
DONDERDAGDONDERDAG

ZONDAGZONDAG

MAANDAGMAANDAG

DINSDAGDINSDAG

WOENSDAGWOENSDAG

H e t  B a k s k e

Wekelijks gratis informatieblad van VTK 
Semester 2 week 3: 26 februari 2018 -  20 blz. - 750 ex.

22u00 WO II fakfeestje! ‘t ElixIr

Beste lezer

   Na een zotte zatte zwoele cantusweek is het nu tijd voor de fantastische half-
timeweek! Whoopwhoop!!! Dit keer laten we de eer aan de derdejaars om jullie 
een week vol spectakel te serveren. Cheeers!!! Daarbovenop is er donderdag een 

machtige TD! See you there!

Veel leesplezier
De redactie

20u00 araBIERcantus Waaiberg
20u30 Lopen met VTK @blok 6

19u00 Finale InterFacultaire Rockrally    
Het Depot

20u00 Jeneverstratego  Heverlee Bos

12u45 Kaartverkoop Revue   Theokot en 
 "Iedereen Decaan"  alma 3
21u00 Faraoke Theokot

22u00 TD der Heverleese   Alma 3Kringen



Vicewoordje
 
De cantusweek is al voorbij en dat heeft weer veel geweldige verhalen op-
geleverd. Mensen die een duikje in de Dijle nemen of frontflips met de fiets       
oefenen. Ook de brokken chinees heeft weer eens gecantust en dat hebben we 
gemerkt bij de opkuis. Het was een bewogen week waar veel bier gezopen is, 
een grotere fuck you naar Tournée Minérale konden we niet doen. 

Voor zij die het cantussen nog niet beu zijn is er volgende week nog de ara-
Biercantus van Halftime. Voor zij die er van droomden om Arno of mij eens toe 
drinken, is dit het uitgelezen moment, want wij zitten dan mee in de Corona. 
Alsof de prachtige Halftime week op zich al niet fantastisch is, voorziet VTK een 
mooi einde met de TD der Heverleese Kringen waar voor eens en altijd beslist 
wordt wie het beste kan feesten. 
Kom dus allemaal af en laat die Sportkotters zien dat we ze niet alleen 
verslaan op de piste, maar ook ernaast!

Praeseswoordje

 
Dag vrienden van het vernuftige vertier

Week 3: halftimeweek! Na de opwarmer TD van vorige week samen 
met de bronstige boerkes van LBK, slaan de o zo jonge doch ervaren 

3e jaars hun veren uit om zelfstandig een feestweek te organiseren. Laat 
u niet misleiden, ze hullen zich dit jaar in apolloon tenue om u zo een gevoel 

van oppermachtigheid te geven, waarop we uit medelijden hen zullen trak-
teren. Analysten spreken nu al van de beste commerciële zet van de eeuw.

We hebben te maken met een zeer sterk halftime team dit jaar. Dat maakt 
de eeuwige strijd tussen kanweek en halftime des te interessant. Wie neemt 

deze morele beker dit jaar naar huis? Eerste veldslag: halftimecantus deze 
dinsdag araBiercantus. Hoe verzinnen ze het.

Tot in den draai,

Arno Bossaert 



Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10U30-14U30  18U-19U 22U - ...

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

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

Donderdag    10U30-14U30  12U30-14U EN 18U-19U CLOSED

Vrijdag         10U30-14U30  12U45-13U45        CLOSED

Temptations
Choose your favourite temptation!!!



Events

ZO 25: WOII fakfeestje | 't ElixIr | 22u00
 
Vrienden en vijanden, de oorlog tussen Duitsland en de geallieerden is uitgebroken! 
Elke aanwezige krijgt een land die hij/zij moet verdedigen! Kom en drink samen 
met je landgenoten de vijand onder tafel ! 

Er zijn verschillende promo's die je helpen de overwinning te behalen! Om stipt 
00u30 wordt er een vat gegeven om het einde van de oorlog te vieren en zal 
iedereen in vrede samen dansen en drinken!

INKOM = GRATIS

PROMO'S gedurende de oorlog: 2+1 gratis!

Duitsland: Bier

Engeland: Gin-Tonic

Frankrijk: Wijn

Rusland: vodka-cola of vodka-redbull naar keuze!

 
MA 26: Faraoke | Theokot | 21u00

Haal je zangtalent maar vlug van onder het woestijnzand, want Halftime verwacht je 
op een heuse faraoke! Droge kelen zijn geen excuus, want we voorzien Cleopassoa, 
shotjes kamelenbloed en uiteraard de nodige bieramide aan schappelijke prijsjes.

Curryworsten en bitterballen zijn voorzien voor de knorrende magen. Ook 
aan de watjes die zich moed moeten indrinken alvorens zich aan de micro te 
wagen, werd gedacht, want alles is aanwezig voor een spelletje beerpong.

Sing like an Egyptian!

SEE YOU @THEOKOT!

Kusjes en pootjes van Halftime xxx

 
MA 26: Kaartenverkoop Revue 2018: “Iedereen Decaan”   
     |Theokot en alma 3 | 12u45

Het is eindelijk weer zover: ook dit jaar is Revue een totaalspektakel 
aan het voorbereiden dat je niet mag missen. "Iedereen De(c/r)aan"               
 belooft een spannende voorstelling te worden vol humor en complotten. 

Kom kijken op 12, 13 of 14 maart om 20u00 in OPEK en ontdek het zelf:  
wie wordt decaan en wie gaat deraan? Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf  

maandag 26 februari, elke middag in het Theokot en Alma 3.  
Wees er snel bij want op=op!



DI 27: ExxonMobil Technology Seminar & Reception | 
Kasteel Arenberg | 19u00

2018 Outlook for Energy: A view to 2040.

Ons Energy Outlook rapport beschrijft de toekomstige trends in de energievraag, 
-bevoorrading en -technologie. Het is het resultaat van uitvoerig onderzoek 
in meer dan 100 landen. Dit wordt jaarlijks opgesteld en vormt de kern voor 
ExxonMobils bedrijfsplanning. Hoe evolueert de energiemix in een wereld waarin 
de energiebehoefte voortdurend groeit? En wat zijn de uitdagingen die hierbij 
komen kijken? Een zeer interessante uiteenzetting, aangezien jullie als toekomstig 
ingenieur meer en meer met de energiekwestie te maken zullen krijgen. Op 
27 februari geven wij een toelichting over deze materie. Hierbij is er zeker de 
mogelijkheid om al jullie vragen te stellen. De presentatie wordt afgesloten met 
een gratis receptie, jullie aangeboden door ExxonMobil. Op deze receptie met 
Meet & Greet zullen heel wat jonge ingenieurs aanwezig zijn, zodat jullie met hen 
nog kunnen nakaarten over wat belooft een zeer interessante avond te worden.

Inschrijven kan via www.vtk.be. Deadline voor inschrijving is 25 februari 2018. De 
plaatsen zijn beperkt, dus wees er snel bij.

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer info!

Jelle & William

University Team KUL Engineering

jelle.umans@exxonmobil.com

william.tytgat@exxonmobil.com



DI 27: araBIER cantus | Waaiberg | 20u30

Zit je na de cantusweek van VTK nog steeds op een hongertje? Dan hebben wij 
voor jou de oplossing! Kom naar de AraBIERcantus van Halftime waar wij jou door 
een reis in de tijd zullen nemen. Van het mooie en rijke Arabië van weleer tot 
de woelige terroristische situatie waarin het zich nu bevindt, plezier verzekerd 
dus! Bovendien is er een beloning voor iedereen die verkleed komt naar deze 
cantus, wees er dus zeker bij. Tickets vanaf woensdag 21 februari in Theokot:

Bier/Sangria L/NL: €11/€15

Water L/NL: €4/€6

Deuren: 20u00, Io Vivat: 20u30

DI 27: Disco night | ‘t ElixIr | 22u00
 
Olifantenpijpen, Borsthaar dat boven komt piepen, Funky brillen, Glitterende 
kostuums, alles is gewoonweg fantastisch aan de seventies! Haal dit weekend 
de kast van je ouders maar goed overhoop om de beste foute outfit bijeen te 

sprokkelen. Om deze geweldige disco night nog echter te doen aanvoelen zijn 
kosten noch moeite gespaard voor extra disco inkleding en verlichting.

Events

Promo’s van de avond:

Silverstrike €1    
3 Elixirs €1    
Sint-Barbara €1    
Jenever €0.80    
Rum Cola €2



WO 28: Workshop rond recyclage | Thermothech. instituut|  
          8u00-18u00
Aanstaande woensdag 28/2 gaat in het Seminarielokaal Machinezaal van het 
TI een gratis 1-daagse workshop rond recyclage van lichtgewicht metalen door. 
Deelname is gratis, maar registratie is verplicht. Lezingen worden afgewisseld 
met praktische workshops. De economische, ecologische en kwaliteitsaspecten 
die het recyclageproces beïnvloeden, zullen aan bod komen. Uitdagingen en 
opportuniteiten voor toekomstige generaties worden aangekaart. 

Link: https://www.mtm.kuleuven.be/EITKICWorkshop/4l-alloys 



WO 28: AE Technovate | AE Headquarters, Interleuvenlaan  
        27/B | 10u00
WIN EEN REIS NAAR SILICON VALLEY !!

In navolging van de Car Challenge, organiseert AE - Architects for Business & 
ICT dit jaar opnieuw een grootse competitie! Werk in teams van 5 een innovatief 
project uit en maak kans op de fantastische hoofdprijs: een reis naar Silicon Valley!

Meer informatie en inschrijvingen (voor 21 februari) via www.ae.be/technovate-2018

WO 28: VTK Bureau | ELEC B91.200 | 12u30  | Leer, denk en spreek.
 
Voorstellen hoeft al lang niet meer. Het VTK Bureau is een klassieker in het 
onderwijsbeleid van onze faculteit en universiteit. Dit is de perfecte broedplaats 
voor grote redenaars. Hier wordt er komaf gemaakt met fake news. Ben je nog 
nooit geweest? Durf dan nu de stap te zetten, de enige proef die je moet doorstaan 
is een mailtje naar onderwijs@vtk.be.      
 
Gouden Krijtjes        
Dit semester is er een van prijzen en beloningen. Het is tijd om je favoriete proffen 
en assistenten in de bloemetjes te zetten! Elke student van onze faculteit mag 
eenmaal stemmen op on.vtk.be/nomineer. (P.S. Eerstejaars krijgen tijdens een 
pauze van een les een papiertje om hun topproffen te nomineren.) Kom de uitslag 
te weten op Revue en de Proffentap. Dat de beste moge winnen!

WO 28: Finale InterFacultaire Rockrally | Het Depot | 19u00

Het is eindelijk zover! De vijf finalisten van de Facultaire Rockrally zullen op 28 februari 
het podium van Het Depot beklimmen om met een set van 30 minuten de professionele 
jury en het publiek te overtuigen van hun talent. Kom dus allemaal op jullie favoriete 
band stemmen en bepaal mee wie de InterFacultaire Rockrally 2017-2018 wint! 

WO 28: Jeneverstratego | Heverlee Bos | 20u00
 
Eindelijk is hij daar. Na een week vol knotsgekke activiteiten staat de middeleeuwse 
drankstratego van Halftime op het programma. De perfecte kers op de geweldige 
taart van Halftime. Deze activiteit is dus zeker niet te missen voor al diegenen die 
reeds aan alle vorige activiteiten meededen of voor degenen die zich toch een 
beetje schuldig voelen omdat ze nog geen enkele activiteit hebben meegedaan. 

Concept van dit spel: bepaal de beste strategie om het spel te winnen of om 
zoveel mogelijk te drinken (alhoewel dat dit misschien samen hoort...). Trek 

dus maar je stoutste en snelste schoenen aan om van dit evenement een 
knaller te maken.

*We verzamelen aan de Huttelaan 26 Heverlee

*Warme kleren (lange mouwen en lange broek) zijn sterk 
aanbevolen

Events



WO 28: Info evenement Euravia Leuven | PSI 00.98  | 20u00

Solar impuls, F-35 Joint Striker, Euroavia, Space X, PIZZA, ... Zegt het je allemaal 
iets? Dan verwelkomen we je graag op ons info evenement waar je alles te weten 
komt over onze lokale & internationale werking, teambuilding activiteiten tot zelfs 
tips 'n tricks om jouw stage in de wacht te slepen bij  de meest prestigieuze 
(aerospace) bedrij ven!



     Events

DO 1 maart: Infoavond Solarteam| Theokot  | 19u00

Behaal jij  dit jaar (als alles meezit) jouw bachelor diploma in de (industriële) 
ingenieurswetenschappen? Of volg je een masteropleiding en heb je zin in nog 
een groot avontuur in Australië? Lees dan vooral even verder!

Het Solar Team is op zoek naar gemotiveerde studenten die deel willen uitmaken 
van het nieuwe team dat zal deelnemen aan de World Solar Challenge 2019 in 
Australië!

Als je zin hebt om deel te nemen aan het grootste studentenproject van België 
met als climax een onvergetelij k avontuur door de outback van Australië, ga dan 
zeker even naar onze website om de openstaande vacatures te bekij ken! http://
www.solarteam.be/vacancies

Er bestaat zowel de mogelij kheid om te solliciteren voor een technische als 
voor een marketing gerichte functie. Indien één of meerdere vacatures iets voor 
jou lij ken, stuur dan gerust jouw CV en motivatiebrief door naar recruitment@
solarteam.be

Vermeld er wel zeker bij  voor welke functie je graag zou solliciteren.

Indien je met vragen zit over één van de vacatures of over het project in het 
algemeen ben je zeker welkom op onze Info-avond op donderdag 1 maart in 
Theokot waar van 19u-20u een presentatie zal plaats vinden met uitgebreide 
informatie over het project met aansluitend een receptie waarbij  je terecht kan bij  
voormalige teamleden met al je vragen. Indien je niet aanwezig kan zij n op deze 
avond kan je deze ook steeds naar recruitment@solarteam.be sturen. 

We kij ken er alvast naar uit om jou te verwelkomen!



DO 1 maart: TD der Heverleese Kringen| Alma 3  | 22u00
 
 Na een meer dan geslaagde Massacantus der Heverleese Kringen volgt op 1 maart 
2018 een primeur van formaat: TD der Heverleese Kringen!

VTK, Scientica, Apolloon en LBK slaan de handen wederom in elkaar en het belooft 
een dik feestje te worden.

 

WO  7 maart: HUMASOL: infomoment en panelgesprek 
Op zoek naar een buitenlandse ervaring? Zin om je in te zetten voor een project 
rond hernieuwbare energie, water en/of duurzame technologie? Wil je een steentje 
bijdragen aan de ontwikkeling van derdewereldlanden? Nu het tweede semester 
van start gaat, begint bij Humasol opnieuw de recruiting. Kom er meer over te 
weten op onze infoavond.

https://www.facebook.com/events/152917491983538/

Interesse in een positieve belichting op de klimaatproblematiek? Benieuwd hoe 
je als individu impact hebt en hoe dat in verhouding staat met de impact van 
politici? Kom er meer over te weten op ons panelgesprek: Klimaatinitiatief op alle 
niveau’s. 

https://www.facebook.com/events/1680743272020659/



WO 7 maart: VTK Jobfair| Brabanthal  | 10u00 - 17u00       
   Inschrijven via http://jobfair.vtk.be/subscription
Beste bijna-ingenieur,

Op 7 maart organiseert VTK de jaarlijkse VTK Jobfair in de Brabanthal. 148 bedrijven 
zijn deze dag aanwezig om zich aan jou voor te stellen tussen 10u en 17u. Deze dag 
is de ideale gelegenheid om op zoek te gaan naar jouw toekomstige werkgever. 

Inschrijven voor de VTK Jobfair kan tot maandag 5 maart 23u59 via http://jobfair.
vtk.be/subscription

 Wij voorzien voor iedereen die voor 13u30 aanwezig is een gratis middagmaal (pasta 
of wok). Op het einde van de dag is er een wedstrijd waar mooie prijzen worden 
verloot onder alle inschrijvingen (o.a. tickets voor Pukkelpop, een ballonvaart of 
een tandemsprong).

De Brabanthal is vanuit Heverlee/Leuven slechts een kwartiertje fietsen. Om het 
nog makkelijker te maken, leggen we opnieuw shuttlebussen in vanaf de Bodart 
parking en de parking aan Werktuigkunde (C300) naar de Brabanthal. Deze zal 
vanaf 10h00 elk half uur vertrekken. Vanaf het station van Leuven rijden bus 4 en 
bus 630 tot aan de Brabanthal.

Verdere info over elk van de 148 aanwezige bedrijven en de indeling van de 
Brabanthal vind je op http://jobfair.vtk.be.

WO 14 maart: EBEC Challenge: Team design| C300 (Dept WTK) 
P&O Rooms  | 16u30 | Free       
          More info: fb-page: “EBEC Challenge Team Design”
 
Are you the kind of person that can build a house using only chopsticks, superglue 
and your cursus Mechanica I? Can you repair your bike so well that Velo looks at 
you with envy? Are McGyver, Mythbuster and/or A-teamer your middle names?

Then the Team Design competition is something for you!

In it, teams will have to use basic materials (wood, magnets, nails,…) and tools 
(glue gun, saw, drill,…) to build a prototype that satisfies a given problem as best 
as possible. Points are awarded for the ingenuity, durability and performance of 
your prototype. 

See you there!

ZO  18 - MA  19 maart: YERA goes Tsjernobyl | Prypiat, Oekraïne | 
€510

Wil je met je eigen ogen zien of de beruchte mythes al dan niet waar zijn? Wil 
je gewoon een originele uitstap? Of ben je benieuwd om de scenes van die ene 
film of game eens in het echt te zien? Ga mee naar Tsjernobyl op 18 en 19 maart! 
Gedurende twee dagen bezoeken we diverse plaatsen in de exclusion zone, de 
sinds 1986 ontruimde stad Pripyat alsook de controlekamer van de reactoren die 
nog doorwerkten tot het jaar 2000.

Meer info en inschrijving: http://www.yera.be/event/yera-goes-tsjernobyl/.



Fitbits, gezondheids-apps: een tijdje 
geleden nog een goed idee, vandaag al 

voorgeschreven door de dokter. 
Technologie staat vandaag niet stil, en wij 
evenmin: klaar om de gezondheidssector 

flink te doen daveren?

De Technovate daagt je uit om vol 
goesting de mouwen op te stropen.

Dit gaat verder dan een brainstorm: 
samen wekken we een abstract idee 

helemaal tot leven. Wij voorzien tools en 
expertise, jij de volharding.

Voel je het al kriebelen?

MAAK DE 
ONDERNEMER IN 
JE WAKKER EN 
WIE WEET STUREN 
WE JOU EN JE 
TEAM WEL NAAR 
DE MEEST 
INNOVATIEVE PLEK 
TER WERELD: 
SILICON VALLEY!

meer info vind je op ae.be/technovate



GROW 
YOUR 

MIND!

Aachen, Germany
“RoBros: Man's Next BEST

Friend”

11.06-24.06

Lund, Sweden
“They say disabilities,

We say possibilities”

03.06-12.06

Brno, Czech Republic
“Design your device and let

it work, baby!”

18.06-27.06

Copenhagen, Denmark
“When You Look into the

Black Mirror Who Is Looking

Back?”

23.06-02.07

Novi Sad, Serbia
“Rhythm of the algorithm”

24.06-02.07

Skopje, Macedonia
“Bohemian WEBsody”

27.06-07.07

Zaporizhzhya, Ukraine
“I've got the power. The

Energy Power!”

27.06-05.07

Bucharest, Romania
“A Tissue for Your Issue”

28.06-08.07

Isparta, Turkey
“SPARTAN: The Last

Energybender”

29.06-08.07

Madrid, Spain
“CAD Wars: The last 3D

Printer”

30.06-09.07

Gdansk, Poland
“Would AI lie to you?”

30.06-11.07

Reykjavik, Iceland
“SustainDustry: Go green or

go home”

01.07-08.07

Brasov, Romania
“Aircrafts:There's no flying

 without wings”

01.07-10.07

Leuven, Belgium
“Hack Me Baby One More

Time!”

02.07-12.07

Louvain-la-Neuve, Belgium
“Once upon a time 2.0 :

Transmedia Storytelling”

02.07-12.07

Liege, Belgium
“Kevin the biomechanist, the

cyborg of tomorrow!”

02.07-10.07

Ghent, Belgium
“AI have a dream”

04.07-13.07

Chisinau, Moldova
“WoW World of Woodcraft”

04.07-13.07

Podgorica, Montenegro
“The blockchain digital

 revolution”

07.07-14.07

Cluj-Napoca, Romania
“Creating the HealthTech of

Tomorrow”

09.07-18.07

Iasi, Romania
“There's no place like the

home you design”

10.07-20.07

Belgrade, Serbia
“Make Tech Alliance with

Data Science”

12.07-21.07

Patras, Greece
“The Teaching Factory

Concept: Making the Car

of Tomorrow”

14.07-23.07

Madrid, Spain
“Luke, I'm your Hacker”

14.07-23.07

Groningen, Netherlands
“Learning from Nature's

Tricks”

15.07-21.07

Warsaw, Poland
“The Dark Side of the

Moon”

16.07-25.07

Vinnytsia, Ukraine
“Wake up, Neo, you're in

the urbanistic world”

20.07-30.07

Istanbul, Turkey
“Charlie Bit My Coin”

20.07-29.07

Coimbra, Portugal
“From Wheel to Real:

A Car's Adventure”

21.07-31.07

Rome, Italy
“INDUSTRY 4 Dummies:

A guide to the next

generation industries”

26.07-01.08

Messina, Italy
“SSS: Seismic Structural

Safety”

30.07-07.08

Uppsala, Sweden
“Synthesize your planet

now, come on!”

31.07-08.08

Prague, Czech
“Czech in and Space out!”

18.08-27.08

Budapest, Hungary
“E.T. - the Electrical

Transportation”

22.08-29.08

Bratislava, Slovakia
“Call the polys”

01.07-08.07

Lodz, Poland
“Connect'em All! Internet of

Things”

05.07-14.07

Timisoara, Romania
“Timisoara aCADemy!”

08.07-14.07

Almada, Portugal
“Made in Portugal”

09.07-15.07

Chania, Greece
“From Space to Drones: a

synergy for Earth Observation”

10.07-20.07

Ljubljana, Slovenia
“Technology, take the wheel!”

11.07-18.07

Brussels, Belgium
“Measure your power:

Understand the electricity

of your body!”

12.07-21.07

Vienna, Austria
“Fantastic flows and how to

simulate them”

12.07-22.07

Gothenburg, Sweden
“Graphene Technology -

Cutting it Close”

10.06-16.06

BEST COURSES
ON TECHNOLOGY

Tallinn, Estonia
“Psyche of the bEST:

mind your own business”

17.07-26.07

Aveiro, Portugal
“Data Science: How to

become a data wizard”

28.08-06.09

Porto, Portugal
“Stop! Think! Lead!”

24.08-04.09

Gliwice, Poland
“I magination - career is

your creation!”

05.07-15.07

Aalborg, Denmark
“Back to the future of

education!”

03.08-12.08

Krakow, Poland
“The power of education-

overthrow the wall and

build the better tomorrow”

09.07-20.07

Lisbon, Portugal
“Ready, STEM, Go!”

01.08-12.08

Ankara, Turkey
“Let's get Digital : Artificial is

the New Black”

27.08-06.09

BEST COURSES 
ON CAREER
RELATED SKILLS

BEST SYMPOSIUM
ON EDUCATION



BEST Soft Skills Track

BEST Leuven proudly presents the Best Soft Skills Track, a track of soft-skills 
oriented presentations by some of the most successful companies in their fi eld, 
followed each time by a reception where you can grab a drink and practice what 
you just learnt. 

Attend at least 4 out of 5 sessions, apply your newfound skills in a small project, 
and receive a shiny certifi cate!

What we have in store for you:

05-03: BASF - PRESENTATION
12-03: AB Inbev - PERSONAL BRANDING
22-03: Colruyt - PROJECT MANAGEMENT
27-03: EY - NEGOTIATION
28-03: Crossbridge - NETWORKING

Registration: http://bestleuven.eu/bsst/
More info: fb-page: “BEST Soft Skills Track: Registration”

See you there!



Collegiales

Deze week gaat het over een lied dat zo populair is dat 
het niet één of twee maar wel drie keer in de codex staat! 

  Uiteraard niet drie keer met dezelfde tekst maar eerder drie 
v e r - schillende versies van hetzelfde lied, namelijk Ça ça geschmauset, 
  het Oud tafellied en Edite, bibite!

Ça ça geschmauset is het Duitse origineel waarop het populaire Edite, bibite! 
en totaal onbekende Oud tafellied zijn gebaseerd. De titel heeft geen letterlijke 

betekenis maar wordt vertaald als ‘kom, laat ons aan een drinkgelag deelnemen’. 
Dat drinken is de hoofdgedachte gebleven, het refrein ‘edite, bibite, collegiales, post 
multa saecula, pocula nulla’ komt in alle drie de versies voor en betekent ‘eet en 
drink, vrienden, want na vele eeuwen zal er niks meer te drinken zijn.’ Ook de strofe 
over de drankgod Bacchus zijn kroon/troon is ook in alle liederen aanwezig en er 
zijn nog tal van andere gelijkenissen.

Van wanneer Ça ça geschmauset dateert is moeilijk te zeggen maar alvast van voor 
1767, wanneer het Oud tafellied is geschreven door een zekere Janssens. Edite, 
bibite! daarentegen is veel nieuwer, het verschijnt voor het eerst in 1996 in de co-
dex. Het wordt onterecht toegeschreven aan Arthur Van Zulte, het pseudoniem van 
Arthur De Meulemeester, omdat hij de originele melodie bewerkte voor het Oud 
tafellied in Karel Heyndrickx’ liederboek van 1899. Ça ça geschmauset is dus het 
origineel en toch staan er maar drie strofes van in de codex. Dit, samen met het feit 
dat de tekst van het Oud tafellied veel moeilijker is en in de blauwe pagina’s staat, 
verklaart waarschijnlijk waarom Edite, bibite! zoveel meer gezongen wordt. 

Edite, bibite, collegiales!

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

 

Werkgroep 
Cantus



Tech Facts: The future is tomorrow

2017 was niet alleen het jaar dat Apolloon verslagen werd, maar ook de groot-
meesters in GO, poker, Dota 2 en zelfs het iconische Pac-Man.

Schaken is lang aanzien als de meetgrens voor artificiële intelligentie (AI). In 1997 
werd er een mijlpaal bereikt door het verslagen van Garry Kasparov aka chess 
legend 3000 door Deep Blue. De ogen werden vervolgens gericht op GO, een oud 
strategisch chinees spel. 20 jaar na het verslagen van de ene grootmeester, moest 
ook een andere grootmeester het loodje leggen. Ke Jie de nummer 1 van de wereld 
in GO. Tegen het einde van 2017 had Google een AI ontworpen die op acht uur tijd 
verschillende spelen onder de knie kreeg en oudere AI kon verslaan. 

Begin van hetzelfde jaar werd ook een nieuwe dimensie betreden door de intro-
ductie van bluf in AI. Op twintig dagen tijd had het Libratus AI systeem 1,7 miljoen 
US dollars aan winst gemaakt. Zeven maanden later moest ook het online multi-
player spel Dota 2 eraan geloven. Op amper twee weken tijd had OpenAI zichzelf 
meester gemaakt in de één-tegen-één gevechten en kon het meerdere keren 
topspelers verslaan. Side-note: Een van de mede oprichters en investeerders van 
OpenAI is Elon Musk, toch wel een iconische figuur. #held Nog in hetzelfde jaar 
haalde Google’s DeepMind groep met hun AI een topscore van 999.990 in het retro 
spel Pac-Man. Iets wat door geen enkele mens of AI is voor gedaan.

Afgelopen jaar is dus een belangrijke stap geweest op het gebied van AI. Op korte 
tijd werd de mens in meerdere complexe spellen verslagen. Wat betekent dit voor 
de toekomst? Wetenschappers voorspellen dat met 50% kans tegen 2060 AI’s 
beter zijn dan de mens in alles. Van rijden tot boeken schrijven tot operaties uitvo-
eren. Google is ambitieus en zet momenteel al volop in op medische onderzoeken 
rond de ziektes van Alzheimer en Parkinson. 

Wordt Wall-E uiteindelijk dan toch werkelijkheid? Dat de computer beter wordt in 
alles dan ons … zelfs bestaan?



Spelletjes Binairo
 

Regels: 
Elk hoekje moet een 1 of een 0 bevatten.  

Er mogen max. 2 dezelfde cijfers onder of naast elkaar voorkomen. 
Elke rij en kolom moet een gelijk aantal eenen en nullen bevatten. 

Elke rij en kolom is uniek. 
Veel plezier!



Raadsel van de week

Er staan 1000 pinten op je te wachten. Het wordt een fantastische avond! Helaas 
zit er in één pintje dodelijk vergif, wat zorgt voor een bittere smaak. Slechts 1 
druppeltje van dit brouwsel zorgt ervoor dat je volledige pint naar de haantjes is!
Hoe vind je de dodelijke pint met zo weinig mogelijk slokjes? (Je mag ervan uit-
gaan  dat er een tegengif bestaat ;) ) Succes!

De oplossing van vorige week was dat 2 keer wegen voldoende is. Nathan Van 
Laere wist dit en mag als beloning zijn Fnac bon komen afhalen op blok 6.

Zot spel
 
Elk cijfer duidt aan hoeveel lijnen errond getekend moet-
en worden. Bij cellen zonder nummer is het aantal lijnen eender.  

Wat mag niet?

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!
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