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23u00 Happy Hour ‘t ElixIr

DONDERDAGDONDERDAG

12u45 VTK Bureau 3 TTI
20u00 Training herenzaalvoetbal Sport-

hal unit 2
22u00 Training herenvoetbal Atletiekpiste
22u00 Training damesvoetbal Atletiekpiste
22u00 Zware bieren avond 't ElixIr

Beste lezer

We hoeven jullie wellicht niet meer te melden wat er deze week allemaal gaat 
gebeuren. Het is eindelijk tijd voor de langverwachte 24 urenloop. Deze week 

staat in het teken van het supporteren van onze moedige lopers naar de tweede 
opeenvolgende overwinning. We weten allemaal dat iedereen liever een over-
winningsfeestje heeft van VTK dan van Apolloon. Dus geniet van deze 24 uren 
editie van het Bakske en kom zeker eens naar het VTK standje langs de piste!

Veel leesplezier
De redactie

DINSDAGDINSDAG 20u00.. 24 urenloop Atletiekpiste

WOENSDAGWOENSDAG
..20u00 24 urenloop Atletiekpiste
21u30 Overwinningsfeestje 't ElixIr



 Praeses en Vice woordje

Samenhorigheid troef in de aanloop naar de 24 uren-
loop: ook de vice en de praeses sloegen deze week de han-

den in elkaar voor hun openingstekstje.

Ode aan de 24 urenloop 

Oh 24 urenloop, vol spanning en sfeer 
Oh favoriete queeste naar euforie en eer 

Met uw eindeloze nacht die van jongens mannen maakt
En het VTK speedyteam die alle weerstand kraakt

Breng ons ook dit jaar weer naar hogere sferen
En laat ons die prutsers van Apolloon opnieuw een lesje leren

Oh loper, oh topsporter, atleet eerste soort 
Die elke Apolloniër de grond in boort

Met beenspieren hard als gedegen staal
die ploegt en vecht voor zijn ideaal

Sta op als held in deze ultieme strijd
En word geloofd en bezongen tot in de eeuwigheid

Oh supporter, oh vriend, steun van elke atleet
Maak uzelf heser en heser bij elke kreet

Wees onze troef in avond en nacht,
Bezorg ons de moed, de houvast en de kracht
Schep één grote massa van wit, geel en blauw

en breek Apolloon zonder enig berouw

Eendracht maakt macht is de boodschap van dit betoog
Met samenhorigheid, steekt straks VTK die beker weer omhoog.



Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10U30-18U00  12U30-14U00 EN 18U-19U 22U - ...

Dinsdag    10U30-18U00  12U30-13U30 CLOSED

Woensdag    CLOSED  CLOSED 21U30 - ...

Donderdag    10U30-18U00  12U30-14U00 EN 18U-19U 22U - ...

Vrijdag         10U30-16U00  CLOSED       CLOSED

CuDi
Beste lezer van het bakske

Deze week is het eindelijk weer tijd voor de 24 urenloop. 
Het moment dat alle studenten burgerlijk ingenieur en bur-
gerlijk ingenieur architect zich verenigen en samen trachten het 
hoogste goed te behalen. Wil jij duidelijk maken dat jij tot VTK behoo-
rt? Heeft jouw nek het ook soms koud? Staan de kleuren blauw en geel 
jou goed? Twijfel dan niet langer en bestel als de bliksem de enige echte 
supporterssjaal op de website van vtk.
Is jouw nek te dik voor een sjaal of heb jij liever een warme nek én een warm 
hoofd, dan is de VTK muts de manier voor jou om voor VTK te supporteren deze 
week!

Het cursusdienst team



ZO 21 : Happy Hour | 'T ELIXIR | 23U00-24U00

Elke zondagavond van 23u tot 24u is het Happy Hour in ‘t ElixIr. Dit wil zeggen dat 
je twee pintjes of colaatjes krĳ gt voor de prĳ s van één! Zak dus zeker af naar je 
favoriete kelder om een leuke week in Leuven te beginnen.

WOE 24: Overwinningsfeestje | 'T ELIXIR | 21U30

Het is gebeurd. Vorig jaar hebben we eindelĳ k die beker weer veroverd en we zĳ n 
niet van plan om die zomaar terug af te geven dit jaar. Daarom gaat ons leger 
harder trainen, sneller lopen en zo de 24 urenloop opnieuw winnen! 

Een ideale gelegenheid om te tonen dat we niet enkel snel kunnen lopen, maar 
dat we ook weten hoe we een goed feestje moeten bouwen!

Vier die prachtige overwinning met ons mee in een gigantisch feest waarvoor we 
zelfs de deuren van de Waaiberg openen!

DO 25: VTK Bureau 3 | TTI | 12U45 

Onze tweewekelĳ kse open onderwĳ svergadering wordt omwille van de 24 
urenloop verplaatst naar donderdagmiddag. Eén dagje later dus, maar met even 
interessante onderwerpen en nog altĳ d met een gratis broodje en drankje voor 
alle aanwezigen. Interesse? Stuur een mailtje naar onderwĳ s@vtk.be of kom 
gewoon eens langs!

DO 25: Open training damesvoetbal | VOETBALVELD BINNEN DE 
ATLETIEKPISTE | 22U00 

[Enkel dames]

Hallo fantastische VTK vrouwen! Donderdag 25 oktober 
vindt de eerste vrouwenvoetbalploeg training van VTK plaats! 
Iedereen die interesse heeft, is zeer welkom! Kunnen voetballen is zeker geen 
vereiste, zolang er maar enthousiasme is! VTK doet dit jaar ook mee met de 

IFB (Interfacultaire beker) vrouwenvoetbal dus kom voltallig af! Neem zeker je 
sportkaart mee. Tot dan! Ps: Indien je twĳ felt, gewoon afkomen!

Events



DO 25 : Open training herenvoetbal | VOETBALBELD BINNEN DE 
ATELTIEKPISTE | 22U00

Net zoals de dames kunnen de heren ook niet achterblĳ ven. Voor de start van 
de IFB is het altĳ d leuk om al eens je medespelers te leren kennen, kom daarom 
zeker af om rustig eens een balletje te trappen in een vriendschappelĳ ke sfeer. 
Napraten over de overwinning tĳ dens de 24 urenloop zal hier zeker ook gebeuren 
:)

WOE 24: Open training herenzaalvoetbaal | NIEUWE SPORTHAL 
UNIT 2 | 20U00

Dames veldvoetbal, heren veldvoetbal, dan nemen we ook direct er de heren 
zaalvoetbalploeg bĳ . Opnieuw in een zeer rustige en ontspannende sfeer je 
nieuwe medespelers leren kennen en onderling eens een matchke spelen. De 
stĳ ve beentjes na de 24 urenloop is zeker geen excuus om thuis te blĳ ven ;)

DO 25: Zware bieren avond | 'T ELIXIR | 22U00 

Elke donderdag staan onze zware bieren in promo. Kom genieten van een Duvel, 
Chouffeke, Chimay, ... voor slechts €1,5 in plaats van €2. Sluit je week samen met 
ons af door extra goedkoop zwaar bier te consumeren! Vergeet niet dat er €2 
waarborg staat op onze speciale glazen.

DO 1 - ZO 4 NOV: VTK Citytrip | MADRID

Terug van weggeweest, de VTK Citytrip! Dit jaar is Madrid aan de beurt! Hier 
bezoeken we de interessantste en mooiste pareltjes en bezienswaardigheden van 
Madrid. We ontdekken er de geschiedenis en cultuur van de Spaanse hoofdstad. 
De inschrĳ fl ink en alle andere info vind je terug op on.vtk.be/citytrip

Events



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAT CAKE 
GET FAT 

FATTIES ARE HARDER TO KIDNAP! 

 

Het jaar is weer begonnen en daarom wordt het tijd voor 
het eerste evenement van DUPLEX. Kom jezelf 
verwennen met een stuk cake, een chocomelk en/of één 
van de andere lekkernijen aan een schappelijke prijs. 



CAREERS

13 NOVEMBER 2018
Graag inschrijven via recruitment.belgium@ineos.com 

voor 7 november 2018

PROGRAMMA
14u45

15u00

16u00

17u00

19u30
Treinstation Beveren
Vertrek bus naar site 
Zwijndrecht

Site Zwijndrecht
Vertrek bus naar station
Beveren

Receptie
Meet and Greet 
Management & Young Engineers

Presentatie INEOS
Carrièremogelijkheden

Rondleiding site
Zwijndrecht



24 uren
memes





Foto's



Berichten YERA - Een kerncentrale is zoals je 
vriend of vriendin. Je moet het onderhoud-

en. En dat kost geld.

Beste energiekenners, pseudo-energiekenners en energie-on-
wetenden,

De onzin die politici en media uitkramen over energie scheert hoge top-
pen dezer tijden. Ongezien. (Of wacht, eigenlijk wel al gezien)

Laat ons u professor R. Belmans - CEO van EnergyVille - citeren. 
“Wanneer een auto 20 jaar oud is en je hebt het voertuig 20 jaar lang niet of slecht 
onderhouden, dan is het toch logisch dat je de auto niet meer kan vertrouwen op 
een correcte werking?”
Wel, dierbare lezer, exact hetzelfde doet zich voor bij de kerncentrale. 

Door alle theorieën en bezweringen in de media zouden we haast het bos door de 
bomen niet meer zien. De meest voor de hand liggende feiten op een rij:

1. Hoeveel CO2 stoot een gemiddelde kerncentrale (bv. Doel 3) jaarlijks uit?
2. Welke viezigheden komen er uit die angstaanjagend grote koeltorens? 
3. Hoeveel duurder (voor de volledigheid: in termen van marginale kost) is een 

kerncentrale ten opzichte van een gascentrale? 

Hoeniet awel wij an sich voorstander zijn van kernenergie, hopen we u toch weer 
wat wijzer gemaakt te hebben. Meer info op www.yera.be en op onze facebook-
pagina “YERA Belgium”.

Gegroet!
Michiel Kenis, Author

1) Gemiddeld evenveel als een windturbine 2) H20, men noemt het wel eens water 
3) de marginale kost van een kerncentrale is de helft van die van een gascentrale



Theokot
We hebben alweer een superleuke week achter de rug!! Ook deze week heeft 
het Theokotteam superhard gewerkt om speciaal voor jullie lekkere broodjes te 
smeren en net als vorige week hebben we een paar kleine vebeteringen bedacht 
voor ons nieuwe systeem :). Het reservatiesysteem werd al heel goed gebruikt, 
maar was niet zo handig voor wie om half 12 nog lekker knus in zijn bedje lag… 
Daarom gaan de verkoopsessies vanaf deze week een dagje op voorhand online 
staan :) :) :)

Aangezien er weer massaal broodjes verkocht zijn was er natuurlijk wel een 
kleine uitbreiding nodig van ons team. Dus zijn we woensdag maar wat werkvolk 
gaan kopen ;). Vanaf deze week gaan de Theokotschachtjes ons dus helpen 
om voor jullie de best mogelijke service te voorzien. We willen ook al de rest 
oproepen om zeker eens een leuk shiftje te komen doen. Na een shiftje krijgen 
jullie een gratis broodje dat jullie zelf mogen samenstellen :D. (jippie! Free food!)

Berichten



Cantusweetje Werkgroep Cantus

Commilitones!

Het is de week van de 24 urenloop! Heel de week draait naar jaarlijkse gewoonte 
weer enkel om sport. Het is dus logisch dat het lied van deze week er een is met 
veel beweging, en bij welk lied wordt er nu meer bewogen dan My bonnie?

My bonnie lies over the ocean of kortweg My bonnie is een Schots volkslied, voor 
het eerst opgetekend in een studentenliederboek van 1881 maar is waarschijnlijk 
ouder dan dat. Er wordt algemeen aangenomen dat het lied gaat over Bonnie 
Prince Charlie, die na een mislukte verovering van de Engelse kroon naar Frankri-
jk, ‘over the sea’ is moeten vluchten.

Charles Eduard Stuart, bijgenaamd Bonnie (Schots voor knap) was de kleinzo-
on van de Engelse koning James/Jakobus II, die in 1688 afgezet werd voor zijn 
katholiek geloof. Hieruit ontstond het Jakobitisme, de beweging om de afstam-
melingen van James II terug op de troon te krijgen. James III (1688-1766) en 
diens zoon, de Bonnie Prince kregen vooral steun van de Schotten als leden van 
het huis Stuart (dat zijn oorsprong in Schotland vindt) en als katholieken van 
Frankrijk, dat liever een katholieke dan protestantse vorst op de Engelse troon 
zag.

In de hoop later door te stoten landde James III in december 1715 in Schotland, 
op een ogenblik dat er opstanden en gevechten plaatsvonden door de verkiezing 
van de Duitse, protestantse keurvorst George Louis als nieuwe koning. Echter, bij 
het horen dat er Engelse troepen in aantocht waren ontvluchtte hij in februari 
Schotland al, wat hem niet in dank werd afgenomen door zijn sympathisanten. 
James week uit naar Italië waar enkele jaren laten Bonnie Prince Charlie (1720-
1788) werd geboren, die de nieuwe hoop van de beweging zou worden.

Het duurde tot 1745 voor er weer iets gebeurde, toen kreeg Charles steun van de 
Fransen in de vorm van twee schepen die hem naar Schotland brachten en een 
vloot, die tot grote ramp in een storm verging. Eenmaal aangekomen verzamelde 
hij een Schots leger dat veel succes boekte maar uiteindelijk door zijn slecht 
militair leiderschap werd verslagen. Op de vlucht voor de Engelse legers werd hij 
toen gedwongen maandenlang door de Schotse moerassen te vluchten. On-
danks de som van 30.000 pond op zijn hoofd heeft toch geen enkele Schot hem 
verraden en is hij er in geslaagd om Frankrijk terug te bereiken. En daarom, com-
militones, is my bonnie over the sea maar voor sommigen leeft de Jakobitische 
zaak nog so bring back my bonnie to me!

Laten we op Bonnie Prince Charles drinken, commilitones, en op liedjes met 
veel bewegen!

Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Mathias Waerebeek, Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be

Cantusweetje Werkgroep CantusCantusweetje Werkgroep Cantus



Spelletjes

Hashi

Kakuro

copyright:    www.puzzlesandbrains.com

and

Connect all islands into a single group by drawing horizontal or vertical 
lines (bridges).  You can draw a single or double line between each island 
(not more). The total number of bridges that connect an island matches 
the number on it.  The bridges may not cross each other.

9 by 9 Build Bridges (No. 35 and 36)

0909 Build Bridges 35

0909 Build Bridges 36
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Raadsel van de week

In het thema van de 24 urenloop is het raadseltje omgevormd in een spelletje. Onze 
generaal Frits Dhaenens gaat ervoor zorgen dat we voor een 2de jaar op rij de over-
winning halen. Kan jij tellen hoeveel keer hij voorkomt in het Bakske als kleine loper? 
(Alleen de kleine Fritsen tellen, niet wanneer hij gewoon staat op een foto)

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een Fnacbon ter waarde 
van €20. 
De winnaar van vorige week zal online worden bekend gemaakt!

Communicatie
Wil je zelf iets in het Bakske publiceren? Stuur je rijmpje, cartoon, verhaal, teken-
ing  of meme door naar bakske@vtk.be en misschien verschijnt jouw kunstwerk 
wel in onze volgende editie!

Woordzoeker

CREATIVE
IDEA
INNOVATIVE
TEAMDESIGN
CASESTUDY
FROG
ACTIONCAM
FREEFOOD
CONSTRUCTION
HAMER
WOODSAW
PRESENTATION
SOLUTION
TEAMWORK
ENGINEER
VTK
LBK
BEST

G M M J C U K M I V A M      L J V N J F       

G     I V J C M H F       X I O H        

C     M Y M W N Y Z D       F I         

I     I O S M P G J B   S U   R T         

D     R J V F M F I E   U N   O A         

Y L B L I I S K Z D D J S X Z E E E P G T W T B      

K T E A M W O R K R F C T E I E L F J I N U V N U S    

J C O N S T R U C T I O N E D B X Q O U E Y B F Y B    

M A C N O I T C A D D J V S K M V W E Y S T K V S S    

P G J K O O K C F A Y I E V I T A E R C E R U F W Z    

B L L N Y I D U Y L T Y U F W D D E H C R H E P Z     

U G N L Q I T K S A Z D N T R A E O T Q P B P E V     

X I L M W K H U V V O U M P K Q S A O R E M A H N     

H X H G Z J N O L N V T R M U J V D A F W B F S X I    

A R L I K R N Q N O T S Y E S T H W O O E U K L W E G   

M D J F E N G J K D S E E K R V E X M O M E M T P L D N  

C U Z B I L J K F M Y S V T K V L R V I W I R Q T G D L E

   H K A U M  U O A S V  Y H I Y T  C X F V B    

    S B K    V C W    H T B    J T K     

 

Doe mee aan EBEC Case Study op woensdag 31/10 en 
los met je team 2 interdisciplinaire cases op gepresen-
teerd door Cyclops en IPCOS. Of bouw je liever zelf een 
oplossing met hamer en boor? Dan is EBEC Team Design 
op zaterdag 10/11 iets voor jou met een opdracht van de 
NMBS!
 
Inschrijven kan individueel, met een onvolledig team of 
met een volledig team van 4 personen.
Schrijf je in via www.bestleuven.eu/ebec, win leuke pri-
jzen en geniet van het gratis eten!




