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Verhoudt zich tot een hoorcollege zoals een bakske friet
tot wat de mama thuis altijd maakt!
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Praeseswoordje
Beste archies & burgies,
Na een welverdiende zomervakantie is het een hele eer om jullie terug te mogen
verwelkomen in ons allermooiste Leuven. Voor sommigen onder ons is dit hun
eerste kennismaking met het bruisende studentenleven. Weg van het ouderlijke
nest: de warme vleugels van moeder de vrouw moeten missen, de brede schouders
van de vaderlijke mansfiguur. Eigen potjes ineenflansen, gerstenat achterover
slaan en andere smeerlapperij zullen ongetwijfeld leiden tot de nodige gastroenteritiden. En dan zwijg ik nog over de psychologische schade die examens en
medestudenten van het andere geslacht kunnen berokkenen in Leuven.
Maar niet getreurd beste eerstejaars, één welgemikte blik richting de veteranen van
onze mooie richting toont aan dat er toch velen zijn die deze harde uitputtingsslag
van het eerste jaar met verve overleven. Zelfs in die mate dat we vorig jaar de
“atleten”, bij gebrek aan beter woord, van Apolloon zwaar vernederden op de 24
urenloop.
Goed, aan mijn overdreven machopraat kunnen jullie waarschijnlijk reeds afleiden dat we in de laatste
rechte lijn richting een tweede klinkende overwinning zitten. Vandaar dus deze warme oproep om de
excessen die bij het o zo geliefde studentenleven horen, nog één maand binnen te perken te houden.
Indien we wederom de overwinning behalen, zal het spetterende overwinningsfeestje ervoor zorgen dat al
die gemiste katers en brakke avonden in één klap ingehaald worden.
Mijn geliefde toekomstige collegae, laat ons van het komende academiejaar alvast een spetterend feest
maken, waar we Leuven tonen wat we waard zijn. Ik hoop jullie dan ook massaal te zien op de VTK
Looptrainingen, Bureaus, Events en in onze spiksplinternieuwe fak!
Op het 95ste werkingsjaar, met jullie hulp ongetwijfeld het beste jaar ooit!
Lucas

Vrienden van VTK,
U merkt het, onze nieuwe praeses is een man van veel woorden. Ik zal er zelf niet
te veel woorden aan vuil maken om jullie te sparen. Ook wel omdat het fenomeen
procrastinatie niet vreemd is aan ondergetekende en ik dus nu, volledig afgemat
van het onthaalweekend een uur voor de deadline dit tekstje nog moet schrijven.
Op dat onthaalweekend zijn we te weten gekomen dat de nieuwe lichting
eerstejaars een prachtige verzameling knappe jongens en meisjes is, die bovendien
verdomd goed kunnen cantussen voor dat nog nooit gedaan te hebben. Ik hoop
dat zij zich heel snel thuis zullen voelen in het studentenleven.
Wat daarbij kan helpen is dat het dit jaar ons 95ste werkingsjaar is, wat vraagt
voor een gepaste lustrum-week. Wat de invulling hiervan precies zal zijn, houden
we nog eventjes geheim, maar om toch al een tipje van de sluier op te lichten, kunnen we jullie wel al in
allergrootst vertrouwen zeggen dat de week vol lustrum feestelijkheden afgesloten zal worden door het
galabal dat dit jaar dus nóg feestelijker en op een nóg mooiere locatie zal plaatsvinden!
Ik hoop jullie daar te zien, maar ik hoop jullie natuulijk nog veel vroeger te zien op een van onze andere
activiteiten
Eline
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Vicewoordje

Cultuur in Leuven

Om de twee weken, gewoon in het Bakske
Houd je van film of theater? Zit muziek in jouw DNA? Of wil je gewoon af en toe graag

eens naar een leuke culturele activiteit in Leuven gaan? Houd dan het Bakske in het
oog. Dit academiejaar zullen we proberen jullie om de twee weken een klein overzicht
te geven van het culturele reilen en zeilen in Leuven. Ook zullen we regelmatig via
deze rubriek goedkopere tickets verspreiden.
(cultuur@vtk.be)

Cultuurkaart
Een tip voor de geïnteresseerden: schaf
je een cultuurkaart aan. Indien je bij je
inschrijving dacht, die €20 is me toch
iets te veel? Wel, met die cultuurkaart
krijg je korting bij het Depot, 30cc, de
universitaire ensembles, cinema ZED,
het campustoneel, het InterFacultair
Theaterfestival, het STUK, ... Wil je graag
eens naar The Van Jets, Tout Va Bien,
Isbells, José James of Adriaan Van den
Hoof in het Depot? Of misschien liever
naar een avond Socrates gespeeld
door Bruno Vanden Broecke (alias
de Sammy van het Eiland) in onze
prachtige Leuvense schouwburg of
een pianoconcerto van Brahms in het
Lemmensinstituut? Dit kan allemaal,
zelfs met korting. Het M-museum kan je

zelfs het hele jaar gratis bezoeken. En
bovendien organiseert UUR KULtuur dit
academiejaar 9 keer gratis een culturele
avond voor de bezitters van dit kaartje.
Het concert van Bony King op 7 oktober
kan je alvast noteren in je agenda.
Dus vergeet niet regelmatig eens in
het Bakske, jouw nieuwe culturele
informatiebron, te bladeren. Dan zorgen
wij met deze minirubriek en natuurlijk
met onze eigen VTK Cultuur activiteiten
er dit academiejaar voor dat jouw
studentenleven ook een vleugje cultuur
bevat!

Openingsuren
Deze week gelden er uitzonderlijke regelingen voor de cursusdienst en het Theokot. Voor
meer informatie zie p. 9

			Theokot		CuDi		‘t ElixIr
Maandag		
			
17u-22u
22u - ...
Dinsdag		 10u30 - 14u30		
12u - 22u
22u - ...
Woensdag		
10u30 - 14u30		
12u - 22u
22u - ...
Donderdag		
10u30 - 14u30		
12u - 22u
22u - ...
Vrijdag		 10u30 - 14u30
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Onthaalweek
Van een rondleiding over de campus tot het gaan eten in Alma 3. Deze week dient om
jullie als eerstejaars te laten kennismaken met alle aspecten van het studentenleven! Lees
snel even verder hieronder, en ontdek wat wij allemaal voor jullie organiseren.
(onthaal@vtk.be)

Rondleiding op de campus

maandag 21 sept | 14u00 | 200C
(Celestijnenlaan 200, gebouw C)

dinsdag 22 sept
aan Alma 3

We voeren je langs alle belangrijke
gebouwen en helpen je bij het registreren
op de VTK website en bij het bestellen
van jullie cursussen (die je later op de
dag kan afhalen op de cursusdienst).
Daarnaast zullen de decaan en onze
praeses jullie verwelkomen met een speech
en worden er presentaties gegeven over
VTK, studentenvertegenwoordiging, het
monitoraat (studiebegeleiding) en het vak
Probleemoplossen&Ontwerpen voor de
burgies. Voor de archies staan ook Existenz
en het vak architectuurontwerpen op het
programma.

Op maandag hebben we bijlange niet
alles kunnen tonen. En daarom is er
de fietszoektocht op dinsdag! Volg de
aanwijzingen van het spel en word zo,
samen met je medestudenten, langs alle
belangrijke plaatsen van Heverlee en
Leuven gevoerd. Er is een prijs op het
einde voor wie het raadsel kan oplossen.

Om 14u00 worden jullie verwacht in
Gebouw C op campus Arenberg, in het
volgende auditorium:
• Studenten Burgerlijk Ir. groep A
(Achternaam A-L):
Auditorium A (Lokaal 01.27)
• Studenten Burgerlijk Ir. groep B
(Achternaam M-Z):
Auditorium B (Lokaal 01.17)
• Studenten Burgerlijk Ir.-Architect:
Auditorium C (Lokaal 01.05)
Een kaartje waar alles zich juist bevindt
is terug te vinden op de VTK website.
Inschrijven hiervoor is niet nodig, wel op
tijd aan de aula aanwezig zijn.
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Fietszoektocht

| 14u00 |

grasveld

Fiets en balpen zeker niet vergeten, we
verzamelen op het grasveld aan Alma 3
om 14u. Inschrijven hiervoor is niet nodig.

In het kort
Rondleiding op de campus
Maandag | 14u | 200C

Fietszoektocht

Dinsdag | 14u | Plein

voor

Alma 3

voor

Alma 3

BBQ

Dinsdag | 17u | Plein

Schachtenconvent

Woensdag | 19u20 | Fakbar ‘t Elixir

Eten in Alma 3

Donderdag | 18u | Alma 3

BBQ

dinsdag 22 sept |
grasveld voor Alma

3

vanaf

17u00

Omdat zelf koken misschien nog niet zo
goed lukt, hebben we een BBQ voorzien
waar jullie lekker kunnen komen smullen
van lekkere vleesjes! Hier heb je ook de
kans om iedereen van onthaaldagen nog
eens terug te zien, of nieuwe vrienden te
maken. Inschrijven is verplicht en kan via
de website van VTK.
Wat kost dat?
• Vegetarisch: €3,• 2 stukken vlees: €3,• 3 stukken vlees: €4,-

Eten in Alma 3
donderdag

24

sept

| 18u | Alma 3

Alma 3 is onze surrogaatmoeder die
liefdevol ons eten voor ons klaarmaakt,
u gepast geld teruggeeft, frietjes
laat bijnemen en de afwas doet. Om
jullie te laten kennismaken met dit
studentenrestaurant met democratische
prijzen, nodigen we jullie uit om er
donderdagavond met ons te komen
eten. Kom er bij en zet je naast ons!
We verzamelen ons buiten voor de deur
van Alma 3, zo kunnen jullie samen met
ons jullie bordjes laten volscheppen.
Inschrijven hiervoor is niet nodig.

Schachtenconvent
woensdag
‘t ElixIR

23

sept

| 19u20 | Fakbar

Om jullie als eerstejaars toch een klein
beetje voor te bereiden op de vuurdoop
van jullie eerste cantus, worden jullie
kort klaargestoomd met een snelcursus
cantussen! Wees op tijd, 19u20 in de
Fakbar, want om 20u begint de eigenlijke
cantus. Vergeet zeker geen codex mee
te brengen! Deze zijn te verkrijgen op de
cursusdienst van VTK.
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Activiteiten
Jeneverfeestje

dinsdag 22 sept | 22u00 | ‘t ElixIr
7 soorten jenever aan 50 cent!

Met het openingsfeestje op zondag
is het nieuwe jaar met een knaller
ingezet. Op dinsdag zetten we die toon
gewoon meteen verder met ons jaarlijks
jeneverfeestje! Geen enkele avond
waarop je zo goedkoop zo goed kan
feesten: 7 soorten jenever bieden we aan
voor slechts 50 cent! We zien jullie daar!

Openingscantus
woensdag

23 sept | 20u00 | Waaiberg

L/NL Bier: €11/15 Water:€4/6

€1 terug als je verkleed komt!!
Is het al te lang geleden of gewoon de
eerste keer? BACK TO SCHOOL anyway.
Met dit top thema zetten we een geweldig
eerste cantus van het jaar in! Niet veel
uitleg nodig, gewoon komen!
Ticketverkoop
vanaf
maandag
21
september in het TTI (infostandje).
Hou zeker de Facebookeventpagina
in het oog voor de exacte uren van de
verkoop te weten te komen.

wereld van verschil betekent.
Om jullie dorst na deze intensieve en
plezante trainingen te lessen, voorzien
we na elke training een gratis drankje.
We hopen jullie daar zo veel mogelijk te
zien!

Double Happy Hour
zondag
2u lang

27 sept | 22u00 | ‘t ElixIr
2 halen, 1 betalen!

Net zoals vorig jaar kunnen jullie elke
zondag in onze geliefde fakbar genieten
van een awesome happy hour tussen
23u en 00u. 2 pintjes/cola’s voor de prijs
van 1! Om het concept goed te laten
doordringen, kan je zondag 27/09 zelfs
genieten van een 2 uur durend happy
hour van 23u tot 1u!

Beursavond

maandag 28 sept |
Variërende prijzen!

22u00 | ‘t ElixIr

Deze avond laten we onze prijskaart
crashen! Afhankelijk van het drankverbruik
zullen de prijzen gedurende de hele avond
variëren. Wees er dus zeker bij en geniet
van alle spectaculaire promo’s!

24 urenloop looptraining

vanaf donderdag 24 sept
atletiekpiste sportkot

| 20u00

Omdat we dit jaar weer willen winnen
op de 24 urenloop, zijn er vanaf nu
donderdag, 24 september, looptrainingen.
Deze zullen dagelijks doorgaan om
20u00 aan de atletiekpiste. We nemen
regelmatig tijden op zodat je je progressie
kan volgen. Ook op de stokwissel wordt
regelmatig getraind aangezien een
winst van 1 seconde per ronde een
6

Oktoberfest
dinsdag
€3 voor

29 sept | 22u00 | ‘t ElixIr
1 liter bier!

Op dit feestje vieren we ons geliefde
studentennat: bier. Voor slechts €3 krijg je
een hele liter van dat heerlijke goudgele
sap, met een witte kraag, ijskoud van de
tap! Haal die lederhose maar vanonder
het stof en maak er met ons een typisch
Beiers feest van!

VTKwis 1
woensdag

G00.01

30

sept

| 20u00 | C200

Daar komt ie, onze eerste kwis van het
jaar! Zoek je een gezellige ploeg bij
elkaar, schrijf je in via onze site en kom
je kwistalent tonen (of gewoon een
plezante avond beleven) bij één van onze
alombekende kwissen!

Cantusconvent 1

woensdag 30 sept |
Inkom: L/NL €8/10

18u00 | ‘t ElixIr

Nog nooit een cantus bijgewoond?
Raak jij ook altijd in de war van al
die regels? Al te vaak in je handen
geklapt tijdens een cantus? Ken jij
geen enkel liedje uit de codex?
Deze kleine cantusconventen dienen om
je alle regels op een rustige manier uit
te leggen, de liedjes te leren, en gezellig
te cantussen. We spreken af om 18u aan
de frituur “Sportkot” tegenover de fakbar
omsamen iets te eten, of om 19u in de
Fak om direct te beginnen cantussen.
Maximum inschrijvingen is 35 personen,
dus wees er snel bij. De kaarten worden
verkocht in het Theokot ‘s middags

vanaf donderdag 24 september. Let
op: Enkel indien je minder dan 3 maal
gecantust hebt kan je inschrijven, maar
dit is niet exclusief voor 1e bachelors. Ook
ervaringsloze hogerejaars zijn meer dan
welkom om hun kelen te smeren!

PeMe-avond

donderdag 1 okt | 19u30 voor
of 20u15 voor 1ejaars | Alma

2ejaars
3

Met het vorige jaar nog vers in het
geheugen, zijn de tweedejaars in de
perfecte positie om de eerstejaars wegwijs
te maken en hen een antwoord te bezorgen
op al hun vragen. Gelukkig voelen er zich
velen dan ook geroepen voor deze taak.
Op de tweede donderdag van het jaar
worden je peters en meters toegewezen
die je de rest van het jaar kunnen helpen
met alles aangaande het studentenleven,
de examenperiode en het kotleven.
Je wordt op pad gestuurd om ze ergens
in een café te gaan ontmoeten, en tegen
het einde kunnen jullie gezamenlijk naar
de OpeningsTD van VTK in MusiCafé!
Inschrijven kan via de site van VTK en is
sterk aangeraden voor zowel eerste als
tweede jaars!
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Open vergaderingen
Doopmeestervergadering 1

woensdag 23 sept | 12u40 | BOKU 3.22

Heb jij je vorig jaar laten dopen, en heb
je zin om nu zelf de doop te organiseren
voor de hulpeloze schachten? 12u40
BOKU 3.22 , woensdag 23 september is
the place to be.

BEST Leuven first meeting
donderdag

04.20

24

sept

| 20u30 | BOKU

Zin om je grenzen te verleggen? Wat tijd in
het buitenland te vertoeven of je soft skills
te verfijnen? Het kan allemaal bij BEST!
Leuven heeft een lokale groep van Board
of European Students of Technology.
Samen met VTK en LBK en ons doel
is simpel: jou, de ingenieursstudent
met de nodige zin voor avontuur, fun
en zelfontwikkeling, op weg te helpen.
Door het organiseren van verschillende
academische
en
niet-academische
evenementen brengen we studenten van
over heel Europa samen op één plek. Zo
maak je vrienden, leer je culturen kennen
en ervaar je ons prachtige continent als
nooit tevoren. Ook op professioneel vlak
zullen deuren voor je opengaan: ontmoet
internationale bedrijven, leg contacten in
andere universiteiten...
Meer weten?
Kom naar onze eerste members’ meeting
en vind ons op facebook (\bestleuven)
en bestleuven.eu
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VTK Revue revuekruteert

maandag 28 sep en dinsdag
20u00| 200M 00.07

29

sept

Revue is een toneelvereniging waar
studenten elk jaar zelf een toneel in
elkaar steken. Dit houdt in dat we
acteren, dansen en muziek spelen, maar
ook het stuk schrijven, decorstukken
bouwen,
techniek
verzorgen
en
onze eigen IT hebben.
Voor iedereen die interesse heeft: meer
informatie vind je bij het Revuestandje
op de inschrijvingen of je kan een mailtje
sturen naar revue@vtk.be. De eerstejaars
op de onthaaldagen hebben ons al
ontmoet en zij hebben voor ons toneel
gespeeld. We waren zeer aangenaam
verrast door hun prestaties en originaliteit.
Dat belooft voor de Revue van dit jaar!
Hou daarom al zeker volgende maandagof dinsdagavond vrij want dan doen wij
onze startvergaderingen. Telkens om
20h00 in de 200 M 00.07. Tot dan!
(revue@vtk.be)

Kanweekvergadering 1
donderdag

1 okt | 12u40 | BOKU 4.20

Activiteiten organiseren kan enkel als je
praesidium bent? Fout! Kanweek is een
keitoffe groep van 1ste en 2de jaars die
samen vanalles in elkaar steken met de
hulp van VTK. Heb jij af en toe jeukende
handen na al die uren studeren en wil je
de handen uit de mouwen steken? Kom
dan naar BOKU 4.20 (gebouw naast
het theokot), en help mee een activiteit
zoals een cantus of TD in elkaar steken.
Hoeveel werk je hier insteekt kies je
volledig zelf, en je bent nooit verplicht tot
lessen missen. Interesse? Niet twijfelen,
gewoon afkomen!

Berichten
Cursusdienst
Nu het nieuwe jaar officieel is ingezet
met een topper van een openingsfeestje,
opent ook onze cursusdienst opnieuw
zijn deuren. Haast jullie deze week
dus naar het Theokot om jullie boeken
te bemachtigen! Lang wachten vindt
niemand leuk, dus als je wil weten hoeveel
studenten er in de rij staan, kan je altijd
kijken op onze site, www.vtk.be, waar je
ook de openingsuren terugvindt.
Met trots kunnen we jullie meedelen dat
onze cursussen dit jaar nog goedkoper
geworden zijn! Hoe doen wij dat dan,
vragen jullie je waarschijnlijk wel af?
Goede vraag! Dit alles zou niet mogelijk
zijn zonder jullie hulp! Het is namelijk
zo dat hoe sneller jullie je cursussen bij
ons bestellen en deze komen halen, hoe
minder stock wij op het einde van het jaar
over hebben. Dit zorgt ervoor dat we een
kleinere marge kunnen nemen op onze
verkoopprijs.
DUS: bestel zo snel mogelijk je cursussen
en wacht ook niet met deze te komen
halen! Zo help je ons om jou te helpen!
En als je dan toch langskomt, zeg eens
vriendelijk dag tegen onze hardwerkende
medewerkers of doe zelf eens een shiftje
en help je medestudenten. Je verdient er
2 bonnetjes per shift en onze eeuwige
dankbaarheid mee!
◊ Maandag (21/9) 17u00-22u00:
1ste jaar bachelor
◊ Dinsdag (22/9) 12u00-22u00:
2de jaar bachelor
◊ Woensdag (23/9) 12u00-20u00:
3de bachelor +
Brugjaar Industriëlen
◊ Donderdag (24/9) 12u00-20u00:
Alle masterjaren +
2de kans bachelor
Big love! - Het cuditeam

Wil je zelf graag een speech voor
onafhankelijkheid, diepzinnige poëzie
of een spotted: VTK insturen? 1 adres:
bakske@vtk.be

Theokot
Het Theokot, de place to be om
‘s middags lekker te dineren (met
spotgoedkope
broodjes,
croques,
pannenkoeken, enz…)
Daarnaast kan je bij ons gewoon chillen
in de zetels, praten met je vrienden,
poolen of samen met je medestudenten
de Playstation/Wii bezetten. Het Theokot
is echt een supergezellige keet op slechts
een steenworp afstand van het kasteel.
(Thermotechnisch Instituut of TTI, naast
departement Bouwkunde of BOKU)
De eerste week van het semester heeft
echter onze geliefde Cursusdienst het
Theokot bezet voor de massaverkoop
van al dat papier dat men boeken noemt.
Daarom zullen wij (samen met de
infostandjes) ons op maandag en
woensdag bevinden op het departement
BOKU op de 3e verdieping. Voor de rest
van de week staan wij in het TTI om
jullie van die heerlijke versnaperingen te
voorzien. Kom zeker eens langs!
Kijk ook zeker eens op de site voor bij ons
een shiftje te komen draaien, want als
je 3 shiftjes hebt gedaan kan je gewoon
je broodje op voorhand reserveren! En
daarnaast is het ook gewoon supertof om
bij ons te chillen achter de toog ;)
Tot dan! - Het Theokotteam

Toneelvoorstelling

“The Importance of Being Earnest”
1 2 3 6 7 okt | 19u45 | Reynaertghesellen
Enkele (oud-)studenten brengen met het
gezelschap Trivial Muffins deze komische
klassieker van Oscar Wylde. Tickets: €6.
Meer info op:
www.trivialmuffins.com en facebook.
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Jaarwerkingen
Heb je zin om met vrienden activiteiten te
organiseren voor je jaargenoten?
Dat kan bijvoorbeeld een fakfeestje, een
etentje in het Theokot, een sportactiviteit,
een cantus,... zijn
Dan kan VTK je daarin helpen op
verschillende vlakken.
Contacteer hiervoor de vice op
vice@vtk.be om te registreren als
jaarwerking en te profiteren van al de
voordelen die wij jou bieden!

IFB
IFB staat voor Interfacultaire Beker.
Simpel gezegd, is het dus gewoon een
competitie tussen alle kringen (en peda’s)
van Leuven, in voetbal (zaal en veld),
volleybal en basketbal. Ook dit jaar zal
VTK op sportief vlak weer strijden tegen
de andere kringen. Bij de heren zullen
we in elke categorie de strijd aangaan,
bij de dames zouden we graag een
volleybalteam bij elkaar krijgen!
Als je interesse hebt, schrijf je dan zeker
in via onze site.

Shiften
Als je graag eens zou willen meewerken
op een VTK-activiteit (wat echt super tof
is, trouwens) kan je je altijd inschrijven
voor een shift via de VTK-site. Hier zijn
alleen maar voordelen aan verbonden:
allereerst is er natuurlijk al de vreugde
van de arbeid die op zich al genoeg zou
moeten zijn, maar we weten wel ook dat
er wat meer mag zijn :)
Je krijgt daarom ook bonnetjes in ruil voor
shiften, een beloning na 10 en 20 shiften,
een uitnodiging voor een zeer exclusieve
cantus, korting op het evenement waarop
je shift, en nog zo veel meer.

Sport VTK competities
VTK organiseert door het jaar competities
in verschillende sporten (zaalvoetbal,
basket, volleybal en frisbee) . Zo kan je
samen met je jaar, of gewoon met enkele
vrienden, komen strijden om een plaatsje
in de VTK-top en bovendien krijgt
het winnende team een vat.
Info over reglementen en inschrijvingen
zijn te vinden op onze site. Inschrijven kan
tot en met zaterdag 10 oktober.
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TSD zkt. Jou !
Beste student,
Het Leuvense studentenleven bruist,
dat moeten we jullie niet vertellen. Elke
dag is er wel ergens een activiteit. TSD
(Technical Support Division) is een
gemotiveerde groep studenten die de
grootste van deze activiteiten technisch
wil ondersteunen. Zo verzorgen we
bijvoorbeeld elk jaar de elektrische
voorzieningen en het veilig verloop van
de 24 urenloop. Ook de Beiaardcantus
en sinds vorig jaar de Survival of the
Student ondersteunen we.
Om deze activiteiten beter te kunnen
ondersteunen, zijn we op zoek naar
gemotiveerde studenten met interesse
voor techniek. Student zijn in een
technische richting is een voordeel,
maar zeker geen must! Iedereen die
gemotiveerd is om zijn steentje bij te
dragen is welkom, zonder verplichtingen!
Wil je graag ons team versterken? Wil
je meer informatie? Contacteer ons
dan zeker via een van onderstaande
kanalen, we hebben voor ieder wat wils!
Hopelijk tot gauw,
TSD
tsd@loko.be | facebook: TSDLeuven

Spelletjes
Omdat de les volgen overrated is, zorgen wij voor tijdverdrijf dat wél nuttig is.

Binairo
Het systeem achter een binairo is eenvoudig: er mogen niet meer dan twee dezelfde
cijfers (1 of 0) naast of onder elkaar staan en in iedere rij of kolom moet het aantal nullen
en enen gelijk zijn. Twee identieke rijen of kolommen zijn niet toegestaan.

Raadsel
Een trotse eigenaar van een mooie renstal met 25 paarden wil uitzoeken welke drie
paarden het snelst zijn. Hij kan dit echter alleen doen door de paarden tegen elkaar te
laten lopen. Makkelijk zat, ware het niet dat hij slechts vijf paarden tegelijkertijd kan laten
lopen. Hoeveel races heb je minimaal nodig om de drie snelste paarden te selecteren.
Het is uiteraard zo dat een paard in elke race waar het aan deelneemt even snel loopt.
Mail als de bliksem de oplossing door naar raadsel@vtk.be. Uit de juiste inzendingen loten
we donderdagavond een winnaar.
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