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Het Bakske
wekelijkse, gratis informatiebrochure van de Vlaamse Technische Kring vzw.

20 okt 2014 -                              900 ex.24 blz

Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (19/10)
23u00 -  00u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (20/10)
20u00 - 21u00

22u00 - ...
Looptraining
Fakbar open

Atletiekpiste
‘t ElixIr

Dinsdag (21/10)
20u00 -...
22u00- ...

24 urenloop!!!
Fakbar GESLOTEN

Atletiekpiste
‘t ElixIr

Woensdag (22/10)
... - 20u00
20u30 - ...

24 urenloop!!!
Overwinningsfeestje

Atletiekpiste
‘t ElixIr

Donderdag (23/10)
22u00 - ...

20u00 - 21u30
Fakbar open
Infosessie laatstejaarsreis

‘t ElixIr
BOKU 03.10



p. 2 - Bakske Week 5

Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (20/10)
10u30-14u30
12u30-14u00
18u00-19u30

Theokot open
Cursusdienst open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot
Theokot

Dinsdag (21/10)
10u30-14u30 Theokot open Theokot

Woensdag (22/10)
10u30-14u30 Theokot GESLOTEN Theokot

Donderdag (23/10)
10u30-14u30
12u30-14u00
18u00-19u30

Theokot open
Cursusdienst open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot 
Theokot

Vrijdag (24/10)
10u30-14u30 Theokot open Theokot
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Woordje van de praeses
Deze week ben ik Guy, de praeses van Apolloon opvallend vaak tegengekomen. We 
hebben wat bijgepraat en elkaar getrakteerd, maar het moment van de waarheid begint 
dichterbij te komen. Volgende week heeft VTK weer de kans op de 24 urenloop om te 
tonen waartoe de burgies en archies in staat zijn en we gaan gewoon voor die overwinning. 
Makkelijker gezegd dan gedaan, maar gewoon voor de tweede plaats gaan is een self-
fulfilling prophecy uiteindelijk he. Alle helden die VTK naar de overwinning lopen, maken 
trouwens kans op vette prijzen, lees het tekstje van sport maar eens. Maar dat is nog niet 
alles, nee, ook het praesidium heeft wat beloftes gemaakt om zelf iets extra bij te dragen. 
Concreet: als VTK op één eindigt, geven wij nog in totaal 9 gratis vaten! Maar er is dit jaar 
ook goed nieuws voor wie liever frisdrank of sterke drinkt, er zijn ook al 3 bakken cola en 
8 flessen jenever beloofd. Voor het zover is zie ik jullie natuurlijk volgende week aan het 
VTK standje om te supporteren en om jullie de longen uit het lijf te lopen. Als het allemaal 
wat meezit wordt er binnen 5 jaar nog over gepraat; Burgies, Archies, laat zien wat jullie 
kunnen! We did it before, let’s do it again, nee tegen de 9de overwinning van Apolloon op 
rij! VTK faster than ever!

Manu (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
De belangrijkste week van het academiejaar is al weer aangebroken, althans voor vele 
burgies en archies onder ons dan toch. Ik kan dan ook niet anders dan mijn tekstje van 
de week hieraan te besteden. Ik zit ondertussen in mijn 5e een laatste jaar maar de 24 
urenloop zal ik nooit helemaal kunnen loslaten. De 24 urenloop was de voorbije 4 jaar dan 
ook steeds een bijzondere gebeurtenis in mijn studentenleven. Eerst als braaf schachtje 
‘s morgens komen supporteren voor mijn medeschachten en daarna zelf als doopmeester 
om de schachtjes te begeleiden. De volgende 2 jaren ben ik er telkens de volle 24 uren 
geweest, tja, als sport zijnde kan je natuurlijk niet anders. Hoogtepunt tot nu toe: die 
fenomenle grens van 1000 toertjes met rasse schreden te overschrijden. Er ontbreekt nog 
maar 1 ding op het lijstje: WINNEN!! VTK, FASTER THAN EVER!

                   Emily (vice@vtk.be)

Sport
Sport van de maand: Boogschieten
Ben je het beu om telkens de verkeerde vis aan de haak te slaan en wil je nu eindelijk wel 
eens raak leren schieten? Kom dan zeker naar deze boogschiet initiatie!
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Praktische info:
Waar? Boogschietclub KHM De Herderin
Wanneer? Maandag 3 november van 20:30 tot 21:00

De plaatsen zijn beperkt dus schrijf je snel in!

24 urenloop: 21-22 oktober
Deze week is het zover! Dinsdag om 20:00 wordt het startschot gegeven van een prachtig 
sportevenement: 24 uren lang alles geven. Ja, afzien zal nodig zijn, want we gaan het niet 
cadeau krijgen. Maar des te groter zal de glorie zijn! De dag waarop lopers helden worden, 
de dag dat supporters helden worden, de dag waarop VTK er alles aan zal doen om te 
zegevieren: dat is de 24 urenloop!
Maar daarvoor hebben we jullie ALLEMAAL nodig! Kom dus zeker af om een rondje zo 
snel mogelijk te lopen of om je longen uit je lijf te schreeuwen om onze lopers aan te 
moedigen!
En ik garandeer jullie: als we winnen, hebben jullie nog nooit zo’n feestje meegemaakt!!

En ook Existenz zal dit jaar weer aanwezig zijn met overheerlijke lekkernijen tegen 
goedkope prijzen. Dus alle lekkerbekken, haast jullie naar daar!

Tot dan!

VTK, Faster Than Ever!!
           Pieter Meulemans (sport@vtk.be)

Schachtenmeester
De 24 urenloop - 21 en 22 oktober
Na een heel jaar wachten is het eindelijk zo ver, de 24 urenloop! Alle schachtjes die 
meedoen aan de doop worden op het juiste tijdstip verwacht aan het standje van VTK 
om te lopen of te supporteren (dit was ook de datum die jullie zeker moesten noteren 
in jullie agenda, 22 oktober, maar door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote 
schuld stond er 23 oktober in jullie doopboekje *autosanctie*).

Zelf zal ik met jullie meedoen en de ziel uit mijn lijf schreeuwen zodat ik achteraf op 
ons overwinningsfeestje enkel nog via gebarentaal kan communiceren, maar dat heb 
ik er graag voor over! Als we winnen (en de kans zit er dik in!) dan geef ik een vat 
op ons overwinningsfeestje. Maar om jullie als schachtjes nog extra te motiveren om 
harder te lopen of te supporteren, dat vat van mij komt er ook als we halfweg, dus om 
8u ‘s morgens vlak nadat jullie gedaan hebben, op kop liggen. Dus doe jullie uiterste 
best tussen 5u en 8u (maar vergeet ook de andere 21 uren niet!) en loop Apolloon op 
achterstand, dan geef ik met heel veel plezier een vat woensdagavond in de fak! 

        Jurgen (schachtenmeester@vtk.be)
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Cultuur
Hebben jullie muzikale talenten die verder rijken dan het meebrullen van 
cantusklassiekers, podiumwensen die niet kunnen behaald worden via de 24-urenloop of 
gewoon enorm veel zin om tot beste band van studerend Leuven te worden gekroond? 
Dan is de Interfacultaire Rockrally hier om jullie wensen te 
vervullen!
IFR geeft de kans aan één band per studentenkring om hun eer te verdedigen in een 
wedstrijd bestaande uit twee voorrondes en één grote finale. Beide voorrondes vinden 
plaats in de Baarr van LBK te Heverlee op 18 en 19 november 2014. De grote finale op 
17 maart 2015.De band zelf moet voor minstens 1/3 behoren tot VTK. Elke groep krijgt 
20 minuten speeltijd om alle aanwezige studentenharten voor zich te winnen, waarbij 
minstens één eigen nummer moet worden gebracht. Tijdens de finale dient ook verplicht 
een cover te worden gespeeld. Elke band mag één persoon afvaardigen om tijdens het 
optreden gewenste geluids- en lichtinstellingen te melden aan de PA-verantwoordelijke. 
De optredens zullen worden beoordeeld door zowel het publiek als een aparte, 
objectieve jury. Uiteraard zal de winnende band beloond worden met eengeweldige prijs 
en zoals ondertussen is gebleken kan winst bij IFR ook een springplank zijn voor een 
verdere muziekcarrière!
Zijn jullie de uitverkoren band om de vaandel van VTK met trots te dragen, en zo voor 
het derde jaar op rij de overwinning binnen te halen?

Mail dan vóór 1 november naar cultuur met vermelding van bandnaam en bandleden (+ 
kring) .
            Jeroen (cultuur@vtk.be) 
Cultclassic Filmavond
Alweer een filmavond in het Theokot? Jawel, na zoveel succesvolle edities met 
superpopulaire blockbusters wil Cultuur natuurlijk aantonen dat CGI, sterren als Pamela 
Anderson of Cam Gigandet en een box office revenue van 2,787,965,087 dollar niet de 
enige manier is een succesfilm te maken! 
Daarom nodigt cultuur je uit om op 28 oktober naar het Theokot te komen om met ons 
te kijken naar de cultclassics ‘Spaceballs’ en ‘Donnie Darko’. De voorstelling begint om 
20u15, allen daarnaartoe dus!

             Senne (cultuur@vtk.be)
Free Podium
Dit jaar zal voor het eerst een Free Podium plaatsvinden op 29 oktober om 20u in het 
Theokot. Hier kan jij het beste van jezelf geven. Muziek, dans, poëzie, jongleren, het 
maakt niet uit! Toon je verborgen talenten en ontdek die van anderen op een gezellige 
avond met drank aan lage prijzen! Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar 
Cultuur. Heb je speciale benodigdheden voor jouw act? Vermeld dit in jouw mail en wij 
proberen het voor jou te regelen.

           Evelien (cultuur@vtk.be
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Theokot
Als je in het tweede deel van vorige week in het Theokot geweest bent, heb je gezien 
dat onze ingang zich tijdelijk verplaatst had. Dit omdat de KUL ons stockkot een nieuwe 
muur gegeven heeft. Vanaf maandag raak je opnieuw in het Theokot via de normale 
ingang. Stop bij het binnenwandelen misschien even om die mooie nieuwe muur te 
bewonderen!
Deze week is er de 24 urenloop weer. Aangezien hier veel eetstandjes zijn en er een 
geweldige sfeer is, zal het Theokot bij uitzondering gesloten zijn op woensdag. 

Prijsvraag Shakeweek
Het antwoord op onze prijsvraag “Hoeveel milkshakes hebben we gemaakt tijdens 
Shakeweek” was 263. We hebben één antwoord mogen ontvangen van Ward 
Timmermans. Ook al gokte hij meer dan het dubbele van het antwoord (578), wint hij de 
hoofdprijs. Hij mag elke dag een gratis broodje komen halen in het Theokot.
Proficiat!

In Memoriam: Theo
Komende vrijdag, 24 oktober, is het 2 jaar geleden dat we afscheid hebben genomen 
van ‘onze’ Theodoor van der Waeteren. Tot toen de bekendste prof van de faculteit en 
Praeses Honoris Causa van VTK. Aan hem hebben we ons fantastische Theokot te 
danken.

Uit Veto 3315 (26 februari 2007), een deel van een interview met Theo, over het Theokot 
en de straalmotor.
«Op een bepaald moment kwam er ruimte vrij in het gebouw waar mijn labo (een klein 
museum van brandstofmotoren, red.) zich bevindt. Ik wist dat de studenten plaats nodig 
hadden voor al hun bedrijvigheid en ik heb ze dan het idee ingefluisterd de faculteit om 
toestemming te vragen deze ruimte te gebruiken en ik heb hen hierin gesteund. Toen 
de studenten een positief antwoord kregen, vroegen ze mij of ze het lokaal ‘Theokot’ 
mochten dopen. Natuurlijk kon ik me daarin vinden, ik beschouw het zelfs als een eer. 
Wanneer er nieuwe studenten arriveren en ze vragen mij: “Wie bent u?”, dan antwoord 
ik: “Ken je het Theokot? Wel, ik ben Theo.” Zo is het ook traditie geworden om het 
jaar in gang te schieten met mijn straalmotor. Ik laat de vliegtuigmotor draaien voor 
alle nieuwbakken ingenieursstudenten en ik smijt er een baksteen in, zoals ik tijdens 
de practica altijd deed. Ik had vroeger binnenpretjes als ik die motor opzette, omdat ik 
wist dat collega’s die aan het lesgeven waren dan vijf minuten moesten zwijgen. De 
buurtbewoners zullen ook wel last hebben als de motor in gang is, maar de universiteit 
was hier eerst: het is dus een verworven recht.»

        Theokot  (theokot@vtk.be)
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Fakbar
Happy Hour ‘t ElixIr
Kom zoals elke zondag in fakbar ‘t ElixIr 2 pintjes/cola’s drinken voor de prijs van één 
tijdens onze Happy Hour!

Fakbar (fakbar@vtk.be)
Halloweenfeestje
Dinsdag 28 oktober viert fakbar ‘t ElixIr Halloween. Naast de buitengewone sfeer, zullen er 
ook shooters aan €0,50 en cocktails aan €1,50 euro zijn!! Mis dit niet!!
Trick or party!!

Fakbar (fakbar@vtk.be)

Paljassenwoordje
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Career
Evening

27 oktober, 20u
Max Weber

met Xelvin

CV
Screening

12 november
200A

met Mercuri Urval
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Career
Evening

27 oktober, 20u
Max Weber

met Xelvin

CV
Screening

12 november
200A

met Mercuri Urval

Bedrijvenrelaties
Career Evening I: CV Infoavond - maandag 27 oktober Max Weber 20u

Via onze Career evenings proberen we onze studenten de nodige skills bij te brengen 
voor hun carrière: Hoe schrijf je een cv, hoe presenteer je jezelf op een sollicitatiegesprek, 
hoe onderhandel je over je loon, wat zijn je sterktes, hoe doorsta ik een assessment en 
hoe kun je mensen tijdens een speech aan je lippen kluisteren? Kortom, een aantal dagen 
vol soft-skill-trainingen die de pas afgestudeerde ingenieur wel eens heel goed van pas 
zouden kunnen komen in zijn/haar verdere loopbaan, en vooral bij het zoeken ernaar.

De eerstvolgende Career Evening vindt plaats op 27 oktober 2014 in samenwerking met 
LBK in auditorium Max Weber. Consultants van Mercuri Urval zullen u wegwijs maken in 
de wereld van de Curricula Vitae. Aansluitend verwennen we u uiteraard met een receptie 
verzorgd door VTK en LBK.

De week na de Career Evening kunt u zich registreren voor de CV Screening van 12 
november. Hier kunt u uw CV laten beoordelen door consultants van Xelvin. De tips en 
tricks van de Career Evening komen hierbij zeker ook van pas!

Inschrijvingen voor de Career Evening zijn niet verplicht. Indien u nog vragen heeft kan u 
ons steeds bereiken op het onderstaande mailadres.

        Bedrijvenrelaties (bedrijvenrelaties@vtk.be)

Workshop Track Accenture - woensdag 5, 12, 19 en 26 november 19u30-22u - 200S

Ben jij een masterstudent en wil je wel eens weten wat een job in de consultancy nu echt 
inhoudt? Schrijf je dan nu in voor de Workshop Track met Accenture. Accenture is een 
management consultancy bedrijf met klanten over de hele wereld. De Workshop Track 
focust op het leren oplossen van business cases. Op 5 november wordt er een inleidende 
presentatie gegeven, waarna je je in kleinere teams kan verdiepen in een specifieke case. 
Gedurende de volgende woensdagen wordt deze case steeds verder uitgewerkt, waarbij 
jullie begeleidt worden door consultants van Accenture. Op 26 november moet ieder team 
zijn behaalde resultaten presenteren en sluiten we af met een receptie.

Geïnteresseerd? Schrijf je dan in voor 24 oktober 23u via https://vtk.be/en/form/
index/3812/. Accenture selecteert vervolgens een beperkt aantal studenten die mogen 
deelnemen. 

         Bedrijvenrelaties (bedrijvenrelaties@vtk.be)
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ExxonMobil APP Inhouse Day - Maandag 27 oktober 8u30-23u00
This is your chance to catch a glimpse of ExxonMobil in action!
During the APP Inhouse Day you will visit our Antwerp Polymers plant in Zwijndrecht. 
You will get a tour of our production facilities, and see some of the technology you’ve 
encountered during your studies in practice. You will have the opportunity to meet both 
young engineers and experienced managers and to interact with them in an informal 
setting.
You will learn more about ExxonMobil’s activities in the Benelux and worldwide, and 
demonstrate your analytical and teamwork skills in challenging case studies. Get a taste 
of some of the opportunities we provide to young engineers, and see for yourself whether 
a career at ExxonMobil is for you!
For more information on the event and how to apply please visit our website: www.
exxonmobil.be/careers
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Cursusdienst
Op Cudi is het altijd plezant! Dit kunnen onze cudi schachtjes zeker en vast bevestigen!
Zij hebben speciaal om jullie te entertainen iets mooi’s geschreven in de hoop pluspuntjes 
te verzamelen! Enjoy! :)

.ekskab teh nav gnillipsrevstaalp laameleh si tid ne iul si (ejtsket dreetalereg iDuC) iDuC 
nav leihciM .slliks tsierev nezel tid ,redrah saw thcardpo sejdnab-yfitops njiz nebuR ,drah 
si nevel teH
De schachten van IT en CuDi zijn awesome! 
Lauren & Laura

Dit tekstje is eveneens gecopyright en mag niet verder gebruikt worden zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de auteurs.
Verder zullen wij deze week minder open zijn omdat wij jullie allemaal verwachten aan de 
looppiste! :)
Ook zijn jullie allemaal welkom om eens een cudi shiftje (of schachtje) te doen! :) 
             
       Cursusdienst (cursusdienst@vtk.be)

Revue
Zoekend naar nieuwe bronnen van inkomst, overweegt Revue de stap naar de 
reclamewereld te maken. Bij wijze van eerste zet leek het ons clever om enkele bedrijven 
te benaderen met adaptaties van hun bestaande slogan. Als maar één van hen ons zou 
willen aannemen, zijn we eigenlijk al meteen binnen. Maar voor we ze bij hen presenteren, 
vragen we de kritische burgiebevolking om eerlijke feedback op volgende slogans:
* Electrabel. Het is jouw energie (waarop we besparen)
* NMBS. Altijd een beetje reizen, en veel wachten.
* L’Oréal. Want u hebt het nodig.
* Maten, makkers, dwaas.
* Radio 2. Al te dicht bij jou.
* Vanden Borre. Uw akte van berouwen.
* Nespresso. What else? Senseo.
    
        
               Revue (revue@vtk.be)

Medewerkers
Bij VTK zitten we niet stil en ook onze ijverige leden niet! Ik kan dan ook weer een paar 
helden een medaille geven. Ontvangen deze week een bronzen medaille: Arno Bossaert, 
Ellen Buskens, Rik Wouters, Thomas Bos, Elly De Pelecijn, Lauren De Meyer, Floris Kint, 
Dorien Vandenhove, Leen Timmermans en Ward Timmermans. Eén mag een zilveren 
medaille in ontvangst nemen, namelijk Evelien Verheirstraeten. De strafste 2 medewekers 
zijn toch wel Jef Voorspoels en Ruben De Clercq, goud voor jullie!
Wie zelf ook zijn steentje wil bijdragen, kan dit deze week uiteraard doen op de 24 
urenloop: shifters, lopers en supporters. Ik zie jullie een de looppiste!
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Varia
Sagio
Word bijlesgever bij Sagio.be
Wil jij ook graag bijlesgever worden bij Sagio.be,
wil je weten wat Sagio.be juist is en doet,
of wil je bijles nemen bij Sagio.be?

Kom dan zeker naar ons info-event op Woensdag 15 oktober, maak kennis met Sagio.be 
en geniet van een gratis hapje en een drankje! 
https://www.facebook.com/events/358036987695874/?fref=ts

           Sagio.be (info@sagio.be)

Skireis
Wil je opnieuw een onvergetelijke skivakantie met jouw vrienden? Een leuke afsluiter na de 
examens? Een sportieve winteruitstap? Hou zeker vrijdag 30 januari tot zondag 8 februari 
vrij voor de VTK Skireis. Tijdens deze lesvrije week reizen wij naar het prachtige skigebied 
van La Foux D’allos om al onze kunsten te tonen. Het belooft weer een fantastische reis 
te worden!
De inschrijvingen zullen beginnen in het theokot op donderdagavond 30 oktober.

                    Het skiteam(skireis@vtk.be)

EUROAVIA
Nu het nieuwe jaar op volle toeren draait, vliegt EUROAVIA er ook weer in. En vliegen 
doen we... met onze eerste openingslezing over drones in urban environment. Deze zal 
plaatsvinden op 28 oktober om 19u30 in BOKU 03.22. Naar gewoonte voorzien we ook 
weer een gratis receptie.

Op 4 november organiseren we ook samen met Altran en VTK een exclusief event in Aud. 
Michotte (PSI 91.93). Hier zal Cristophe Beesau, een Altran consultant, die van in het begin 
betrokken was bij het Solar Impulse avontuur, de geheimen van dit waanzinnige project zal 
onthullen. Van de ontwikkeling van het eerste vliegtuig tot aan de start van de Round-The-
World Flight met het Si2 model. Na de lezing in is ook een receptie voorzien. Registreren 
voor deze lezing is verplicht en kan via volgende link: goo.gl/forms/uqlgDod4K8

Hou ook zeker onze facebook-pagina in de gaten, want er staat nog een heleboel in de 
stijgers: o.a. bezoeken aan SABCA, ASCO, de luchtmachtbasis van Kleine Brogel en 
een infosessie over Young Graduate Trainee en Space University. Hopelijk zien we je 
binnenkort op een van onze evenementen.

EUROAVIA (leuven@euroavia.eu)
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IEEE Energy Sessions
 
Gedurende de komende weken organiseert de IEEE student branch vier opeenvolgende 
Energy Sessions op het departement elektrotechniek (ESAT). De eerste avond (woensdag 
22 oktober) is gewijd aan Europa: de technologische ontwikkelingen en trends op het 
gebied van transport en generatie van elektriciteit staan hierbij centraal. Iedere sessie 
start om 19h en bestaat uit drie presentaties gegeven door mensen uit de industrie en de 
academische wereld, gevolgd door een panelgesprek. De avond wordt afgesloten met 
een receptie. De sprekers voor de eerste sessie zijn:
 
Niina Honkasalo - Eurelectric – Pathways to a carbon free electricity system
Mihai Paun - Entso-e – The ten year network development plan
Magnus Callavik - Friends of the Supergrid/ABB – The European Overlay Grid
 
Voor een overzicht van alle sessies, neem alvast een kijkje op www.ieee-sb-leuven.be
 

IEEE Student Branch Leuven

Arenbergsymposium: Security and Privacy in a Post-Snowden World
Zijn we nog ergens veilig voor de NSA? Wat gebeurt er met onze data die opgeslagen 
zijn bij de grote software- en smartphoneproviders?
Is het aanvaardbaar dat grote hoeveelheden persoonlijke gegevens en metagegevens 
worden bewaard voor het geval ze in de toekomst nodig zouden zijn? Biedt de wetgeving 
voldoende bescherming? Zijn er technische oplossingen om ons beter te beveiligen?

 SPREKERS  
George Danezis: Associate Professor at the Information Security Group 
of the Computer Science Department at University College London
Caspar Bowden: Privacy Advocate, formerly Chief Privacy Adviser 
at Microsoft
Ilias Chantzos: Senior Director of Government Affairs EMEA & 
AP Symantec, Global CIP and Privacy Advisor

De lezingen worden in het Engels gehouden.

PRAKTISCH  
Locatie: Grote Aula, Maria Theresiacollege, 
Sint-Michielsstraat 6, Leuven
Startuur: 19.30 u.
Afsluitende receptie: Museumzaal, Universiteitshallen, 
Naamsestraat 22, Leuven
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Join the Solar Impulse Experience 
Conference

on November 4th 2014 at 7.30pm
in KULeuven, Aud. Michotte (PSI 91.93)

Register on AltranBelux Facebook page or here
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Internationaal
Cultclassic Filmavond
Our Cultural responsables presents 2 movies for the price of none! Come the 28th of 
October to Theokot
to watch two cultclassics ‘Spaceballs’ en ‘Donnie Darko’. The first movie will start at 
20h15 So come on t

Free Podium
Come the 29th of october at 20u in the Theokot to show of your array of talents. If you 
need something for your act you can always contact cultuur@vtk.be.

Ski trip
If you want to join VTK to go skying this year you are more than welcome. It will take 
place from the 30th January till the 8th of February. It’s in the beautifull La Foux D’allos. 
Registrations will start the 30th October evening in Theokot.

Sport of the month: Archery

Practical info:
Where? Boogschietclub KHM De Herderin
When? Monday 3 november from 20:30 till 21:00

Places are limited so be fast!!!

24hours run
Are you a fast runner or just a fantastic supporter?! Or do you want to see this great 
yearly sport event in Leuven? Next week is the 24hours run, and it will be worth your 
while.

Where: the athletic pist
When: from tuesday 20:00 till wednesday 20:00 
                internationaal@vtk.be

Laatstejaarsreis
Beste laatstejaars, jullie hebben er even op moeten wachten maar binnenkort kunnen 
we jullie het programma voor de laatstejaarsreis voorstellen. De onderhandelingen staan 
op het punt om afgerond te worden en we kunnen jullie al meedelen dat we donderdag 
23 oktober een infosessie zullen houden waar we jullie de details zullen bekendmaken. 
Om geen loze beloften te maken, willen we hier nog niet teveel informatie geven. Wel 
kunnen we jullie al zeggen dat we dit jaar naar MEXICO trekken en dat de prijs in de lijn 
van de vorige jaren zal liggen. De infosessie zal plaatsvinden in BOKU 03.10 en start om 
20u00. Tot dan!

             laatstejaarsreis@vtk.be
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Sudoku
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Eigen tekstje
Jas verloren op een TD? Originele manier nodig om het goed te maken met je lief? 
Te verlegen om die knappe griet met de blauwe trui van je aula te benaderen? Geen 
probleem! Plaats genoeg in het Bakske voor jouw bericht!
Stuur voor donderdagavond 22u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp 
‘tekstje’.

Communicatie (bakske@vtk.be)

matlab
eigenlijk niet zo’n moeilijke grap 

maar niet voor de doordeweekse zuiplap
die bier drinkt van den tap

wel voor burgies die het houden op appelsap
“en ook niet-burgies eh smeerlap”
“jaja faggot, eet nog een appelflap”

“maar dat is rijstpap”
het ruikt hier naar kebab
als ik je daarop betrap

verdien je een klap

groetjes,
anoniempje (de beste rijmer van het land)

Raadsel van de week
Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen en stuur je 
antwoord voor donderdag 22u door naar raadsel@vtk.be . Uit de ingezonden (correcte) 
oplossingen loten we dan wekelijks een winnaar die een filmticket wint. Niet gewonnen? 
Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes!

Raadsel van de week
Wat komt er als laatste in deze letterreeks?:

W K E A L I D .

Dieter (raadsel@vtk.be)
Winnaar week 4
Maxime Beulque

Antwoord week 4
De geniale student redeneerde als volgt:
Stel dat ik een zwarte hoed op had gehad. Dan was het voor beide andere studenten 
heel erg eenvoudig geweest te bepalen welke kleur hoed ze zelf op hadden gehad. Zij 
zouden gelijk geweten hebben dat hun kleur wit was, immers we hebben alle drie ons 
hand opgestoken. Omdat de anderen zich stil houden, moet de kleur van mijn hoed dus 
wel wit zijn
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Jij groeit, wij laten je groeien.

Surf naar www.samengroots.be 
en vind er je grootse technische job

Ga ervoor !

Samen groots
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