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

20 april 2015 -                             700ex.16 blz

Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (19/04)
23u00 - 00u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (20/04)
22u00 - ... Fak open ‘t ElixIr

Dinsdag (21/04)
20u00 - 21u00

21u30 - ...
22u00 - ...

Speedtraining 12 urenloop
Alma 2 cantus met Medica
Fak gesloten

Atletiekpiste
Alma 2
‘t ElixIr

Woensdag (22/04)
20u30 - ...
21u00 - ...
22u00 - ...

VTK@TheMovies2: Age of Ultron
Halftime karaoke
Peda-avond

Kinepolis Leuven 
Theokot
‘t ElixIr

Donderdag (23/04)
22u00 - ... Fak gesloten ‘t ElixIr

Agenda serieus
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ACTIVITEITEN
Maandag (20/04)

10u30 - 14u30
12u30 - 14u00
18u00 - 19u30

Theokot open
Cursusdienst open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot
Theokot

Dinsdag (21/04)

10u30 - 14u30 Theokot open Theokot
Woensdag (22/04)

10u30 - 14u30
12u30 - 14u00
18u00 - 19u30

Theokot open
Cursusdienst open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot
Theokot

Donderdag (23/04)
10u30 - 14u30
12u30 - 14u00

Theokot open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Vrijdag (24/04)
10u30 - 14u30 Theokot open Theokot

Woordje van de praeses
Dat ik de deadline voor dit tekstje gemist had, wijst er misschien op dat ik in ontkenning ben 
dat het semester terug verdergaat. De paasvakantie was een welgekomen afwisseling die 
wat meer tijd bood om aan mijn thesis te werken. Zelfs thesissen kan dan leuk lijken als je 
wat meer rust hebt. Vorige week nog even naar de Ardennen met wat praesidiumvriendjes, 
en als je dan gaat wandelen en mensen worden moe ... dan ga je toch met zijn allen 
dammen bouwen. Raar dat ik zo lang getwijfeld heb wat ik hierna zou doen voor ik op het 
idee kwam om te gaan baggeren, het zat er altijd al wat in eigenlijk. Hierbij dus mijn eerste 
project, en kleine toevoeging aan de ninglinspo. 
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Er zijn gelukkig veel voordelen aan het terugkeren naar de gewone gang van zaken: 
activiteiten! Met de Alma 2 cantus met Medica vliegen we er al meteen terug in met iets 
dat niet al te gewoon is. De code van mijn thesis helemaal afwerken zal iets zijn voor als 
ik tussendoor een vrije moment heb, vrees ik.

Manu (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Omdat wij als ingenieurs in spe van getalletjes houden, zal ik eens een paar cijfers geven 
over onze medewerkers. In het totaal zijn er dit academiejaar al 1765 shiftjes gedaan door 
360 vrijwilligers. Het tweede jaar heeft hierin het vaakst hun steentje bijgedragen door 
35% van de shiften op zich te nemen. Daarachter komen het derde, het vierde en het 
vijfde jaar met respectievelijk 25, 18 en 15% Als je deze getallen optelt, zul je merken dat 
er maar 7% meer overblijft, of met andere woorden: onze eerstejaars hebben slechts 7% 
van alle shiftjes gedaan. Als je dan weet dat elke ex-schacht moest shiften.. dan ben ik hier 
wel wat van geschrokken want binnen enkele jaren zullen zij ons teerbemind praesidium 
besturen.Hopelijk vindt deze generatie nog hun weg naar VTK en vrijwilligerswerk. Nu ik 
toch over medewerkers bezig ben, als je het afgelopen jaar een shiftje hebt gedaan en je 
hebt afgelopen zaterdag geen mail van mij ontvangen: contacteer me dan want anders ga 
je iets geweldig missen!

Aan alle medewerkers: you are my

Emily (vice@vtk.be)
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Sport

Herinneren jullie de 24 urenloop nog? Onze overwinning werd mede mogelijk gemaakt 
doordat VTK Gent met zoveel man is komen lopen voor ons. Woensdag 29 april is het aan 
ons om VTK Gent te helpen tijdens de 12 urenloop. Ook supporters zijn meer dan welkom!

De 12 urenloop is net zoals onze 24 urenloop een loopwedstrijd, waar door aflossing in 
12 uur zoveel mogelijk rondjes van ongeveer 400 meter worden gelopen. Elk uur is er 
een speciale ronde met voor ieder wat wils. Denk bijvoorbeeld aan het schaarsgeklede 
vrouwen rondje en het schaarsgeklede mannen rondje. Ook het draag de praeses rondje 
is meestel best spectaculair (zo deed de praeses van VTK Gent 2 jaar geleden een rondje 
verkleed als The Dictator op een echte kameel!).

Het plan is om met zen allen de trein te pakken in Leuven van 11:03, dan kunnen we nog 
ongeveer 10 uur lang het beste uit onze beentjes halen daar in Gent. ‘s avonds kan je de 
trein terug naar huis nemen of de overwinning vieren tot in de vroege uurtjes.
Wat krijg je van ons?
-gratis heen- en terug reis naar Gent
-een smos en drankje tijdens de treinreis
-een consumptie ter plaatse
-ambiance ter plaatse en after(overwinnings)party van VTK Gent!
Inschrijven is aangeraden om je smos en drankje te reserveren. (Zonder inschrijving geen 
smos en drankje dus!). De inschrijvingslink is te vinden op de VTK facebook pagina.

Verdere vragen? → sport@vtk.be
Sport (sport@vtk.be)
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Groepje vrienden
Lc 15,16: “Graag had hij zijn honger gestild met het voer dat de varkens aten, maar 
niemand gaf hem wat”
Lc 17,20: Tegen de tijd dat de maaltijd kon beginnen, stuurde hij zijn slaaf eropuit om 
tegen de genodigden te zeggen: “Kom, alles staat nu klaar.” [18] Maar opeens begonnen 
ze zich allemaal te verontschuldigen. De een zei tegen hem: “Ik heb een akker gekocht 
en die moet ik dringend gaan bekijken; ik verzoek u mij te verontschuldigen.” [19] Een 
ander zei: “Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze nu proberen; ik verzoek u mij te 
verontschuldigen.” [20] Weer een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet 
komen.”

Cultuur
VTK@TheMovies2: Age Of Ultron
Na het grote succes van onze eerste editie van ‘VTK@TheMovies in het vorige semester, 
moesten, en met een pracht film die binnenkort in première gaat kunnen we natuurlijk 
niet weerstaan om op woensdag 22 april samen met jullie naar “The Avengers 2: Age of 
Ultron” te gaan kijken voor maar 5 euro per man! Wees er snel bij want onze beschikbare 
plaatsen zijn beperkt.
Inschrijvingen aan het Theokot vanaf maandag tot woensdag. Ontvangst in Kinepolis 
vanaf 20u30. de film begint om 21u00 stipt.

Cultuur (cultuur@vtk.be)

Fakbar
Happy hour - zondag 19 april 2015
Kom zoals elke zondag je rijk drinken in fakbar ‘t ElixIr!! 2 pintjes/cola’s halen, 1 betalen!!

Peda avond - woensdag 22 april 2015
Kom samen met de jongens en MEISJES van Pedagogiek feesten in fakbar ‘t ElixIr!

Fakbar (fakbar@vtk.be)
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Theokot
IJsjes en andere dingen
We zijn terug! Met ijsjes! En een nieuwe slideshow! En er komt een BBQ aan! Want Theo 
verjaart binnenkort! Feest!

Sluitingsdagen
<! spoiler alert !> Het semester loopt bijna op zijn einde </spoiler>. Dat betekent een hele 
hoop vakantiedagen voor Theokot zoals: 1 mei, kiesweek (ma-di-wo) en het weekend van 
Hemelvaart. Hou de agenda in het Bakske goed in de gaten, zodat je niet met een lege 
maag voor een gesloten deur eindigt!

Theokot (theokot@vtk.be) 

Cursusdienst
Deadlines cursusdienst
De paasvakantie is gedaan en de deadline om te bestellen zit er helaas op. Indien er echt 
nog een cursus nodig is, mail dan nu meteen naar cursusdienst@vtk.be en vraag lief of 
het nog mogelijk is eentje te bestellen. Dat gezegd zijnde willen wij jullie graag nog even 
herinneren aan de andere deadlines: 
- Deze week zijn wij nog gewoon open.
- Volgende week zullen wij slechts open zijn op 27/4 en 28/4.
- De week erna zijn wij gesloten wegens kiesweek. 
Daarna zullen er nog 2 first-come, first-served momenten zijn op 11/5 en 12/5. Dit wil dus 
zeggen dat alle reservaties vervallen en dat iedereen die achter een boek komt vragen die 
wij nog in stock hebben, die zo meekrijgt. 

Cursusdienst (cursusdienst@vtk.be)
 

Paljassen
Smakelijk!

Een groepje paljassen
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Varia
Think Tank 4: The future of fossil fuels
Hello everyone !
Here we are again, with our last event of the year: a Think Tank about “The Future of 
Fossil Fuels” on Tuesday 28/04. Save the date!
We invite you to join us that evening and put up a lot of knowledge about fossil fuels, their 
market and political dynamics, important stakeholders, the future...

Three guest speakers will join us:
- Samuele Furfari, professor at the ULB and energy expert at the European Commission
- Vincent van Steenberghe, climate change advisor at the Belgian Federal Service of 
Environment
- Jean-Pierre Van Dijk, Secretary General of... of the Belgium Petroleum Federation
 The debate will be led by VRT journalist and energy expert Luc Pauwels.
 
As usual, we promote a casual atmosphere where interaction from the audience is 
possible. As usual we will provide free beer, cava and snacks before and after the debate.
And again as usual, the debate will be held in the Conference room of Paus College.
 
Remember to subscribe via yera.be !
If you are interested to join the YERA team for next year, indicate it on the form or contact 
us personally. Looking forward to seeing you in great numbers !

 Your YERA team
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Halftime karaoke
Omdat wij er als Halftime maar geen genoeg van kunnen krijgen om jullie te voorzien 
van fancy activiteiten, organiseren we een karaoke-avond volledig à la SingStar stijl. 
We geven jullie de kans om luidkeels meezingen met de gekende klassiekers, dweepen 
met romantische ballades, dansen op disneynummers of mee te brullen met harde 
rocknummers, gebrek aan keuze zal zeker geen probleem zijn. Ambiance verzekerd!
Natuurlijk zijn er cheape drankjes en hapjes te verkrijgen om jullie schor gezongen kelen 
te smeren:

o Bier: 1 euro
o Blue thrill: 1 euro
o Frisdrank: 1 euro
o Portie bitterballen: 1 euro
o Curryworst: 50 cent

Zelfs al ben je niet zo’n nachtegaal, gewoon al komen genieten van de sfeer met vrienden 
garandeert al een geweldige avond.
SEE YOU THERE!
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Infosessie hoofd-en nevenrichting
Voor de bachelorstudenten uit de eerste fase die volgend academiejaar een hoofd- en 
nevenrichting moeten kiezen: op woensdag 6 mei organiseert de faculteit een infosessie, 
een infomarkt en opleidingsbezoeken voor jullie!
 
Meer informatie over het programma en de inschrijvingsmogelijkheid voor de 
opleidingsbezoeken vind je via https://eng.kuleuven.be/studenten/infoBa2.html
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Raadsel van de week
Oplossing vorige week:
Stel de getallen voor als 20 puntjes en verdeel opeenvolgens 1-19 ‘schavotten’/poortjes 
over de 19 plaatsen tussen deze getallen.
* * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *
20 getallen - 19 poortjes: C19-19 (combinatie van 19 uit 19) -->1        vb. * * *| * *  
* * * * *  * * * * *  * * * * * = 3-17
19 getallen - 18 poortjes: C18-19 -->19
18 getallen - 17 poortjes: C17-19 -->19*18/2
17 - 16             C16-19 -->19*18*17/6
...
1 getal - 1poortje: C0-19

Som van deze getallen is de 20e rij uit de driehoek van Pascale, met als rijsommen de 
machten van 2.
Antwoord: 2^19

Winnaar vorige week: Thomas Van Strydonck

Raadsel deze week:
In de middelbare scholen van Singapore zitten heel wat wiskundeknobbels. Bijna de helft 
van de 14-jarigen die deelneemt aan de wiskunde-olympiade kan dit vraagstuk oplossen. 
Dus vraag ik mij af of burgies dat ook kunnen!

Albert en Bernard zijn juist vrienden geworden met Cheryl, en ze willen weten wanneer ze 
verjaart. Cheryl geeft hen een lijst met tien mogelijke datums:

15 mei, 16 mei, 19 mei, 17 juni, 18 juni, 14 juli, 16 juli, 14 augustus, 15 augustus, 17 
augustus

Daarna vertelt Cheryl respectievelijk (en afzonderlijk) tegen Albert en Bernard in welke 
maand ze verjaart en op welke dag ze verjaart.
Albert: Ik weet niet wanneer Cheryl verjaart, maar ik weet dat Bernard het ook niet weet
Bernard: Eerst wist ik niet wanneer Cheryl verjaarde, maar nu weet ik het wel.
Albert: Dan weet ik ook wanneer ze verjaart.

Bijgevolg hierbij de vraag: wanneer verjaart Cheryl?

Dieter (raadsel@vtk.be)

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 21u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp 
‘tekstje’.

Communicatie (bakske@vtk.be)
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Sudoku


