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23u00 Happy hour ‘t ElixIr

DONDERDAGDONDERDAG

18u45 Infosessie TTT's 200G 00.01
19u00 Vormingssessie PAL Theokot
19u00 Inschrijven gitaarlessen MTC
20u00 VTKwis PDS
20u00 Opening Uniluc 
20u30 Looptraining 24urenloop Atletiekpiste

Beste lezer

Je zal je deze week zeker niet vervelen met alweer een week boordevol super 
toffe activiteiten!

Veel leesplezier
De redactie

DINSDAGDINSDAG
20u00 IAESTE infoavond baarr

20u30 Looptraining 24urenloop Atletiekpiste
22u00 Jeneverfeestje 't Elixir

WOENSDAGWOENSDAG
18u00 Schachtenverkoop Atletiekpiste
20u00 IAESTE infoavond Theokot

20u30 Looptraining 24urenloop Atletiekpiste

19u00 Openingslezing Statix KAST 01.07
20u00 Career evening 1  MTC
20u30 Looptraining 24urenloop Atletiekpiste
21u00 Schachtenconvent II  't Elixir
21u30 EeTcantus Waaiberg



Vicewoordje
Week twee loopt over in week drie en ook ik loop al over van de verwachtingen 
voor volgende week. Ons legendarisch Jeneverfeestje, waar de flessen over de 
toog vliegen, waar om middernacht iedereen bijna aan elkaar plakt en waar 
heel Leuven met open ogen naar kijkt, beloofd fakbar 't Elixir weer de epische 
reputatie te geven die ze verdiend. Maar ook onze werkgroepen beginnen sti-
laan uit de vakantie te ontwaken. Zo trapt Statix het nieuwe jaar af met hun 
openinglezing waar niemand minder dan de Vlaamse bouwmeester te gast is 
en stelt Existenz hun kunsten tentoon in het eerste Café Commencé. Ben je 
meer in de wieg gelegd voor het intellectuele werk, dan kan je ook terecht op 
onze eerste quiz met als gastheer de enige echte meneer Spaghetti.

Kortom voor ieder wat wils. Ook de sportieve noot zal niet ontbreken in de 
kalender van deze week. De looptrainingen gaan onverbiddelijk voort 
want de haat liefde relatie met onze Sportkotburen begint stilaan zijn 
hoogtepunt te bereiken...

Kobe Vanassen, Vice praeses

Praeseswoordje
Na maanden trainen, voorbereiden en dromen, komt 

de moeder aller sportevenementen steeds dichterbij: 
De 24 urenloop. De spanning begint te stijgen, de promo-

campagne komt volledig op gang en elke dag komen tiental-
len studenten naar de atletiekpiste om zich voor te bereiden op 

de grote dag. De druk is niet min: Het is bijna 30 jaar geleden dat 
VTK nog eens twee maal na elkaar deze prachtige kamp kon winnen. 

Laat u dat niet afschrikken, waarde medestudent! 

Laat ons dit aanvatten als DE kans om ons te onderscheiden van de gen-
eraties voor ons en laat ons opstaan als echte atleten, als echte strijders, als 
echte winnaars. Dit jaar zullen wij harder trainen dan onze tegenstanders, 
sneller lopen dan onze schaduwen, harder roepen dan de gemiddelde por-
noster en het wit-blauwe monster weer ten gronde brengen. Wij zullen enkel 
slagen in ons doel als wij de handen in mekaar slaan en elke studenten, elke 
burgie, elke archie, elke Belg en elke international weten te verenigen in ons 
grote VTK-leger. Steek je supporterssjaal dus al maar in de was, verzin al maar 
nieuwe rijmpjes op “Apolloon” en kom met je vrienden je tijden scherper stellen 
op onze looptrainingen, want enkel samen zullen wij onze tegenstanders op de 
knieën krijgen.
Ik zie jullie daar.

Vincent Tombeur, Praeses



Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

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

Dinsdag    10U30-18U00  12U30-14U00 22U - ...

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

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

Vrijdag         10U30-16U00  CLOSED       CLOSED

CUDI

Draag zelf je steentje bij!

Ken je het gevoel dat je alweer honderden pagina's van Toledo aan het af-
drukken bent voor een vak, omdat dat cursusmateriaal niet beschikbaar is bij 
onze cursusdienst? Is je enige troost op dat moment dat je weet dat al je au-
la-vriendjes ook zoveel pagina's aan het afdrukken zijn voor dat zelfde vak? Aarzel 
dat niet langer en vraag na één van je lessen (of via mail) aan je prof of je de cursus 
mag laten verspreiden via de VTK Cursusdienst. Indien hij/zij toestemt, moet je en-
kel nog maar de pdf naar ons doorsturen en wij zorgen ervoor dat heel je aula een 
mooie cursus heeft i.p.v. al die zelfgedrukte pagina's (die je waarschijnlijk toch kwijt 
bent tegen dat de examens beginnen). Wees de held van je aula en neem het heft in 
eigen handen!

Neem gerust eens contact op als je twijfelt!

Het cursusdienst Team



MA 8 :Openingslezing Vlaamse bouwmeester | KAST 01.07 | 
19u00

Statix opent het nieuwe academiejaar 18-19 in samenwerking met dé Vlaamse 
bouwmeester! Leo Van Broeck komt een uitleg geven over het ruimtelijk gebruik 
in Vlaanderen en laat zijn licht schijnen over de toekomst van het ruimtelijk beleid.
Na de lezing biedt Statix een receptie aan waar kennis gemaakt kan worden met 
het nieuwe bestuur.

MA 8: Career Evening 1: Self-knowledge | MTC kleine aula | 
20u00

Klaar voor een boeiende ontdekkingsreis naar jezelf en de wereld rondom jou? 
Vooraleer je begint aan je zoektocht naar een stageplaats of een eerste job is het 
natuurlijk ontzettend belangrijk jezelf en de vele mogelijkheden die je hebt goed te 
begrijpen. Tijdens deze interactieve workshop door Crossbridge sta je stil bij jouw 
drijfveren, doelen, communicatiestijl, sterke en minder sterke punten… en mag 
je je verwachten aan heel wat nieuwe inzichten over jezelf en de arbeidsmarkt! 
BELANGRIJK: Om optimaal te kunnen deelnemen neem je best je laptop mee.

MA 8: Schachtenconvent II| 't Elixir | 21u00 

Heb je nog niet veel ervaring met cantussen, maar wil je daar graag verandering 
in brengen? Kom dan zeker af naar het cantusconvent waar je al de regeltjes 
aangeleerd krijgt om goed voorbereid aan de eetcantus mee te doen! Dit 
convent is bedoeld voor eerstejaars of studenten die minder dan 3 cantussen 
gedaan hebben. (Dit is hetzelfde convent als tijdens de onthaaldagen en voor de 
openingscantus)

DI 9: Jeneverfeestje | 't Elixir | 22u00

Na een knallende eerste twee weken gaan wij gewoon verder met de volgende 
zotte promo! Ons drankkot staat weer volgeladen met jenever voor ons berucht 
jeneverfeestje. Dinsdag is het weer tijd voor shots (5 cl) aan 60 cent. En voor de 
echt fanatieken onder ons verkopen we ook volle bekers jenever aan €3! Een 
ideaal recept voor een succesvolle avond. Laat jezelf nog maar eens goed gaan, 
want zoals een wijs man ooit zei: "Vele granen maken 1 brood, maar wij maken er 
liever jenever van."

DI 9 - WO 10: IAESTE infoavond | baarr (di), Theokot (wo) | 
20u00

Al van IAESTE gehoord? Neen? Dan is dit het ideale moment om ons te ontdekken! 
Of je nu een gemotiveerde eerstejaars bent of een doorwinterde master, iedereen 
kan wel iets vinden bij ons. We kunnen niet alleen stages aanbieden van Canada 
tot zelfs Noord-Korea, maar ook in eigen land valt er veel te doen. Als lid van 

IAESTE help je met het bestuur van het Leuvense committee, maar kan je ook 
meedoen aan tal van activiteiten in binnen- en buitenland!

Geïnteresseerd? Kom dan zeker eens een kijkje nemen op een van 
onze infoavonden en kom alles te weten over wat jij voor IAESTE kan 

betekenen, maar ook wat IAESTE voor jou kan betekenen.

Events



Events

WO 10: Schachtenverkoop | Ingang atletiekpiste | 18u00 
 
Wil je je dit jaar laten dopen bij VTK? Kom dan zeker naar de schachtenverkoop 
(verplicht)! Op de schachtenverkoop word je in een groepje van 4 verkocht aan 
ouderejaars. Ideale manier om deze te leren kennen en pret verzekerd! We 
beginnen met een looptest voor de 24-urenloop, dus doe zeker iets sportief aan 
dat ook vuil mag worden. Meer informatie vind je op de site van VTK. Vergeet zeker 
niet je doopboekje op voorhand te kopen in het Theokot, dit kan elke middag 
t.e.m. dindag 9/10!

DO 11: Infosessie TTT's | 200G 00.01 | 18u45

Het monitoraat organiseert een infosessie om al jullie vragen over de tussentijdse 
toetsen te beantwoorden. Hoe begin ik het best met studeren? Wat is de beste 
antwoordstrategie? En hoe grondig moet ik nu alles kennen? Je komt het allemaal 
te weten! En omdat de meesten onder jullie les hebben tot 18u, zal kanweek, de 
eerste en tweedejaarswerking van VTK, hamburgers en drankjes verkopen voor 
slechts €1,20 en €0,50.

DO 11: Vormingssessie PAL tutors | Theokot | 19u00

Help je medestudenten en verbeter je eigen competenties door PAL-tutor voor 
het vak mechanica I te worden!

Als PAL-tutor begeleid je een groepje van een zevental eerstejaarsstudenten 
(tutees) door een vijftal keer tijdens het semester samen te komen. Samen los je 
mechanica-oefeningen op en sta je steeds paraat om handige tips & tricks mee 
te geven.

Op deze vormingssessie leggen we je uit hoe zo’n PAL-sessie eraan toe gaat, hoe je 
je tutees best helpt met problemen, maar ook hoe je voor een leuke sfeer binnen 
je PAL-groepje kan zorgen! Daarenboven zorgen we voor een kleine opfrissing 
mechanica. De sessie is volledig vrijblijvend, dus als je nog twijfelt om tutor te 
worden, kom dan zeker af om te zien of het iets voor jou is. We sluiten de avond 
af met een kleine receptie, zeker de moeite waard dus om te komen. Hopelijk tot 
dan!

Inschrijven als tutor kan nog t.e.m. do 11 oktober via on.vtk.be/pal-tutor. Meer info 
vind je op on.vtk.be/pal.

DO 11: Inschrijven gitaarlessen Kostas | MTC1 00.12 | 19u00

VTK Cultuur organiseert gitaarlessen voor studenten. Muziek kunnen lezen is geen 
vereiste. De lessen worden immers met behulp van tabluren gegeven. Er zijn 
verschillende niveaus van beginner tot gevorderden, dus voor elk wat wils! Voor 
info + inschrijvingen: this is the place to be! 



DO 11: Opening Uniluc | 20u00

Na het grote success van vorig jaar is Uniluc terug met een nieuwe Minecraft server 
en meer events! Hieronder vallen een CS:GO en League Of Legends toernooi, 
waarvan de finale zal worden besloten op onze LAN-party in november. Info en 
inschrijvingen vind je op onze site uniluc.com

DO 11: VTKwis | PDS | 20u00 
 
We zijn weer terug met onze VTKwis! Verzamel je favoriete team bij elkaar en kom 
de PDS veroveren met je kennis! Er zullen mooie prijzen vloeien en als je daar 
niet op hoopt hebben we altijd drankjes aan schappelijke prijzen te bieden! Een 
primeur op de quiz is dit jaar: onze eigenste Koen Crucke!!!

Inschrijven: @Theokot vrijdag 5 en dinsdag 9 oktober 12u30 - 14u00

Deuren: 20u00 Quiz: 20u30

MA 8 - DO 11: Looptrainingen 24 urenloop | Ingang atletiekpiste 
| 20u30 
 
Het academiejaar is terug begonnen en dan kijkt iedereen uiteraard al uit naar 
de looptrainingen ter voorbereiding op de 24 urenloop. Dus haal je loopschoenen 
maar vanonder het stof en kom vanaf donderdag 27 september naar de ingang 
van de atletiekpiste. Na de fantastische overwinning van vorig jaar willen we dit 
jaar na 29 jaar nog eens tweemaal op rij winnen!

Een goede voorbereiding is dus een must en daarom zorgen we voor een 
looptraining op maat voor iedereen. Zowel een zeer rustige duurloop, een snellere 
duurloop als een intervaltraining zullen aangeboden worden. Na de training is er 
de mogelijkheid om het rondje van de 24 urenloop te testen en zo mogelijks in het 
befaamde speedyteam van VTK terecht te komen.

Op naar die twee overwinningen op rij!

The battle is ours! Join the VTK Army!`

MA 15: Gitaarconcert | 20u30

Heb je interesse in de gitaarlessen van VTK gegeven door Kostas? Wil je een 
kijkje nemen wat je het komende jaar zal leren? Of heb je gewoon zin in een 
ontspannend gitaarconcert? Dan is dit jouw kans! Kostas speelt enkele nummers 
in ‘De Blauwe Kater’ en dit helemaal gratis! (Inschrijven is dan ook niet nodig)

Tot dan!

Events









Cantusweetje 
Werkgroep Cantus

Commilitones

Op de tafel staan. De tafel optillen en al het bier laten vallen. Met z’n 
allen de kleren uittrekken. Need I say more? Het gaat deze week over Der 

Pappenheimer, een lied waar veel speciale herinneringen aan zijn verbonden, 
zo herinneren de meeste hun eerste ‘Pappenheimer’ nog of is er ooit wel iets 
op het netvlies gebrand geweest. Der Pappenheimer is bij kringen dus een echt 
begrip geworden maar toch weten weinig waar of over wie het lied eigenlijk gaat. 
Wel, no more!

De General Pappenheim die in het lied wordt vermeld is Gottfried Heinrich zu 
Pappenheim (1594-1632), een belangrijke militaire aanvoerder in de Dertigjarige 
Oorlog van het Duits adellijk geslacht Pappenheim. Zijn naam is vooral bekend 
omwille van het gezegde je Pappenheimers kennen, dat ontleend is aan een 
toneelstuk over het leven en dood van een andere, nog belangrijkere aanvoerder, 
Albrecht von Wallenstein. Deze Wallenstein vocht in 1632 een beslissende veld-
slag tegen een Zweedse overmacht en werd gered door generaal Pappenheim 
die op het nippertje met zijn leger van zwaar bewapende cavalerie, de beruchte 
‘Pappenheimers’, op het slagveld arriveerde. In het toneelstuk roept Wallenstein 
hierop uit ‘Daran erkenn' ich meine Pappenheimer!’ Pappenheim was een van de 
weinige die Wallenstein nog trouw bleef en verscheen tot grote opluchting dan 
ook zoals beloofd maar overleed evenwel zelf tijdens de veldslag. Omwille van 
zijn grote macht wou zelfs de keizer van het Heilig Roomse Rijk Wallenstein weg 
en liet hem in 1634 uiteindelijk door zijn offi cieren vermoorden. Pappenheim zijn 
eerste veldslag was opvallend genoeg tegen iemand die óók in de codex staat 
maar dat is voor het weetje van volgende week. Laten we dus drinken op General 
Pappenheim, commilitones!

Weetje

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



Theokot

Onze openingsweek was een groot succes! Doordat jullie met z’n allen zijn komen 
proeven van onze broodjes stond er af en toe wel een rij. Om deze te verminderen 
kunnen jullie elke dag een broodje reserveren via de site van VTK. Via VTK.be/Shop 
kan je elke ochtend jouw bestelling plaatsen! We hopen dat dit ervoor zorgt dat 
er minder lange rijen staan en iedereen zeker zijn favoriete broodje heeft. Als je 
gereserveerd hebt mag je trouwens ook de rij voorbijsteken ;).







Spelletjes

Raadsel van de week

Je hebt 9 knikkers en een balansweegschaal ter beschikking. Alle knikkers wegen 
exact evenveel behalve eentje. Je mag je weegschaal slechts twee keer gebruiken. 
Hoe kan je bepalen welke knikker de zwaarste is?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een Fnacbon ter 
waarde van €20. De winnaar van vorige week is Simon Van Eyndhoven en mag zijn 
Fnacbon komen afhalen op blok 6. 

Sudoku



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!

Kamertje verhuren - Spelregels

Versla de tegenstander door meer kamers te verhuren. Een kamer kun je verhuren 
wanneer alle muren van de kamers zijn geplaatst. Iedereen mag om de beurt 
muren plaatsen. Wie als eerste een kamer compleet (4 muren) heeft wordt de 
eigenaar. Schrijf de eerste letter van je naam in het hokje. Wanneer je een kamer 
compleet hebt gemaakt mag je nog een muur zetten. Lukt het niet om een kamer 
compleet te maken dan is de volgende aan de beurt. Zijn alle muren geplaatst? 
Tel dan alle kamers bij elkaar op. Degene met de meeste kamers wint het spel.




