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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (24/2)
23u00-00u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (25/2)
20u30 - ...
21u00 - ...

Jamsessie 2
Fakbar open

Theokot
‘t ElixIr

Dinsdag (26/2)
19u00 - ...
21u00 - ...

Lezing Huren of Kopen?
Provinciezuip

Aula Max Weber
‘t ElixIr

Woensdag (27/2)
13u00-14u00

20u00 - ...
21u00 - ...

21u30-23u00

Summer Course infomiddag
Pokerchamp 2
Fakbar open
Veldvoetbalwedstrijd VTK-FC VILv

BEST office
Theokot
‘t ElixIr
Sportkot

Donderdag (28/2)
21u00 - ... Fakbar open ‘t ElixIr

Vrijdag (1/3)
10u00-16u30 VTK Jobfair Brabanthal

Zaterdag (2/3)
9u00-18u00 EBEC Leuven 2013 C300
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Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (25/2)
10u30-14u30
18u00-20u00

Theokot open
Cursusdienst

Theokot
Theokot

Dinsdag (26/2)
10u30-14u30
18u00-20u00

Theokot open
Cursusdienst

Theokot
Theokot

Woensdag (27/2)
10u30-14u30
12u00-14u00
18u00-20u00

Theokot open
Cursusdienst
Cursusdienst

Theokot
Theokot
Theokot

Donderdag (28/2)
10u30-14u30
18u00-20u00

Theokot open
Cursusdienst

Theokot
Theokot

Vrijdag (1/3)
10u30 - 14u30 Theokot open Theokot

Woordje van de praeses
Beste feestje van het jaar? Check! De Afrekening heeft zijn zorgvuldig opgebouwde 
reputatie eens te meer waargemaakt. En vanuit de vestiaire kon ik aanschouwen dat het 
goed, heel goed, was. :) Maar ook het serieuzere werk stak de kop op, bijvoorbeeld met 
DEME gaan eten in de Faculty Club. Want iedereen weet, lekker eten is een serieuze 
zaak, ook al ben je een baggeraar!
Ik kijk ook al uit naar volgende week, want met de Jobfair dient de ideale gelegenheid zich 
aan om nog eens ongegeneerd stylo’s en muntjes te gaan schooien, of misschien zelfs 
paraplu’s en USB-sticks. Maar ook voor diegenen die een job zoeken, is er keuze te over. 
;) En blijkbaar ook gratis wok voor de laatstejaars. Ik ben present!
Feesten, gratis eten en gratis stylo’s, wat is het leven van een laatstejaars toch mooi ...

Rien (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Op een cantus hoor ik het al te vaak: “de vice moest gaan doppen tot in de eeuwigheid”. 
Deze week ga ik toch het tegendeel proberen te bewijzen. Welke betere kans bestaat 
daartoe dan de JobFair? Een tachtigtal bedrijven, dan moet er toch wel eentje bijzijn die 
mij wil? Zeker als ze de categorie ‘Records’ in mijn curriculum vitae lezen. Op hoop van 
zegen!

Marvin (vice@vtk.be)
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Sport
VTK Goes IJSHOCKEY!!!

Altijd al eens willen weten wat ijshockey nu echt is? Die schijnbaar stoere en aggressieve 
mannensport? Tijd om de waarheid te achterhalen en dit is de uitgelezen kans: maandag 
4 maart gaat VTK namelijk naar de ijsbaan in Leuven! Voor slechts €2 lid/€5 niet lid kom 
je onder professionele begeleiding alle kneepjes van het vak te weten. Niet te missen dus! 
Ook vrouwen meer dan welkom. Dit van 23u tot 24u30. Gratis drankje voor- en achteraf. 
Je hoeft niets mee te nemen, alles zal ter plaatse aanwezig zijn, al is eigen materiaal wel 
toegelaten. Inschrijven @ theokot. Plaats: Ijsbaan Leuven (http://www.ijsbaanleuven.be/
ijsbaanleuven/nl/route) op 4 km van Oude markt of Celestijnenlaan.

Robin (sport@vtk.be)

TICKETS Ijshockey
Wil je op zaterdag 2 maart naar Ijshockey gaan kijken? Dat kan! Dan spelen de Leuven 
Chiefs om 20u15 namelijk de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen tegen Heist-op-
den-Berg, en dankzij VTK kan u een ticket winnen. Wat moet u doen? Zo snel mogelijk 
antwoorden op de wedstrijdvraag antwoorden via sport@vtk.be
Welke 2 ploegen spelen de finale van de beker van België in het ijshockey?

Robin (sport@vtk.be)

Wedstrijd tegen FC VILv Heverlee
Wie of wat is FC VILv Heverlee? Wij zijn een voetbalploeg die grotendeels bestaat uit 
ingenieurs die hun geliefde spelletje willen blijven beoefenen na het afstuderen, zonder 
de verplichtingen die er bij vele andere ploegen bij komen kijken. De meesten van ons 
hebben een druk werk- en sociaal leven, en daarom ook vaak geen tijd voor meerdere 
midweektrainingen. Als je er echter eens een weekje niet kan bijzijn, of geen tijd hebt voor 
de wekelijkse training, is dit geen probleem. Zolang het nodige voetbaltalent en de wil om 
te winnen aanwezig is,krijgt iedereen bij ons de kans om regelmatig een wedstrijd mee te 
pikken.
De ploeg bestaat voor meer dan 75% uit ingenieurs van alle leeftijden, met afstudeerjaren 
variërend tussen 1996 en 2011. FC VILv vormt een actief netwerk met leden van 
verschillende ingenieursdisciplines die actief zijn in uiteenlopende bedrijfstakken.
Om ons wat te leren kennen dagen wij jullie uit deze woensdag om 21u30 op sportkot. 
Meedoen kan door je positie te mailen naar sport@vtk.be.

Robin en FC VILv (sport@vtk.be)

Danslessen: Breakdance
Ook in het tweede semester zorgen we ervoor dat je geen stijve plank wordt/blijft. Na 
de zwoele salsalessen van vorig semester, gaan we deze keer de andere kant op met 
breakdance. Leer alles van het footwork, tot powermoves en freezes in een tiendelige 
lessenreeks. De lessen gaan door elke woensdag van 20u30 tot 21u30 in de Redingenhof 
zaaltjes unit 1. De eerste les gaat door op 27 februari. Leden betalen 13 euro, niet-leden 
18 euro.

Emily (sport@vtk.be)
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 Activiteiten
Halftime weekend

Iedereen kent dat wekelijkse fenomeen wel. Vrijdag naar huis, kleertjes worden 
gewassen, mama wast je, geeft je eten, stopt je in bed enzovoort. Maar nu we , als 3e 
jaars, toch al zo halfweg zijn naar een toch wel mamaweekend-loos leventje, moet het 
toch eens gebeuren dat je zonder haar leert leven. Nu om die klap wat te verminderen 
en de traantjes wat sneller te laten drogen, is Halbzeit er voor u en alleen u! (en om u 
mama eindelijk eens wat rust te geven en de week erop wat extra was). 
Voor een schamele richtprijs van €25 kan u cantussen, bierbuik aankweken, bierbuik 
afkweken (om daarna uiteraard deze terug aan te kweken), minigolven, vreten, 
barbecueën en een speciale verrassingsactiviteit (badum tss) .
Op 22-24 maart kan u in Beringen in de watten worden gelegd door onze lieve, schattige 
en koetsjiekoetsjie medewerkers (we know ... we’re adorable)!
Omdat u niet de enige bent die dit leest, zullen de inschrijvingen voor in het Theokot nog 
later worden meegedeeld (vechten voor een plaats is toegelaten, echter Halbzeit is voor 
geen kwetsures aansprakelijk)!
Tot dan!

-Halbzeit Weekend

Internationaal
Think Abroad: International Boombal

Na de geweldige International Party in Alma 2 tijdens het eerste semester, staan LOKO 
International en ESN Leuven er nu met een tweede groots event: INTERNATIONAL 
BOOMBAL! Krijg een introductie in dans van over de hele wereld op de tonen van een 
spetterende live band. Je moet geen danstalent zijn, wij tonen je wel hoe het moet. Natuurlijk 
kan je ook altijd een pintje bestellen en genieten van het spektakel en het concert. Trek je 
dansschoenen aan en kom op maandag 25 februari naar de universiteitshal, het oudste 
gebouw van de universiteit. Wij bezorgen je een onvergetelijke avond vol internationaal 
dansplezier.
Voorverkoop op LOKO International/ESN Office van 15u tot 17u. Start op 20 februari. 
VVK: 4 euro - ADK: 5 euro

Sander (internationaal@vtk.be)

Fakbar
Voor de eer van de provincie

Na opnieuw 2 weken in de leuvense studentensfeer te leven, wordt het eens tijd om 
te kijken wie er het beste kan drinken. Daarom houden wij dinsdag 26 februari een 
Provinciezuip! Kom de eer van je provincie verdedigen door pintjes te drinken. Elk pint is 
1 punt waard en de provincie met de meeste punten op het einde van de avond, die wint. 
Verder worden woensdag de prijzen van de FakIr wedstrijd verdeeld en donderdag komt 
Farma onze Fakbar weer overnemen. Tot in ‘t ElixIr!

    Fakbar (fakbar@vtk.be)
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Cultuur
Jamsessie 2

Nog eens een reminder voor de jamsessie deze week maandag! Iedereen die nog graag 
eens een keertje wilt komen jammen op ons fantastisch podium in het theokot, kom maar 
af! Drum, keyboard, gitaren en bassen zijn aanwezig net zoals drank en croques ! Bier en 
croques met lekker vers brood aan 1 euro en zware bieren aan 1.5 euro. Tot maandag in 
het Theokot!

Sophie (cultuur@vtk.be)

Pokerchamp 2 
Woensdag 27 februari vindt de tweede pokerchamp van het jaar plaats. Trek dus je beste 
pokerface aan en kom om 20u00 naar het Theokot om er je pokertalent te meten met 
dat van je medestudenten. Er zijn mooie prijzen te winnen en voor de verliezers is er 
goedkoop bier om hun verlies te verwerken.

Kristof (cultuur@vtk.be)

Mecenas gidst in M
Zoals ieder jaar nodigt Mecenas jullie van harte uit voor haar gidsbeurten in Museum M. 
Het concept ziet er als volgt uit: studenten kunstwetenschappen gidsen voor studenten 
en dit aan een studentenprijs. Voor cultuurkaarthouders is de inkom gratis, niet-
cultuurkaarthouders betalen 3 euro. 
Op 28 februari, van 20u tot 22u gidsen ze twee tentoonstellingen:  de groepstentoonstelling 
‘Blijven Kijken’ gaat aan de slag met de materie van de media. Ze zoeken het moment 
waarop beelden verschijnen: in de ontmoeting van twee pixels, in de introductie van 
een nieuwe technologie, in een manier van luisteren, in het aftasten van een medium. 
Andere kunstenaars tonen waar beelden verdwijnen: door een teveel aan pixels, de 
democratisering van een technologie, een overweldigend geluid, een uitschakeling van 
het gevoel. De andere tentoonstelling gaat over de hedendaagse fotowerken van  Geert 
Goiris.

Inge (cultuur@vtk.be) 

Theokot
We zijn weer volle bak vertrokken ! (Bijna) elke prof is ondertussen begonnen met zijn les 
te geven en de ijverige student is begonnen een aantal van deze lesjes te volgen (een 
diesel komt traag op gang, zullen we maar argumenteren ! ) De kater na de afrekeningsTD 
is voor velen nog maar net verwerkt, en VTK komt reeds met een volgende zalige week af: 
jamsessie, pokerchamp, jobfair, voor elk wat wils. Wij spijzen nog steeds de hongerigen, 
dus kom zeker eens langs voor een broodje en een drankje.
Broodje van de week: op het moment van schrijven weten we het zelf nog niet, maar als 
je voorstellen hebt, laat maar weten.

Theokot (theokot@vtk.be)
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Cursusdienst
WEIR DOEN VOESJ!

Twee weken zitten er inmiddels op, maar CuDi gaat er nog steeds voor! Er zijn al vele 
boeken verkocht en er liggen nog vele boeken te wachten om verkocht te worden. 
Vergeet zoals steeds zeker niet te reserveren voor je bij ons langskomt. Kom gerust ook 
eens een shiftje doen en help je medestudenten aan een goed gevulde boekenkast, 
twee bonnetjes zullen de uwe zijn. Zijn er toch nog cursussen die niet in ons assortiment 
zitten, maar waarvan de prof zegt dat ze bij ons verkrijgbaar zouden moeten zijn: vul dan 
eventjes de google doc in die je kan vinden op onze site bij cursusdienst (ontbrekend 
artikel?) of mail naar erontbreekteencursus@vtk.be. Je doet er vele mensen plezier mee.

Het cuditeam (cursusdienst@vtk.be)

Bedrijvenrelaties
Lezing Huren of Kopen?

Als recent of bijna afgestudeerde heb je misschien al een spaarpotje opgebouwd dat 
je misschien wel wil investeren in een eigen woning. Maar vooraleer je deze stap wil 
zetten, zit je nog met een hoop vragen over de voor- en nadelen hiervan ten opzichte 
van huren. Om je bij deze keuze te helpen, nodigen VTK en KVIV Jongeren jullie uit op 
een infoavond rond het thema “kopen of huren”. Prof. Nancy Huyghebaert heeft het 
over de fiscale aftrekbaarheid van hypothecaire kredieten. Zij onderzocht het huidige 
stelsel van de woonbonus en de verwachte toekomstige evoluties. Ook spreekt ze over de 
determinanten van de woningprijzen in België en de recente evoluties hierin. 
Deze lezing vindt plaats op 26/02 20u00 in Aula Max Weber (Parkstraat 51 3000 Leuven)
Inschrijven kan door een mailtje te sturen met je naam en voornaam naar hurenofkopen@
vtk.be en is gratis!

Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)

Jobfair 1 maart
Op 1 maart organiseert VTK opnieuw zijn jaarlijkse Jobfair. Net als vorig jaar wijken we 
hiervoor uit naar de Brabanthal, waar meer dan 70 bedrijven zich aan jullie voorstellen 
tussen 10u00 en 16u30. Dit is de uitgelezen kans voor laatstejaars om met veel bedrijven 
in contact te komen. Ook studenten die op zoek zijn naar een stage zijn welkom.
Alle laatstejaars ontvangen een gratis middagmaal in combinatie met een drankje. Op het 
einde van de dag is er een tombola, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
Een lijst van de aanwezige bedrijven alsook de praktische informatie kan je vinden op 
http://on.vtk.be/jobfair.
Dit jaar werken we samen met Asoreco voor het aanbieden van de FileSnapperTM. 
Hiermee kan je brochures, presentaties, vacatures,... bekijken met je mobiele telefoon of 
laptop via de gratis ter beschikking gestelde wifi. Er wordt via deze applicatie ook nuttige 
informatie verspreid over de Jobfair zelf, bijvoorbeeld wanneer en waar er presentaties 
plaatsvinden. Meer informatie vind je eveneens via bovenstaande link.
Om zicht te krijgen op hoeveel studenten er aanwezig zullen zijn, zouden we nog willen 
vragen om volgend formulier in te vullen: http://on.vtk.be/subscribe

Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)
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Microsoft
Op 5 maart komt Microsoft zchzelf presenteren aan de masterstudenten 
Computerwetenschappen. Het zal vooral gaan over de carrièremogelijkheden voor young 
graduates, meer bepaald over het 2 jaar durende MACH (Microsoft Academy for College 
Hires) programma.
Studeer je binnenkort af in de master Computerwetenschappen en ben je geïnteresseerd 
in wat Microsoft te bieden heeft? Kom dan op dinsdag 5 maart naar de aula van CW. De 
presentatie start om 19u30. Inschrijven kan op http://on.vtk.be/microsoft.

Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)

Altran Networking Event
Dear Students,
We hope your exams have been successful so far and will only continue to improve. The 
Altran KUL Campus Team is happy to invite you to take a well-deserved break by coming 
to its Networking Event on February 25th at 7:30PM at aula Jean-Monnet (parkstraat 
51).
After a presentation of Altran and our consultants, you will have the opportunity to 
participate in the Altran A.R. Drone Contest in which everyone can test their driving 
expertise. The Goal? Be the fastest and win an iPad mini!
You will also have the chance of discovering what it is like to be an Altran consultant 
through a large panel of original projects that will be presented to you during our Speed 
Dating session.
The agenda:
§ 07:30 pm: Presentation of Altran, global leader in innovation and high-tech engineering 
consulting.
§ 08:00 pm: Speed Dating & A.R. Drone Contest.
Come and enjoy some refreshments with us, a friendly chat and a great night of 
racing!
To apply, send the name of your master’s to campusteam.kul@altran.com. And if you 
want, you can also attach your resume.
We hope to see you there!
Altran KUL Campus Team

VTK Bedrijvenrelaties (bedrijvenrelaties@vtk.be)

Best
Help! Hoe schrijf ik een motivatiebrief?

Sinds vorige week kan je je al inschrijven voor de awesome en zo goed als gratis 
BEST Summer Courses (meer info: http://best.eu.org/courses), maar hoe begin je aan 
die motivatiebrief? Zeker niet doen: beginnen met “Dear Mr. Mrs...”, zeker doen: wees 
jezelf! En ook zeker langskomen op onze infomiddag over motivatiebrieven schrijven op 
woensdag 27 februari, tussen 13u00-14u00 in de BEST Office (huis rechts van de ingang 
van Theokot). We geven je alle nodige tips & tricks, do’s & don’t en beantwoorden al je 
dringende vragen over hoe zo’n Summer Course nu eigenlijk verloopt. See you then!

BEST Leuven (best@vtk.be)
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BEST daagt je uit! (3)
Voel je je geroepen om je creativiteit op de proef te stellen? Om de uitdaging aan te gaan 
van het mooiste, het stevigste en het meest ingenieuze ontwerp te bouwen? Om wat te 
P&O-en, maar dan op één dag en zonder de schrik van een buis? ;) 
Grijp dan je kans en schrijf je nog tot deze woensdag in voor de jaarlijkse 
ingenieurscompetitie van BEST!
Wat? EBEC Leuven 2013
Wanneer? Zaterdag 2 maart, van 9u tot ongeveer 18u
Waar? Campus Arenberg, C300
Prizzzzes? Eurostarticketten naar Londen, GO-pass 10…
Inschrijvingen? Per groep van 4 of ook alleen, je bent altijd welkom! Ga naar http://www.
best.eu.org/leuven/nl/ebec-leuven-2013 en schrijf je nog vóór woensdag 27 februari in!
Geen twijfel, dit wordt een plezante dag! En, wie weet, het begin van een fantastische 
ingenieurscarrière ;)
We want YOU for EBEC!

BEST Leuven (best@vtk.be)

Onderwijs
Laat je stem horen! De online studentenbevraging is de belangrijkste manier waarop jullie 
iets kunnen veranderen aan het onderwijs. Laat dit niet enkel aan de rest over, want de 
responsgraad moet hoog genoeg zijn om de resultaten van de bevraging geldig te maken. 
De enquête is terug te vinden in KULoket, en kost maar een paar minuutjes om in te vullen.
Wij danken je alvast!

Onderwijs (onderwijs@vtk.be) 

Varia
Masterkeuzeavond

Op donderdag 14 maart 2013 vanaf 18u15 organiseert de faculteit een masterkeuze-avond. 
Deze avond is in de eerste plaats bedoeld voor studenten die dit jaar afstuderen in de 
bachelor, maar andere geïnteresseerde studenten zijn ook welkom. De masterkeuzeavond 
vindt plaats in de gelijkvloerse lokalen van 200B en 200A (infosessies), en de foyer van 
200A (praatcafé). Meer info op https://eng.kuleuven.be/studenten/keuzeavond.html.

Industry meets Academia
IEEE Student Branch is happy to invite you for a spectacular interactive workshop about 
perspectives after graduation from the university. Are you a last year master student? Are 
you at the last stage of your PhD research? Were you wondering what are you going to do 
after it’s all finished? Then come to our workshop!
A specialist from a recruiting company Xelvin (Netherlands) is happy to answer all your 
questions and give you useful tips on your future actions! In the workshop ‘Academia 
meets Industry’ Xelvin will test and update your knowledge on how you can convince 
Industry to hire you, who comes from Academia. We will do a little quiz and the winner 
gets a fancy prize. A small reception with various refreshments will be provided after the 
workshop!
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ITHAKA
Van 27 tot en met 30 maart vindt de eenentwintigste editie van ITHAKA plaats in het 
hart van Leuven, Muntstraat 3. LOKO, de Leuvense studentenraad, nodigt dit jaar 15 
jonge kunstenaars uit om te werken rond het thema monumentaliteit, dat aansluit bij de 
historische gebouwen. Het beeldende kunstenfestival biedt naast deze expositie ook een 
gevarieerd programma van randanimatie aan. De toegang voor zowel de tentoonstelling 
als de randanimatie is volledig gratis. 
Voor meer informatie: 
Katinka Vandevelde, coördinator LOKO Cultuur, katinka.vandevelde@loko.be, 0478 20 
73 74
Annelies Roose, stafmedewerker LOKO Cultuur, annelies.roose@loko.be, 0479 26 25 54
U kan ons ook volgen op Twitter, Facebook en via http://ithaka21.wordpress.com.

AIESEC Leuven
Welke weg wil jij inslaan? Wil je graag een zomer in het buitenland mensen helpen met 
ontwikkelingsprojecten en zo de wereld verbeteren? Of wil je liever jezelf verbeteren 
met een buitenlandse business stage? AIESEC Leuven is de Leuvense afdeling van de 
grootste internationale studentenorganisatie ter wereld, gespecialiseerd in buitenlandse 
stages op maat. Daarnaast kun je je positie op de (toekomstige) arbeidsmarkt ook op 
eigen bodem versterken, dankzij verschillende business-georiënteerde projecten waar je 
in contact gebracht wordt met lokale werkgevers. Of wil je liever je in de les geleerde 
theorie in praktijk omzetten en ons team versterken? Niets is onmogelijk. Ontdek je 
leiderschapspotentieel en de talloze manieren waarop AIESEC jouw leven kan verrijken 
op www.aiesecleuven.be of www.aiesec.org.

Let’s kick some Ghent ass! Soirée Pratique: Pimp your Sumo-bot I -
maandag 25/2 @ mech (Fablab)

IEEE SB Ghent has challenged us for a Sumo Robot Battle on Tuesday April 30th. (http://
ieeesb.elis.ugent.be/nl/welek/robot/2013). Off course we can’t loose our face, therefore 
we’ll organize some sessions to pimp your robot!
Today (25/02/2012, 19h30 @ Fablab (MECH) ) we’ll have a look at the drive train and 
organize exercise battles. The session is primary intended (but not exclusively) for people 
that followed the Soirée Pratique sessions of previous semester, therefore, to participate 
we expect that you have already something of a robot, or you are willing to create it on 
your own. All documentation of previous semester is still online to help you create one!  
(http://www.ieee-sb-leuven.be/soireepratiques)

The IEEE SB Soirée Pratique Team
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Groepje vrienden
Hier zijn we weer. Na de karaoke en hamburgerverkoop van vorige week, hebben we 
deze dinsdag (26/02) het volgende voor jullie in petto: we starten rond de middag aan 
het Theokot met de verkoop van mitrailletten. Voor de schachtjes onder jullie: een half 
stokbrood gevuld met een curryworst, frieten… ’s Avonds houden we het deze keer 
rustig: een filmavond in de Aula van de tweede hoofdwet in het Thermotechnisch instituut. 
Om jullie niet te laten verhongeren, bieden we jullie tijdens een pauze wraps aan in de 
machinezaal.
In tegenstelling tot wat in het vorig bakske stond, zal de quiz wegens omstandigheden 
verplaatst worden naar dinsdag 12 maart. Inschrijven met een groepje van 4 kan al wel door 
te mailen naar kristof.frnsn@gmail.com. Die avond zal er ook een heuse interkringenzuip 
plaats vinden in onze geliefde fakbar ’t ElixIr. Stay tuned!

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)

Raadsel week 3
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!
De winnaar van vorige week: William Tytgat!

Raadsel van de week
In het tweede bachelorjaar burgerlijk ingenieur (24 studenten) zijn er 21 studenten fan van 
VTK, 18 studenten fan van WiNA en 10 studenten fan van de Leuvense Schaakclub. Eén 
enkele student is fan van de drie verenigingen. Hoeveel WiNA-sympathisanten uit tweede 
bachelor zijn ook fan van de Schaakclub?

Lauren (raadsel@vtk.be)
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Op zaterdag 2 maart organiseert de Leuvense studentenportaalsite Trissen 
ism de Open Knowledge Foundation, iMinds en de KULeuven de eerste 
Vlaamse studentenhackathon. Studenten van alle onderwijsinstellingen 
worden uitgenodigd om in teams van max. 5 personen een applicatie te 
ontwikkelen die gerelateerd is aan het studentenleven. ‘s Avonds worden ook 
IT ondernemers jonger dan 30 jaar uitgenodigd voor een networking event, 
waarop enkele sprekers een inspirerende talk komen geven, en de resultaten 
van de hackathon worden voorgesteld. De bedoeling is om creativiteit, 
ondernemerschap en zelfstandig programmeren onder studenten te 
stimuleren. De deelnemers kunnen fantastische prijzen winnen, waaronder 
een Asus Vivo Tab. Bovendien wordt het beste team uitgenodigd om een talk 
te geven op TEDxUHasselt Salon. 
	  
De jury bestaat uit Prof. Erik Duval, Pieter Colpaert (OKFN), Stef 
Verbrigghe (voorzitter AFC Leuven), Prof. Andrew Vande Moere, Valerie 
Taerwe (G-Flux), Maïkel Vandorpel (MediaGenix), Prof. Bart Van Looy. 
 

 

Hackathon voor IT Studenten met als 
doel het bouwen van applicaties die 
het studentenleven ondersteunen 
www.appsforstudents.be 
Zaterdag 2 maart 2013, Leuven 
#apps4students 
Attend on Facebook for updates 
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