biology, biomedical sciences, economy,
physics, computer sciences…? Do you have what it takes to come up with innovative
and creative solutions? Then we have the right challenge for you!!
SensUs 2021 is the 6th edition of an international student competition on sensors for
healthcare with participating universities from all over the world. More information
about the competition and its goal can be found in our video: https://www.youtube.
com/watch?v=cu9syso_6w8. Right now, we are looking for a multidisciplinary
team of students to build a biosensor for detecting the presence of Influenza virus
in saliva and to continue the winning KU Leuven legacy! For this we need YOU! Apply
until 10 November by sending a short CV and motivation letter (one page each) to
SensUs@biw.kuleuven.be.
Want more information? Contact us, check our Facebook (SensUs - KU Leuven
Team) or visit the official SensUs website (www.SensUs.org).

Berichten

Meme wedstrijd Vivaldi regering
Twee weken geleden was het raadsel van de week vervangen door een memewedstrijd. De inzendingen willen we natuurlijk graag delen met jullie:

Memes

Scampi's
Het woord 'scampi' is foutief overgenomen uit het Italiaans. De Italiaanse
enkelvoudsvorm is scampo, de meervoudsvorm is scampi. In het Nederlands
wordt het enkelvoud scampo niet gebruikt. De meeste Nederlandse taalgebruikers
beschouwen scampi als een enkelvoudsvorm en voegen er dan een meervouds-s
aan toe om het meervoud te vormen: scampi's. Strikt gezien bevat scampi's dus
een dubbel meervoud.

Mieren
Mieren kunnen niet doodvallen aangezien hun gewicht te laag is ten opzichte van
hun omvang en de luchtweerstand daardoor te sterk is.

WC-papier
Mensen met hogere inkomens willen liever dat wc-papier over de rol heen hangt.
Minder rijke mensen hebben liever dat het papier achter de rol langs gaat. Er is
zowaar onderzoek naar gedaan: 60% van de mensen met een inkomen van
$50.000+ wilden het over, 73% van de mensen die minder dan $20.000 onder. Over
de tussengroep is geen dominante toiletpapierrol-voorkeur bekend.

Neusgaten
Wanneer we door onze neus ademen, ademen we meer lucht in via het ene neusgat
dan via het andere. Dat wisselt elke 15 minuten.

Weetjes

Spelletjes

BBBBBBB

Connect
the dots

Nonogram

Spelletjes

Kleurplaat

BBBBBBB

Raadsel van de week
Afgelopen dinsdag zijn we met Angela de kar een enorme bestelling Majeur gaan
halen in de Colruyt. Aan jullie om te raden hoeveel Majeur ons Angela aan kan!

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon ter
waarde van €20.
Helaas waren er vorige week geen inzendingen en is er dus geen winnaar. Waag
deze week dus zeker je kans!!

Werkgroep Redactie
recruteert!
Kan jij een betere poster maken
dan dit?

Heb jij...
•
•
•
•

Passie voor grafisch ontwerp
Kriebels voor de journalistiek
Talent voor het schrijven
Creativiteit in overvloed

Contacteer redactie@VTK.be

