27 oktober 2014

-

24 blz.

-

900 ex.

Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN
Zondag (26/10)
23u00-00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

21u00 - ...

Theokot Karaoke

Theokot

20u00 - 22u 00

Career Evening I

Auditorium Max Weber

Fakbar ‘t ElixIr open

‘t ElixIr

20u00 - ...

Cultuur filmavond

Theokot

22u00 - ...

Halloween fakfeestje

‘t ElixIr

Maandag (27/10)

22u00 - ...
Dinsdag (28/10)

Woensdag (29/10)
12u45 - 14u00

VTK Bureau 3

Boku 04.20

21u00 - ...

Free Podium

Theokot

22u00 - ...

Fakbar ‘t ElixIr open

‘t ElixIr

21u00 - ...

Alma 2 TD

Alma 2

22u00 - ...

Fakbar ‘t ElixIr open

‘t ElixIr

Donderdag (30/10)

Agenda serieus
ACTIVITEITEN
Maandag (26/10)
10u30-14u30
12u30-14u00

Theokot open

Theokot

Cursusdienst open

Theokot

(secretaris aanwezig)
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Dinsdag (27/10)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-14u00

Cursusdienst open

Theokot

18u00-19u30

Cursusdienst open

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-14u00

Cursusdienst open

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-14u00

Cursusdienst open

Theokot

Woensdag (28/10)

Donderdag (29/10)

(secretaris aanwezig)
18u00-19u30

Cursusdienst open

Theokot

Theokot open

Theokot

Vrijdag (30/10)
10u30-14u30
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Woordje van de praeses
Helden zijn jullie verdorie! Waar we steeds op hopen is dit jaar uitgekomen, VTK heeft
geschiedenis geschreven op de 24 urenloop. Ik vraag me nog steeds af wat er gebeurd
is, dit is gewoon fenomenaal! Ongelofelijk trots ben Ik op wat de burgies en archies daar
vorige week hebben neergezet.
We konden trouwens ook weer rekenen op Rien en Robin om sfeer te maken, het is maar
weer eens duidelijk: een VTK’er, dat blijf je voor altijd. Zo’n legendarisch moment vroeg
natuurlijk om een groots overwinningsfeestje, dus hebben we dat goed gevierd en op die
manier ook nog wat andere records gebroken die met vaten te maken hebben.
Wina en LBK belden al naar de 6/0 om ons te feliciteren, daarnet wuifden er LBK’ers
aan het raam, de sympathie voor onze overwinning is ontroerend. Ook de mensen van
Apolloon hebben ons al gefeliciteerd. Ik zou jullie willen vragen om jullie even sportief
tegen hen te gedragen. Op de 24 urenloop zijn we dan wel rivalen, maar daarbuiten zijn
we gewoon fakbar-buren en vrienden uiteindelijk.
Bedankt iedereen en een dikke proficiat VTK’ers!

Manu (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Donderdag 23/10, 21u37. Nu heb ik alles meegemaakt, dat ik dit nog mag meemaken
in mijn vicejaar had ik alleen maar van kunnen dromen. Een droom die dankzij jullie
werkelijkheid is geworden! We hebben er lang op moeten wachten maar eindelijk is het
zover: de 24 urenloop is weer van ons! Ik wil dan ook in de eerste plaats ons sportteam
bedanken, jullie hebben afgewerkt waar ik vorig jaar zo veel tijd in heb gestoken. Zij
konden dit uiteraard niet alleen. Danku aan alle lopers, aan al die sportieve mensen die
ervoor gezorgd hebben dat we telkens weer wat verder uitliepen. Special thanks to our
international students, we are one team. Danku aan alle supporters, jullie waren de stem
(die ik verloren ben) die voor de sfeer zorgden. Danku aan ieder VTK lid, als één blok
hebben we samen geschiedenis geschreven. Ik vind het een eer dat ik op dit moment
jullie vice mag zijn.

Emily (vice@vtk.be
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Sport

De 24uloop in cijfers
- 9 jaar geleden dat we wonnen;
- 24 uur lang helden zien lopen;
- 1.11 snelste rondje;
- 1010 toertjes gelopen;
- Gemiddeld 1m25,5s per rondje
Dat is 23,15 km/uur 24 UUR LANG!
- Gemiddeld 3-4 rondjes per loper
- Apolloon op 22 toertjes achterstand gezet;
- 52 vaten afgetapt op het overwinningsfeestje;
- Leuven is dit jaar voor 100% van ons.
Bedankt aan alle lopers, supporters en medewerkers!
We hebben geschiedenis geschreven!
Looptrainingen
Aangezien iedereen op de looptrainingen zo enthousiast was, zullen we de looptrainingen
ook na de 24 urenloop voortzetten. Dit semester zullen we 1 training per week doen. Als
blijkt dat jullie er meer willen, zullen we vanaf het 2de semester 2 trainingen per week
geven!
Afspraak elke dinsdag om 20:00 aan de looppiste voor gebouw de Nayer! En we vliegen
er direct in want de eerste training is al deze dinsdag! (28 oktober)
Prijzen
De winnaars van de tombola en groepjes vrienden worden zo snel mogelijk bekend
gemaakt.
De winnaars van de VTKleeuwfie competitie worden dinsdag bekend gemaakt. We
beoordelen onder meer door het aantal likes, dus liken die handel!
Pieter Meulemans (sport@vtk.be)
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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!
De plaatsen zijn beperkt dus schrijf je snel in!
Praktische info:
Waar? Boogschietclub KHM De Herderin
Wanneer? Maandag 3 november van 20:30 tot 21:00
Sport (sport@vtk.be)

Activiteiten
Alma 2 TD

U wilt een zalig feestje? Wij geven u er een! Dit jaar pakt VRG samen met VTK uit met
een ware topper van formaat. Op donderdag 30 oktober toveren wij jullie vertrouwde
alma 2 om tot ‘the place to be’! Om de kater van de dag erna wat dragelijker te maken
zal de u wel bekende REGI voor ons komen draaien. Waar zijn die handjes en die
vampiertandjes? Vier Halloween zoals nooit voorheen, vergeet u avondklok en kom mee
feesten.
Tickets verkrijgbaar op het VRG-secretariaat, Theokot, Alma 2 en Alma 3.
Vvk: 4 leden/ 6 niet-leden
Activiteiten (activiteiten@vtk.be)

Bedrijvenrelaties

Career Evening I: CV Infoavond - maandag 27 oktober Max Weber 20u
Career Evenings zijn een aantal avonden speciaal voor al onze studenten: 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)
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Career
Evening
met Mercuri Urval

27 oktober, 20u
Max Weber
12 november
200A

CV

Screening
met Xelvin
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Cultuur
Interfacultaire Rockrally
Hebben jullie muzikale talenten die verder rijken dan het meebrullen van
cantusklassiekers, podiumwensen die niet kunnen behaald worden via de 24urenloop 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 een geweldige prijs
en zoals ondertussen is gebleken kan winst bij IFR ook een springplank zijn voor een
verdere muziekcarrière!
Zijn jullie de uitverkoren band om het 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)
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 om 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)
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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)
Khovansjtsjina
VTK Cultuur gaat op woensdag 5 november naar de opera ‘Khovansjtsjina’ van Modest
Moesorgski in de Opera van Vlaanderen in Antwerpen. In dit monumentale stuk schetst
Modest Moesorgski de turbulente overgang van de oude naar de nieuwe tijd in de
Russische geschiedenis. Wat oorspronkelijk bedoeld was als een eresaluut aan tsaar
Peter, groeide uit tot een kritisch, pessimistisch ideeëndrama. De voorstelling in is het
Russisch maar Nederlands boventiteld. Wil je een ticket bemachtigen, mail dan snel naar
cultuur@vtk.be om er een te reserveren. Elk ticket kost 7 euro, één ticket per persoon.
Yevgueni
Van onuitspreekbaar naar onontkoombaar. Zo kun je de gestage opmars van Yevgueni
nog het beste samenvatten. Met ‘Kannibaal’, ‘Aan de arbeid’ en ‘We zijn hier nu toch’
veroverde de vijfkoppige band rond Klaas Delrue drie keer goud én een vaste stek
in de Vlaamse muziekscene. Na het vierde album ‘Welkenraedt’ en met de Vlaamse
Cultuurprijs 2013 op zak is Yevgueni nu helemaal klaar voor een nieuw album dat
komend najaar af zal zijn.
Wil je via VTK Cultuur al tickets voor deze spectaculaire show bemachtigen voor maar
9 euro? Mail dan snel naar cultuur@vtk.be en bestel je ticket bij ons! Maximaal 2 tickets
per persoon
Cultuur (cultuur@vtk.be)

Fakbar
Happy Hour
Omdat we vinden dat wij tijdens het overwinningsfeestje toch nog niet genoeg bier
weggegeven hebben, zullen tijdens Happy Hour 2 pintjes/cola’ voor €1,00 verkocht
worden.
Halloween feestje
De fak zal helemaal omgetoverd worden in een griezelige Halloween Cave. Kom samen
met ons Halloween vieren in fakbar ‘t ElixIr. We verkopen cocktails voor €1.50 en shooters
voor €0.50. Trick or party!!
Peda-avond
Kom samen een frisse pint drinken met de leden van Pedagogiek. Voor Burgies die willen
scoren, ‘t ElixIr is the place to be!!
Fakbar (fakbar@vtk.be)
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Theokot
Karaoke
Weer een week vol studeren, feesten, slapen en ook ETEN. Kom weer gezellig een
broodje in het Theokot eten. En kom op maandag vanaf 21u00 op onze karaoke
feesten!! Goedkoop eten en drank en dan die geweldige karaoke sfeer nog.
Theokot (theokot@vtk.be)

Onderwijs
VTK Bureau 3
Er liggen nog heel wat dossiers op de Onderwijstafel en dus is het op woensdag 29
oktober opnieuw tijd om standpunten in te nemen over actuele onderwijsmaterie.
Wie zich vooraf via de site inschrijft, krijgt een gratis broodje en drankje. Afspraak om
12u45 in BOKU 04.20 (naast het Theokot).
Inschrijven doe je via de site, ook de agenda en het verslag van het tweede bureau
zijn op de VTK-site terug te vinden. Ook dit jaar blijven we, net als de vorige jaren,
papierloos werken en wordt de agenda geprojecteerd. Wil je toch een kopie van de
agenda en/of het verslag, neem dit dan zelf mee.
Agenda vind je op on.vtk.be/agenda.
Verslagen vorige bureaus op on.vtk.be/verslag.
			
Inschrijven kan op on.vtk.be/bureau.
Reeksvertegenwoordigers gezocht
In de 1ste bach zoeken we uit de reeksen A1, 2, 6, 7 en B1, 2, 5, 7 nog iemand die
reeksverantwoordelijke wil zijn. Dit betekent één keer per semester tijdens de middag
samenkomen met de dienst studentenbegeleiding om feedback te geven op de
oefenzittingen en om eventuele problemen te komen aankaarten. Geïnteresseerden
mogen ons een mailtje sturen!
Onderwijs (onderwijs@vtk.be)
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2nd Master Chemical Engineering proudly presents the third

CHIPS EN FRITUURSNACKS

PASSOA EN BLUE THRILL

@THEOKOT
MAANDAG 27 OKTOBER
21U00
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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
Internationaal cantus

Heb je ooit al eens naar het buitenland willen gaan? En cantus je ook super graag!?
Smeer je keelgat dan al maar in en kom volgende week maandag af naar de Pavlov om
aan deze legendarische cantus mee te doen.
Deuren: 20h30
Io vivat: 21h00
Free Podium
This year for the first time ever in Theokot: Free Podium! Come here on October 29 at
8 p.m. to show off your skills! Music, dancing, poetry, acrobatics… whatever you want!
Show us your hidden talents and discover those of the other visitors during a cosy night
with cheap drinks and a good atmosphere! Subscribe by sending an e-mail to cultuur@
vtk.be . Do you need something special for your act? Announce it in your subscribe mail
and we try to fix it for you!
Culture Movie Night
VTK Culture organises a movie night in Theokot! After so many successful editions with
super popular blockbusters, VTK Culture wants to show you that CGI, movie starts like
Pamela Anderson or Cam Giandet and a box office revenue of 2,787,965,087 USD are
not the only way to make a successful movie!
That’s why they invite you to enjoy cultclassics ‘Spaceballs’ and ‘Donnie Darko’ October
28 at Theokot. The show start at 8:15 p.m. Be there or be square!
International week
From November 3 till November 6, VTK organizes the famous International Week
together with LBK and Scientica (the student associations of the bio-engineering science
and the science faculties). The main goal of this week is informing local students about
going abroad and mixing up local and international students to exchange expectations
and experience about studying abroad. Starting off with a cantus on Monday in Pavlov
(lace are limited), this week promises to be epic. There is a welcome event for
international delegations and a show by Nigel Williams on Tuesday and a quiz for mixed
teams (local + international) on Wednesday. Thursday there will be an info fair together
with the faculty staff at Groep T, after which there is a big international TD in MusicCafé.
We hope to see all of you visit us at one or more of the activities!
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HalloweenTD
Brace yourselves: HalloweenTD is coming! Together with VRG, the law faculty’s student
association, VTK’s party team organizes an epic Halloween party. Come to Alma 2 on
Thursday October 30 for a thrilling party night. Buy your ticket at Theokot or in Alma 2 or
Alma 3. See you there!
Internationaal (Internationaal@vtk.be)

Revue

Dacht je dat de 24urenloop proffen ongemoeid laat? Bij economie alvast niet. Dat mag wel
blijken uit volgende uitspraak van professor Dehaene als 4 meisjes te laat binnen komen:
“Ik wil mijn lessen wel graag op tijd beginnen.” Studenten antwoorden: “Het is 24 urenloop
hé”. Waarop prof zegt: “Dat moet ik wel als een geldig excuus aanvaarden zeker…”
Dat onze rector iets minder afweet van de 24urenloop mag wel blijken uit volgende
uitspraak die hij deed in een promofilmpje van LOKO:
“Ik kies altijd voor de loser en de underdog, wie hij ook mogen zijn. Dus stem ik deze keer
voor de burgerlijk ingenieurs.”
Tot slot geven we nog graag één niet-overwinningsgebonden uitspraak van professor
Moldenaers mee:
“Een buisensysteem: Dat is als je veel buizen hebt… Sommige studenten weten daar
maar al te veel vanaf.”
Heb je zelf nog grappige uitspraken / hebben je proffen in geuren en kleuren verteld hoe
het eraan toe ging toen zij als student meededen aan de 24urenloop? Laat het dan zeker
weten op revue-promo@vtk.be !
Revue (revue@vtk.be)

Varia

Skireis
Na de prachtige prestatie vorige week gaat VTK op sportvlak nog eens vooruit. Tijdens
de lesvrije week reist VTK naar het skigebied in La Foux D’allos voor een week vol
ontspanning en plezier. La Foux d’allos is gelegen op de grens met de zuidelijke alpen
en biedt meer dan 180km pistes aan. Naast het skiën hebben we ook al meermaals de
goede après-skifeestjes bewezen en voor maar € 389 kan je al meegenieten van deze
unieke reis!
De inschrijvingen starten donderdagavond 30 oktober om 20:00 in het theokot. Wees
zeker op tijd want de plaatsen zijn beperkt! Vergeet niet om de waarborg van € 75 euro
mee te nemen. Dit moet contant betaald worden bij de inschrijving.
Skireis (skireis@vtk.be)
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EUROAVIA
Na de 24urenloop van de voorbije week is het opnieuw tijd voor iets spannends. Wat
mag dat dan wel wezen? The Drone Will See You, onze openingslezing gegeven door
professor Recker van de Koninklijke Militaire School. Aangezien UAV’s tegenwoordig
volop in de belangstelling staan zal hij het gebruik van drones in de militaire, burgerlijke
en commerciële wereld uit de doeken doen. Deze lezing 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 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
EUROAVIA (leuven@euroavia.eu)
Universitair Harmonieorkest
Op 4 december geeft het Universitair Harmonieorkest van Leuven in de kerk van het
Begijnhof zich weer volledig voor het goede doel! Dit jaar spelen ze een benefietconcert
genaamd “StapsgeWIJS” t.v.v. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling VlaamsBrabant. Wil je de vzw graag steunen of wil je gewoon naar een prachtig concert komen
luisteren?
Aarzel dan niet en bestel je tickets voor amper €5 voor studenten via kaarten@uho.be!
Meer info via concerten@uho.be of info@uho.be
Arenbergsymposium
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 MicrosoftIlias
Chantzos: Senior Director of Government Affairs EMEA & AP Symantec, Global CIP and
Privacy Advisor
De lezingen worden in het Engels gehouden.
PRAKTISCH
Datum: 26 oktober 2014
Locatie: Grote Aula, Maria Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 6, Leuven
Startuur: 19.30 u.
Afsluitende receptie: Museumzaal, Universiteitshallen, Naamsestraat 22, Leuven
Inschrijven via: http://eng.kuleuven.be/evenementen/arenbergsymposium-2014
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Hoe? Alles aan €2 per kilo !

Van 9u00 tot 18u00 uur

Woensdag 19/11

Dinsdag 18/11

Wanneer? Maandag 17/11

Waar? In de inkomhal van de bibliotheek

“KENNIS PER KILO”

ONGEZIENE BOEKENVERKOOP

Campusbibliotheek Arenberg stelt voor:
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CIT Party 3
Tweede master Chemical Engineering organiseert op woensdag 12 november 2014
het derde CIT fakfeestje! Dat betekent net zoals vorig jaar shots in proefbuisjes (nu met
vernieuwd recept) en vanaf dit jaar ook jello-shots in petrischaaltjes. Al dit lekkers aan de
belachelijke prijs van 50 eurocent! We verwachten jullie dus allemaal op woensdagavond
in ’t ElixIr om er een fantastisch feestje van te maken. Kom gerust eens onze reacties
testen, de toegang is volledig gratis!
Second Master Chemical Engineering proudly presents the third CIT Party on
Wednesday November 12th ! Just like last year we will serve our infamous shots in test
tubes (with remastered recipe) and new to this year’s party: jello shots in petri dishes.
These delights will be served for only 50 eurocent a piece. So we expect all of you
on Wednesday evening in ‘t ElixIr for an awesome party! Feel free to come test our
reactions since there is no entrance fee.

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)

Raadsel week 6
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
Twee Arabieren zitten samen op te scheppen over hun kameel. Ieder van hen beweert
dat zijn kameel de beste is. Ze besluiten een wedstrijd te houden en het criterium van
beste kameel is die kameel, die het traagste door de woestijn vordert over een zekere
afstand. Zo gezegd, zo gedaan. Ze springen beide op hun kameel en vorderen zo traag
mogelijk door de woestijn. Het gaat traag vooruit, zeer traag, tergend traag.
Na twee weken komen ze voorbij de tent van een wijze man en besluiten hem raad te
vragen om de wedstrijd toch wat sneller te doen verlopen. Na een halfuurtje komen ze
naar buiten, ze springen ieder op een kameel en sporen hem aan om zo snel mogelijk
op te schieten.
Vraag : Welke raad had de wijze man hen gegeven?
De oplossing van vorige week was:
De letter L: Wat Komt Er Als Laatste In Deze Letterreeks?
Winnaar: Olivier Kamers
Dieter (raadsel@vtk.be)
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