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Wekelijks gratis informatieblad van VTK 
Semester 2 week 8: 16 april 2018 -  16 blz. - 750 ex.

23u00 Happy Hour ‘t ElixIr

12u30 VTK Int'l Bureau ELEC B91.200
18u30 IAESTE Quiz 2.0 200G00.01
22u00 Overwinningsfeestje 2.0 't ElixIr

Beste Lezer

Activiteiten in de fak, check. Cantus met Medica, check. 
Geen één, maar twee interessante VTK bureaus, check. Ook deze week proberen 
we bij VTK u nog zo ver mogelijk van de boeken te houden.  Daar komt dan ook 

nog eens een TD van Duplex en goed weer bij. 

Geniet van de terugkeer naar het studentenleven in Leuven deze week!

Veel leesplezier
De redactie

12u30 We, The Future?! Campus Arenberg
21u30 Damesvoetbal Atletiekpiste
22u00 Extase Rumba
22u00 Ballenbadfeestje 't ElixIr

20u00 Schaak- en Wiestoernooi ELECB91.100

12u30 VTK Bureau ELEC B91.200
15u00 Survival of the student Tervuursevest 101
20u00 Alma 2 Cantus VTK x Medica Alma 2



Vicewoordje
 
De paasvakantie is gelukkig al weer voorbij. Ongetwijfeld waren er velen 
onder jullie blij om terug naar Leuven te komen. Terug naar onze vertrouwde 
studentenstad waar elke avond wel iets te beleven valt, waar we weer gezellig 
samenkomen met vrienden, waar ons stellake wacht. Om de 2de helft van het 
semester goed in te zetten beginnen we weer met een stevige week. Rustig 
beginnen met het schaak en wiestoernooi, waar ik mijn jaren lange wies training 
kon tonen, om dan te pieken met het zotte ballenbad feestje en een toffe Alma 
2 cantus. 

Reden genoeg dus om deze week uit je kot te komen! Als je nu denkt: "Maar 
Pieterjan toch, we zijn wel al na de paasvakantie. Ik moet studeren!". Vergeet 
dan niet dat het nog zes weken zijn! Zes volle weken om overdag te leren en 
af en toe 's avonds eens weg te gaan. Geniet van je studententijd zolang hij 
duurt, voor je het weet is hij gedaan! #Sentimenteel #IkBenAlVeelTeOud 
#WelNogStuderenAndersKomtGeErNiet

Praeseswoordje
 

Freunden und freundinnen
 

Wederom welgekomen! Eindelijk uit de sleur van zo’n 
ontspannende, zonovergoten en verrijkende paasvakantie. Na 2 

weken opnieuw de kans om de zoete geuren van onze fakbar op te 
zoeken. Opnieuw de kans om tanden in zo’n prachtig croque’ske te zetten 

in het theokot. Opnieuw de kans om het onderste uit de kan te halen op de 
alma 2 cantus met Medica. Of doe dat misschien beter niet, het onderste 

smaakt
altijd net iets gortiger.

Gortig of niet, de cantus wordt er één om in te boeken. Medica biedt namelijk 
meer dan gratis geneesmiddelen en een goede prijs/nier. Menig student vindt 

er zijn wederhelft. 
Alsook de auteur van dit schrijfsel. Vandaar deze haiku (trouwens een zeer 

ondergewaardeerd communicatiemiddel):
 

Medica vriendin
Allemaal leuk en wel maar

Helaas een nier kwijt
 

Maak er iets mooi van mannen!
 

Arno



Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10U30-14U30  12U30-14U  18U-19U 22U - ...

Dinsdag    10U30-14U30  12U30-14U  18U-19U 22U - ...

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

Donderdag    10U30-14U30  12U30-14U  18U-19U  22U - ...

Vrijdag         10U30-14U30  CLOSED       CLOSED

IFB
OVERZICHT InterFacultaire Beker

Voor onze IFB ploegen van VTK is een belangrij ke tij d 
aangebroken. Alle vij f de ploegen van VTK konden zich 
kwalifi ceren voor de volgende ronde, wat al een grote prestatie 
op zich is! Maar nu volgen dus de fi nalerondes. Hieronder kan je een 
schema vinden van welke ploegen waar en wanneer spelen. Supporters 
zij n zeker welkom om onze spelers dat extra duwtje in de rug te geven. 

• kwartfi nale basketbal: Apolloon - VTK, dinsdag 17/04 19-20u KBC Unit B

• 8e fi nale zaalvoetbal: VTK - Diana, woensdag 18/04 21-22u UCLL Unit 1

• kwartfi nale volleybal dames: VTK - Crimen , maandag  30/04 18-19u UCLL 
Unit 1

• kwartfi nale volleybal heren: Ekonomika - VTK, maandag 30/04 21-22u UCLL 
Unit 5

Onze IFB veldvoetbalploeg werkte reeds zij n 8e fi nale af. De wedstrij d werd 
jammer genoeg verloren tegen Ekonomika met een overdreven eindstand van 
4-1. Hieronder kan je een kort verslag lezen:

“Een sterke eerste helft van VTK leidde tot een 0-1 voorsprong aan de rust. 
Daarna kwam Ekonomika geleidelij k aan meer in de match en scoorde op 
hoekschop de verdiende gelij kmaker. De match bleef echter lang op slot en leek 
op penalty’s uit te draaien, tot vij f minuten voor tij d Ekonomika na een mooie 
aanval (waarin wel duidelij k door een van de aanvallers de bal met de hand werd 
beroerd) aan de tweede paal de 2-1 wist binnen te knikken.  Daarop moest VTK 
nog vol ten aanval trekken, maar gaf levensgevaarlij ke kansen weg door de druk 
naar voren. Dit leidde nog tot de 3-1 en net voor affl uiten ook nog de 4-1.”

Kapitein Stephen Coppens

Ondanks het verlies is het toch een bemoedigend resultaat met het oog op 
volgend jaar. Een jonge groep die de komende jaren nog sterk kan groeien, we 
kij ken al uit naar volgend jaar!



Events

DI 17: We The Future  | Campus Arenberg-stadsschouwburg | 
12u30

We, Belgian students and tomorrow's generation, believe that it is important 
to understand the challenges we are facing today. In 2015, the United Nations 
selected 17 Sustainable Development Goals (SDG) that need to be achieved by 
2030 in order to build a better world with no one left behind.

The young enthusiasm of students is very contagious and can be used as a 
powerful tool to transmit an important message. Therefore, we decided to 
promote the SDGs by organizing a day of interaction, events and workshops by 
students, for students.

We named this day: "We, The Future?!". Not only do we want to create awareness 
about the SDGs, but we also want to activate students right away. 2030 should 
not be on the agenda tomorrow, but today!

• PART 1 | WORKSHOPS (11:00- 14:00)

• PART 2 | FESTIVAL (15:00-20:00)

• PART 3 | PLENARY SESSION (19:30-22:00)

More information on www.wethefuture.be



DI 17: Extase | Rumba | 22u00 | €3

Maak jullie klaar voor een explosief feestje op platonische hoogtes! Duplex zorgt 
voor dat stukje kosmos, een spetterend kleurenpallet en betoverende muziek in 
de Rumba op dinsdag 17 april. Beleef samen met ons de extase van de nacht!

MA 16: Schaak- en Wiestoernooi | ESAT B91.100 | 20u00

Wegens groot succes vindt er ook dit semester een schaak- en wiestoernooi 
plaats! Inschrijvingen voor het schaaktoernooi op on.vtk.be/schaak2 en voor het 
wiestoernooi op on.vtk.be/wies2. Er vallen mooie prijzen te winnen! Prijs L/NL: 
€1/1,5 Vragen mogen naar cultuur@vtk.be gestuurd worden.
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DI 17: Ballenbadfeestje | 't ElixIr | 22u00

Dinsdag is het zo ver, de tweede editie van ons ballenbadfeestje! 

Om het kind in iedereen boven te halen voorzien we dan ook een promo die je 
met je zakgeld van 10 jaar geleden nog had kunnen betalen: Vodka-fristi aan €1,50!

WO 18: VTK Bureau | ELEC B91.200 | 12u30

Nieuwe HooFd- en Nevenrichtingen in de aanbieding!

Dit is een uitgelezen kans om een interessant bureau mee te maken. De 
programmadirecteur van Biomedische Technologie komt de voorstellen toelichten 
voor een eigen hoofd-/nevenrichting. Dit is hét moment om al je vragen te stellen 

of suggesties mee te geven om deze richting naast de andere te laten bestaan. 
Ook de nevenrichting architectuur & omgeving  zal besproken worden!

Events



WO 18: Alma 2 Cantus VTK en Medica | Alma 2 | 20u00
 
Paasvakantie, Paasverlof, Paasblok,… Hoe je het ook wilt noemen, het blijft 2 weken 
zonder studentenleven. 2 Weken zonder fakbars, zonder donderdagfeestjes en 
zonder cantussen. Dat laatste gaan wij voor jullie helemaal goedmaken!

Medica en VTK presenteren de jaarlijkse Alma 2 cantus. Al jaren is deze cantus een 
hoogtepunt in het cantus jaar. We steken 500 studenten, onze beste cantoren en 
veel drank in de Alma. Kortom, dit wordt episch!

Dus zet 18 april al maar vast in je agenda! Kom maandag na de paasvakantie je 
kaart kopen! En kom woensdag lekker cantussen op bier en sangria!

See you there!

$DO 19: VTK International Bureau | BOKU 04.20 | 12u30  
 
This is your education. Let’s improve it with your experience!

This is a council specially organised for all international students of our faculty 
to give their opinion about the courses and the university. With this information 
we will act and change whatever is possible to let you and future students truly 
enjoy your education. Native students are also welcome if they want to share their 
international experience. This Bureau will be fully in English.

DO 19: Overwinningsfeestje 2.0 | Fakbar ‘t ElixIr | 22u00

De 12 urenloop van Gent komt er bijna aan en ook daar zullen we zegevieren. 
Maar om onze eigen lopers en supporters nog eens te bedanken organiseren we 
een tweede overwinningsfeestje. Kom dus nog eens met je speedyteamtshirt 
of in het blauw en geel naar de fak, loopschoenen aandoen is niet nodig, je 
partyslofkes des te meer. De Leeuw, onze mascotte, zal alleszins aanwezig zijn 
en met plezier enkele gratis vaten aquarius, uh nee, BIER tappen!

Tot dan! 

 



DO 19: IAESTE Quiz 2.0 | 200G 00.01 | 18u30 |  €15/ team (4-5 pers)

Net als vorig jaar stelt IAESTE Leuven opnieuw met enige trots de 
jaarlijkse quiz voor! Een overzicht van alle redenen om te komen: 
- De prijzentafel is nog groter (ruim €500 in prijzen, waaronder lasergames 
(meervoud), escape games (meervoud) en andere Leuvense waardebonnen)! 
- Er kan opnieuw gestreden worden voor een zuipbeker, 
met veel drankbonnen en eeuwige roem als inzet!   
- De quiz was vorig jaar ook tof (dat hopen we tenminste)!

PRIJS? 15 euro per team (4-5 personen).  Deze prijs is inclusief één gratis 
consumptie per teamlid in 't ElixIr, te nuttigen op de afterparty diezelfde avond.

Geïnteresseerd? Schrijf je dan in via volgende link:

https://goo.gl/forms/ZBtqMUHvIaedA6Yu1 

VR 20: Comicantus | Waaiberg | 20u00 | €12

Vakantie is voorbij, en dat betekent: feestweek! VTK Internationaal en Politika 
zorgen er zelfs voor dat jullie tot en met vrijdag kunnen feesten, want op 
vrijdag organiseren wij onze Comicantus! Kom verkleed als je jeugdheld uit de 
stripverhalen: Grote Smurf, Jommeke, Suske of Wiske… Het mag allemaal! Sfeer 
gegarandeerd! VVK begint maandagmiddag in het theokot.



WO 25: 12urenloop Gent | Station Leuven | 13u19 | Gratis

Ruim vijf maanden zijn verstreken, maar de overwinning op de 24 urenloop 
zit nog vers in het geheugen. Wil je dit moment opnieuw beleven? Dan is de 
12urenloop van Gent ideaal! Net als in Leuven strijdt ook daar VTK tegen de 
sportkotters (Hilok) om de eerste plaats, sfeer gegarandeerd!

Met VTK Leuven proberen we met zoveel mogelijk lopers en supporters af 
te zakken naar Gent om hen zoveel mogelijk te helpen naar een nieuwe 
overwinning! Achteraf volgt een onvergetelijk feestje in hun fakbar! Bij onze 24 
urenloop kwam VTK Gent ook met een zeer talrijke groep en met het gekende 
resultaat als gevolg...

Praktisch:

13u19 vertrek Station Leuven richting Gent

04u37 vertrek Station Gent richting Leuven (mensen die vroeger willen doorgaan 
mogen natuurlijk)

Alle vervoerskosten worden betaald door VTK.

Schrijf je in via: on.vtk.be/12urenloop

DI 17 & DO 19: Training 12urenloop Gent | Ingang Atletiekpiste 
| 20u30

Om onze lopers zo optimaal mogelijk voor te bereiden op het rondje van in Gent 
(ongeveer 350m) organiseren we met VTK Sport twee looptrainingen. Kom dus 
zeker af om die benen reeds wat op te warmen en al eens te testen! Deze twee 
trainingen vervangen het wekelijkse loopje.

DO 26: Sport van de Maand: Mountainbike |  
18u30 @ blok 6 met (gewone) fiets | 
18u45 'The Shelter' STATIONSSTRAAT 13, Korbeek-Dijle0

De lente is in het land en dan is er niets leuker dan buiten in de natuur te 
sporten. Deze keer verkiezen we een iets spectaculairdere sport: mountainbike. 
Kom samen met VTK Sport  het mooie groene gebied rond het Heverleebos 
en het Meerdaalwoud onveilig maken. Een uitdagend parcour, op voornamelijk 
onverharde wegen, licht op jou te wachten!

Kostprijs voor leden is €8 (mountainbike + helm + reparatiekit)

Inschrijven via: on.vtk.be/mountainbike



curious.
Roland Berger wants to meet you! 
Roland Berger is the only leading global consultancy of German heritage and European origin. 
We advise top executives from various industries on their key strategic challenges and guide 
them towards successful implementation.

We host an exquisite evening event for selected BA3 students to meet Roland Berger consul-
tants and to get insights into strategy consulting and day-to-day working life at Roland Berger, 
during a fun cocktail tasting.

When: Thursday, 3 May 2018 at 8 PM
Where: D‘entreprise, Naamsestraat 18, Leuven
Interested? Then apply with your CV and short motivation letter before 23 April 2018, 
at join.rolandberger.com.

join.rolandberger.com
Dit weekend moest de Facebook CEO Mark 

Zuckerberg voor de Amerikaanse senaat verschij nen 
om zij n recente blunders in verband met het 

privacybeleid van Facebook te verklaren. Nu zouden we 
hierover een volledig technisch en/of politiek stuk kunnen 

schrij ven, maar de redactie van het Bakske kent zij n publiek. Het 
enige goed dat deze horing heeft teweeg gebracht, is een oneindige 

reservoir aan MEMES! De redactie heeft een paar van hun favoriete 
geselecteerd en die staan hieronder gepresenteerd, enjoy!

ZUCC
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Fun Facts

We leven in een wereld waar het soms allemaal te snel 
gaat. Het tweede semester lijkt nog maar net begonnen te 

zijn, maar het is over een dikke anderhalve maand al terug zo 
ver, de examens. Daarom is het nodig om af en toe stil te staan 

bij de mooie, kleine dingen in het leven. Deze lijst met leuke feitjes 
zal jullie met een hernieuwde zin naar nieuwsgierigheid en wonder 

naar de wereld doen kijken!

•	 Rusland	heeft	een	grotere	landoppervlakte	dan	Pluto

•	 Een	'Photonic	Boom'	is	een	bestaand	fenomeen,	analoog	aan	een	'sonic	boom'

•	 De	kleur	'roos'	komt	niet	voor	in	een	regenboog

•	 Je	kan	een	kop	koffie	niet	perfect	roeren;	er	zal	altijd	een	punt	terug	op	dezelfde	plek	
belanden

•	 Op	een	wereldbol	met	een	diameter	van	30cm,	zou	de	Mt.	Everest	op	een	correcte	
schaal	minder	dan	0,2mm	hoog	zijn

•	 Volgens	astrologen	is	de	kans	heel	groot	dat	er	een	oceaan	is	onder	het	bevroren	
oppervlak	van	een	van	de	manen	van	Jupiter,	namelijk	Titan

•	 Helicopter	komt	etymologisch	van	de	Griekse	woorden	helico	(helix)	en	pter	(vleugel)

•	 De	gemiddelde	mens	heeft	een	halve	baarmoeder	en	één	teelbal

•	 Er	heeft	nog	nooit	iemand	de	Gangkhar	Puensum	berg	in	Bhutan	beklommen

•	 Een	 homologisch	 woord	 is	 een	 woord	 dat	 zichzelf	 beschrijft,	 zoals	 de	 woorden	
'Nederlands',	'pentasyllabisch',	en	'klein'

•	 De	Voyager	spaceshuttle,	het	ruimtetuig	dat	op	dit	moment	het	verste	van	de	aarde	
verwijderd	 is,	heeft	een	gouden	plaat	waarop	mee	waarop	verschillende	geluiden	
van	de	aarde	op	staan

•	 De	pyramides	van	Gizeh	waren	even	oud	voor	Caesar,	als	Caeser	is	voor	ons

•	 De	krachtigste	bom	die	ooit	is	gedetoneerd,	de	Russische	Tsar	Bomba,	has	tien	keer	
de	energie	van	alle	explosieven	die	in	Wereld	Oorlog	II	zijn	gebruikt

•	 Je	weegt	minder	als	je	snel	naar	het	oosten	rijdt,	en	meer	als	je	naar	het	westen	gaat

•	 Plato	dacht	dat	het	universum	bestond	uit	 vijf	 lagen,	die	de	vorm	hebben	van	de	
zogenaamde	'Platonische	lichamen',	dit	zijn	de	regelmatige	veelvlakken

•	 Er	zijn	meer	spelers	gestorven	in	het	videospel	'HALO',	dan	er	ooit	mensen	in	het	echt	
gestorven	zijn



Science Facts - Our Blue Mind

Na zo’n drukke vakantie is het weer tijd om alle stoom te laten vliegen en terug 
een gezonde studieachterstand op te bouwen. Hier bij het bakske zijn we echter 
nog altijd op ramkoers met het einde van het jaar! Laten we daarom alle remmen 
losgooien en de grenzen van tech facts gaan verkennen.

De meest geavanceerde machine ter wereld kan op verschillende manieren ge-
categoriseerd worden. Deze week zoeken we het echter een beetje dichter bij huis 
op. Het is iets dat zo’n slordige 7.614.877.842 keer (12/04/2018 22:54) op de aarde 
voorkomt. Ons eigen lichaam natuurlijk!! Meer specifi ek een fascinerend feno-
meen dat zich in ons brein afspeelt.

Misschien heb je het zelf al eens gemerkt toen je je bij een meer of de oceaan 
bevond of zelfs gewoon in de douche en het bad. Het heeft zo’n kalmerend en 
ontspannend effect! Die reactie komt deels door evolutie. Onze voorouders waren 
constant op zoek naar drinkbaar water en als baby drijven we ook negen maand in 
water! Je merkt dat we automatisch meer zijn aangetrokken tot foto’s met water 
op dan foto’s zonder. 

Neurologen zijn het er over eens dat water een fascinerende invloed op onze 
hersenen uitoefent. Ondersteunend onderzoek werd in 2011 uitgevoerd door 
onderzoekers van de University of Sussex en de London School of Economics and 
Political Science. Via een app vroegen ze 60.000 mensen op random momenten 
om in te vullen wat ze aan het doen waren en hoe gelukkig ze zich voelden. Zo’n 
drie en half miljoen antwoorden later konden ze besluiten dat een waterrijke om-
geving gemiddeld zes punten (op honderd) meer geluk gaf. Het meeste effect dat 
eender welke natuuromgeving had veroorzaakt! Wanneer je je in/onder of bij water 
bevindt, gaat dus niet alleen je stress omlaag, maar verlaagt ook je hartslag, stijgt 
je creativiteit en worden je neurotransmitters opgefrist.

Neem de volgende keer dat je je een beetje down voelt gewoon een douche, ga 
zwemmen of bezoek een aquarium. Maakt niet uit wat je doet, zolang er maar 
water is om die stress weg te spoelen!



Werkgroep Cantus - 
Cantusweetje

Commilitones

Nu de paasvakantie achter de rug is en iedereen weer naar de beste 
ontspanning van het studentenleven verlangt, is het tijd voor een echt 

drinklied zoals Chevaliers de la table ronde. Opvallend is wel dat het lied 
helemaal niet gaat over de Ridders van de Ronde Tafel, zij worden enkel in de 

eerste regel van het lied vermeld.

De belangrijkste ridders van Koning Arthur hadden volgens de legendes het recht 
om mee aan tafel te zitten en doordat niemand aan het hoofd zat was iedereen 
evenwaardig. Chevaliers de la table ronde is in de taal der liefde een uitdrukking 
voor wie wel eens graag stevig drinkt (dit waren de belangrijkste heren van het 
hof en hielden wellicht van uitgebreid tafelen, vandaar) en is in dit lied eerder 
zo bedoeld. Het is niet ongebruikelijk dat de eerste zin van een lied als titel 
wordt gekozen in plaats van de hoofdgedachte en dat is dus precies wat hier is 
gebeurd.

Het lied is eigenlijk een samenraapsel van verschillende versies uit 1887, 1903 
en 1933. Het oudste, La vieille à qui le médecin ordonne de ne plus boire de 
vin, gaat over een zekere Mathurine die heel haar level wijn dronk (tja, Franse 
chansons) en van de arts moet stoppen maar niet wil. De vijf voorlaatste regels 
van Chevaliers de la table ronde komen hier al in voor. De adaptatie van 1903 
heeft aan de codexversie niets bijgedragen maar wel drie van de dertien strofes 
van het complete lied. Mathurine is hier ook vervangen door Marguerite.

In 1933 tenslotte maken de ridders hun intrede. Deze versie bezorgt ons de 
eerste en derde strofes, net zoals twee andere die het vermelden waard zijn: 
“Mais voici qu'on frappe à la porte, je crois bien que c'est mon mari… Si c'est lui, 
que le diable l'emporte car il vient troubler mon plaisir…” Dit en het feit dat het 
in de vorige versies altijd over een vrouw gaat impliceert dat het stevig drinklied 
in feite door een vrouw wordt gezongen (in de Middeleeuwen werd wel vaker 
met het motief van de zatte vrouw gelachen). Om af te sluiten nog een laatste 
bedenking, de data hierboven zijn van de oudste bronnen waarin een versie 
werd teuggevonden maar vaak zijn de liederen veel ouder. Het is zelfs mogelijk 
een klein deel van de tekst tot een lied uit 1729 te herleiden.

Laten we drinken op die Chevaliers de la table ronde, commilitones!

Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Werkgroep Cantus -- werkgroep-cantus@vtk.be
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helemaal niet gaat over de Ridders van de Ronde Tafel, zij worden enkel in de helemaal niet gaat over de Ridders van de Ronde Tafel, zij worden enkel in de 

eerste regel van het lied vermeld.eerste regel van het lied vermeld.

De belangrijkste ridders van Koning Arthur hadden volgens de legendes het recht De belangrijkste ridders van Koning Arthur hadden volgens de legendes het recht 
om mee aan tafel te zitten en doordat niemand aan het hoofd zat was iedereen om mee aan tafel te zitten en doordat niemand aan het hoofd zat was iedereen 
evenwaardig. Chevaliers de la table ronde is in de taal der liefde een uitdrukking evenwaardig. Chevaliers de la table ronde is in de taal der liefde een uitdrukking 
voor wie wel eens graag stevig drinkt (dit waren de belangrijkste heren van het voor wie wel eens graag stevig drinkt (dit waren de belangrijkste heren van het 
hof en hielden wellicht van uitgebreid tafelen, vandaar) en is in dit lied eerder hof en hielden wellicht van uitgebreid tafelen, vandaar) en is in dit lied eerder 
zo bedoeld. Het is niet ongebruikelijk dat de eerste zin van een lied als titel zo bedoeld. Het is niet ongebruikelijk dat de eerste zin van een lied als titel 
wordt gekozen in plaats van de hoofdgedachte en dat is dus precies wat hier is wordt gekozen in plaats van de hoofdgedachte en dat is dus precies wat hier is 
gebeurd.gebeurd.

Het lied is eigenlijk een samenraapsel van verschillende versies uit 1887, 1903 Het lied is eigenlijk een samenraapsel van verschillende versies uit 1887, 1903 
en 1933. Het oudste, La vieille à qui le médecin ordonne de ne plus boire de en 1933. Het oudste, La vieille à qui le médecin ordonne de ne plus boire de 
vin, gaat over een zekere Mathurine die heel haar level wijn dronk (tja, Franse vin, gaat over een zekere Mathurine die heel haar level wijn dronk (tja, Franse 
chansons) en van de arts moet stoppen maar niet wil. De vijf voorlaatste regels chansons) en van de arts moet stoppen maar niet wil. De vijf voorlaatste regels 
van Chevaliers de la table ronde komen hier al in voor. De adaptatie van 1903 van Chevaliers de la table ronde komen hier al in voor. De adaptatie van 1903 
heeft aan de codexversie niets bijgedragen maar wel drie van de dertien strofes heeft aan de codexversie niets bijgedragen maar wel drie van de dertien strofes 
van het complete lied. Mathurine is hier ook vervangen door Marguerite.van het complete lied. Mathurine is hier ook vervangen door Marguerite.

In 1933 tenslotte maken de ridders hun intrede. Deze versie bezorgt ons de In 1933 tenslotte maken de ridders hun intrede. Deze versie bezorgt ons de 
eerste en derde strofes, net zoals twee andere die het vermelden waard zijn: eerste en derde strofes, net zoals twee andere die het vermelden waard zijn: 
“Mais voici qu'on frappe à la porte, je crois bien que c'est mon mari… Si c'est lui, “Mais voici qu'on frappe à la porte, je crois bien que c'est mon mari… Si c'est lui, 
que le diable l'emporte car il vient troubler mon plaisir…” Dit en het feit dat het que le diable l'emporte car il vient troubler mon plaisir…” Dit en het feit dat het que le diable l'emporte car il vient troubler mon plaisir…” Dit en het feit dat het que le diable l'emporte car il vient troubler mon plaisir…” Dit en het feit dat het 
in de vorige versies altijd over een vrouw gaat impliceert dat het stevig drinklied in de vorige versies altijd over een vrouw gaat impliceert dat het stevig drinklied in de vorige versies altijd over een vrouw gaat impliceert dat het stevig drinklied in de vorige versies altijd over een vrouw gaat impliceert dat het stevig drinklied 
in feite door een vrouw wordt gezongen (in de Middeleeuwen werd wel vaker in feite door een vrouw wordt gezongen (in de Middeleeuwen werd wel vaker in feite door een vrouw wordt gezongen (in de Middeleeuwen werd wel vaker in feite door een vrouw wordt gezongen (in de Middeleeuwen werd wel vaker 
met het motief van de zatte vrouw gelachen). Om af te sluiten nog een laatste met het motief van de zatte vrouw gelachen). Om af te sluiten nog een laatste met het motief van de zatte vrouw gelachen). Om af te sluiten nog een laatste met het motief van de zatte vrouw gelachen). Om af te sluiten nog een laatste 
bedenking, de data hierboven zijn van de oudste bronnen waarin een versie bedenking, de data hierboven zijn van de oudste bronnen waarin een versie bedenking, de data hierboven zijn van de oudste bronnen waarin een versie bedenking, de data hierboven zijn van de oudste bronnen waarin een versie 
werd teuggevonden maar vaak zijn de liederen veel ouder. Het is zelfs mogelijk werd teuggevonden maar vaak zijn de liederen veel ouder. Het is zelfs mogelijk 
een klein deel van de tekst tot een lied uit 1729 te herleiden.een klein deel van de tekst tot een lied uit 1729 te herleiden.

Berichten



Raadsel van de week

Professor Von Der Wallen stelt voor om een open vraag toe te voegen aan de 
ijkingstest, die gericht is op het creatief wiskundig denkvermogen van die toe-
komstige studenten. De vraag leest als volgt: Je krijgt twee dobbelstenen. De 
ene is een gewone teerling, maar op de andere staan nog geen cijfers aangeduid. 
Welke cijfers schrijf je op de zes zijden van de tweede dobbelsteen, opdat de kans 
dat een getal geworpen wordt, gelijk is voor alle getallen die geworpen kunnen 
worden?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een Fnac waardebon!

De oplossing van vorige week was Takilu: 39, Whisku: 21, Rumu: 12! Laura Vranken 
wist dit en mag als beloning zijn Fnac bon komen afhalen op blok 6.

Sudoku

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!

Spelletjes




