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

12 mei 2014 -        12 blz.      -     700 ex.

 
 Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (11/5)
23u00-00u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (12/5)
20u00-... Finale Quiz 200G 00.01

Dinsdag (13/5)
12u45-14u00 VTK Bureau 10 BOKU 4.20

Woensdag (14/5)
19u30-...
20u00-...
22u00-...

IFB Finale Volleybal Heren: VTK - Apolloon
Finale Pokerchamp
Fridgewars

KBC Sporthal
Theokot
‘t ElixIr

Donderdag (15/5)
 20u00 - 01u00 Finalecantus Waaiberg

  Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (12/5)
10u30-14u30
12u30-13u45
18u00-19u30

Theokot open
Cursusdienst
Cursusdienst

Theokot
Theokot
Theokot

Dinsdag (13/5)
10u30-14u30
12u30-13u45

Theokot open
   CuDi: Laatste dag voor handboeken

Theokot
Theokot
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Woensdag (14/5)
10u30-14u30
12u30-14u00
18u00-19u30

Theokot open
Cursusdienst
Cursusdienst

Theokot
Theokot
Theokot

Donderdag (15/5)
10u30-14u30
12u30-14u00
18u00-19u30

Theokot open
Cursusdienst

   CuDi: Laatste dag voor cursussen

Theokot
Theokot
Theokot

Vrijdag (16/5)
10u30-14u30 Theokot open Theokot

Woordje van de praeses
Mijn laatste tekstje voor het Bakske, noooooo! Je zou denken dat je na een jaar 
oefening wel weet wat neer te pennen, maar helaas, inspiratie is iets lastigs. Een 
mede praesidiumlid heeft hier ooit eens iets over geschreven, misschien een goed 
idee voor de redactie van dit blad om het te publiceren. Maar bon, dat lost mijn 
probleem hier nu natuurlijk niet op: de blauwe koeien staan nog steeds te vliegen 
onder de overdekte oceaan, om maar duidelijk te maken dat je in dit tekstje niet 
al te veel inhoud moet gaan zoeken. Ah inhoud, dat woord heb ik nog gehoord de 
voorbije week! Mijn goede vrienden van de studentenkrant Veto hadden namelijk 
een filmpje gemaakt van de Ekonomika kiesweek met als uitgangspunt: zoeken 
naar inhoud. Nu hoop ik dat ze bij Veto niet te vaak dingen kwijtspelen, want als 
hun intentie wel degelijk was om inhoud te vinden, konden ze betere manieren 
bedenken dan random aangeschoten studenten te interviewen. Enfin, als iedereen 
ingenieur was zou het voor mij nu ook een stuk moeilijker zijn om een job te vinden. 
Maar waar zat ik weer? Ahja, inspiratie zoeken! Dju, het thema (als je dat zo kan 
noemen voor dit stukje min of meer gegroepeerde woorden) begint hier precies 
“zoeken en vinden” te worden. Misschien moet ik er dan maar meteen een zoekertje 
bijzetten: als iemand een leuk appartementje weet zijn in Leuven of Heverlee met 
één slaapkamer mag je mij dat altijd laten weten. Ahja, LOKO zoekt ook nog wat 
studentenvertegenwoordigers. Studentenvertegenwoordigers!! Ja dat is een goede 
inspiratie! Jammer genoeg begint deze tekst hier al wat te lang te worden, dus dat 
zal dan voor mijn opvolger zijn. Mijn opvolger die op moment van schrijven nog niet 
gekend is, aangezien iedereen nu hopelijk druk aan het stemmen is. Maar in elk 
geval al proficiat aan Ploeg Pixel voor de zeer geslaagde kiesweek. En als jullie dit 
lezen en ze zijn verkozen: nog een dikkere proficiat, indien niet: euhm, ja, dan gaat 
dit pijnlijk zijn om te lezen voor hen. Maar nu moet ik me gaan klaarmaken om te 
gaan eten en die stemresultaten eens te bekijken.
Cheers,
Robin
Ahja: het was (en is t.e.m. 15 juli) me een eer en een genoegen jullie praeses te 
mogen zijn, bedankt voor het tot nu toe schitterende jaar! 

Robin (praeses@vtk.be)
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Woordje van de vice
Bij het schrijven van dit tekstje zit mijn opvolgster nog vol ongeduld de kiesresultaten 
af te wachten. Zal Pixel het halen, of toch niet? Een vraag die we ons allemaal 
afvragen. Maar u natuurlijk niet meer, toekomstige lezer. Een ding is zeker: ik heb 
me afgelopen week goed geamuseerd, en mijn (verrassend genoeg matige) kater 
is daar afdoende bewijs van. Ik moet het mijn opvolgster nageven, ze kan verdorie 
een stevig aantal glazen boterhammen binnenspelen.
Over cantussen gesproken: deze week sluiten we het cantusjaar in stijl af met 
een finale cantus van formaat. Yves Segers - vooral gekend van zijn tophit “een 
beetje gay dat is okay” - zal de sfeer er stevig inbrengen, en de Brugse Zot zal 
rijkelijk vloeien. Ook ons communicatie-team kan zich wat meer focussen op hun 
cursussen, want deze editie van het Bakske is de laatste van dit jaar. En dus is 
dit het laatste tekstje dat u, als trouwe lezer, van mij zal lezen. Zo langzamerhand 
begint mijn functie als vice ook uitgespeeld te raken, en wordt het tijd om de fakkel 
over te dragen. Maar zoals Ska het hierboven al verwoordde: it aint over untill 
the fat lady sings! Nog een paar maandjes kan ik me vice noemen, daarna zal ik 
genoegen moeten nemen met het statuut van “oude zak”.
Maar eer we zover zijn, rest er nog een geniale fulltime-week voor al die mede-
afstuderenden. Alvast iets om naar uit te kijken voor na die thesisdeadline en 
examens!
Weetje van de week: tot dusver deelde ik 2391 medewerkersbonnetjes uit aan 
alle joviale heren en dames die zich - met gepaste trots - VTK medewerker mogen 
noemen. Merci!

Jeroen (vice@vtk.be)

Activiteiten
Finalecantus

Op donderdag 15 mei is het jammer genoeg al onze laatste cantus van dit semester. 
Maar niet getreurd, wij hebben voor jullie nog wat fantastisch in de aanbieding! 
Altijd al gedroomd van op een cantus enkele prachtplaten mee te knallen met Yves 
Segers? Wel dan is dit de ideale gelegenheid, want hij komt de pannen van het dak 
zingen. En om dit jaar in schoonheid af te sluiten, zullen we cantussen op Brugse 
Zot en Sangria. 
Nog niets te doen die avond? Kom dan vanaf maandagmiddag 12 mei je plaatsje 
claimen in het Theokot.
Prijzen: Sangria/Brugse Zot: Leden 8 euro, Niet-lid 12 euro Inkom: 20u00, Io Vivat: 
20u30 

Activiteiten (activiteiten@vtk.be)
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Sport
Tickets OHL - Eupen

Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen, heeft OHL zich verdiend gekroond tot 
winnaar van Play-Off III en spelen zij nu eindronde tegen 3 tweedeklassers voor het 
laatste ticket in de Jupiler Pro League. Gezien de uitoverwinning van Eupen zou dit 
wel eens een beslissende wedstrijd kunnen zijn. OHL organiseert daarom i.s.m. de 
Leuvense kringen een studentenactie voor de laatste wedstrijd tegen KAS Eupen 
op donderdag 22/5 om 20u30. 
Je betaalt slechts €7 voor toegang tot de arena, 2 gratis pintjes om de kelen te 
smeren en afterparty met o.a. DJ duo Laston & Geo. Tickets zijn te verkrijgen in het 
Theokot vanaf maandagmiddag 12 mei.

IFB Finale Volleybal Heren: VTK - Apolloon
Na een heel jaar te strijden tegen verschillende Leuvense studentenkringen, zijn 
onze heren van ons volleybalteam tot in de finale geraakt. Ze willen uiteraard niets 
liever dan die finale winnen en de beker weer terug naar VTK te brengen. Op 
woensdag 14 mei om 19u30 in de KBC Sporthal nemen zij het op tegen eeuwige 
sportrivaal Apolloon. Kom mee supporteren en schreeuw onze heren volleybal mee 
naar de overwinning!

Sport (sport@vtk.be)

Fakbar
Fridgewars & afzuip

Deze week geven we er nog eens een lap op met ons themafeestje “Fridgewars”. 
Het concept is simpel, betaal €1, roll the dice en kies iets uit onze frigo’s! Als dat 
maar goed afloopt!
Jammer genoeg is het volgende week al weer gedaan, maar dit betekent ook dat 
ALLES op moet! Laten we er allemaal samen nog eens een epische avond van 
maken! Kom daarom woensdag massaal naar onze aftap, anders krijgen we die 
frigo’s nooit leeg!

Fakbar (fakbar@vtk.be)

Cursusdienst
Deadlines

- dinsdag 13/5: laatste dag om handboeken te komen ophalen
- donderdag 15/5: laatste dag om cursussen te komen ophalen

Cursusdienst (cursusdienst@vtk.be)
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Onderwijs
VTK Bureau 10

Na alweer twee weken zonder bureau is het tijd om nog eens een allerlaatste keer 
samen te komen dit jaar, om het af te leren. We gaan de discussiepunten afwerken 
die nog niet behandeld werden. Iedereen is welkom, tot woensdag!
Inschrijven zoals altijd op on.vtk.be/bureau, agenda en vorige verslagen komen 
online.

Onderwijs (onderwijs@vtk.be)

Varia
Oproep voor jobstudent aan WTK

Beste studenten,

Weinigen onder jullie weten dit misschien, maar de afdeling PMA van het departement 
Werktuigkunde organiseert om de twee jaar een internationale conferentie rond 
geluid en trillingen, ISMA genaamd: http://www.isma-isaac.be. De conferentie gaat 
ook dit jaar door, van maandag 15 tot en met woensdag 17 september. Nadien 
(donderdag en vrijdag) gaan er nog 3 cursussen door, de ISMA-, ISAAC- en 
ISEN-cursussen. Omdat de organisatie van zo’n evenement nogal wat werk is, 
kunnen we best wat hulp gebruiken. We zoeken onder andere nog één of meerdere 
jobstudenten om te helpen bij de organisatie.

De eerste positie is voor een periode van twee weken: 22 juli tot 1 augustus, 
bestaande uit eerder administratief werk.
De tweede positie (4 weken) is vanaf 3 weken voor de conferentie tot en met de 
cursussen: 25 augustus tot 19 september.

Geïnteresseerd in een vakantiejob op ISMA? Stuur voor meer info een mailtje 
naar laurens.coox@mech.kuleuven.be. Het is een uitgelezen kans om al eens een 
internationale conferentie (met meer dan 700 deelnemers) mee te maken.

Laurens Coox (laurens.coox@mech.kuleuven.be)

Workshop “Upcoming IT trends” gegeven door IBM
Er kan veel veranderen op 5 jaar tijd! IBM definieerde zijn eigen “5 in 5”, vijf innovaties 
die volgens hen onze levens in de komende vijf jaar grondig zullen veranderen. Die 
innovaties brengen heel wat fenomenen tesamen die we de laatste jaren alsmaar 
meer zien opduiken: big data, cloud computing, smart homes, smart cities, Internet 
of Things, everything personalized…

Omdat het kriebelt om meer te leren over de “5 in 5” nodigt SITE IBM uit om op 
woensdag 14 mei deze “Upcoming IT trends” te komen toelichten. Wil jij hier net 
als wij alles over weten? Of wil je zelf onze spreker de kleren van het lijf komen 
vragen? 
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Aarzel dan niet en stuur een mailtje naar siteworkshops@afcleuven.be om jouw 
aanwezigheid te bevestigen, dan kunnen wij achteraf een gezellige receptie 
voorzien! Er is absoluut geen technische kennis vereist, enkel een gezonde 
interesse in de toekomst!
De workshop wordt gegeven in het Engels.
-------------------------------------------------------------------------------

In 5 years time a lot can change! IBM has defined its own “5 in 5”, five innovations 
that will change our lives within the next five years according to them. Innovations 
that bring together many phenomena that we see popping up more and more in 
recent years: big data, cloud computing, smart homes, smart cities, Internet of 
Things, everything gets more and more personalized… 

Curiosity to learn more about the “5 in 5” urged SITE to invite IBM on Wednesday, 
May 14th to explain all this “Upcoming IT trends”. Are you curious too? Would you 
like to know more about it? Or would you like to come and ask all sorts of questions? 

Do not hesitate to send an email to confirm your presence to 
siteworkshops@afcleuven.be so we can provide a nice reception afterwards! 
There is no technical knowledge required, just a healthy interest in our future! The 
workshop will be given in English.

AFC Leuven (siteworkshops@afcleuven.be)

Eigen tekstje
Huurrecht Residentie Groenveld 2014-2015

Huurrecht Residentie Groenveld 2014-2015, beschikbaar voor 75 euro.
Levert 10 euro korting per maand op huurprijs + garantie op kamer.
Mail naar : elambert@gmail.com

Emmanuel Lambert (elambert@gmail.com)
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Codex verloren
Op maandag 5 mei ben ik na de pixelcantus in ‘t ElixIr mijn codex verloren.  Aangezien 
ik deze al 5 jaar had en dus een geniaal aandenken aan mijn tijd in Leuven is, 
betekent het echt veel voor mij. Ik hoop hem dus toch nog terug te vinden. Mocht 
iemand hem per ongeluk hebben meegenomen of in de fak gevonden hebben, laat 
me dan aub iets weten en pinten zullen de uwe zijn!

Arno Janssens (arnojanssens@gmail.com)

Uw portie verse groenten

 
Een groepje paljassen uiteraard.
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Raadsel week 12
Oplossing vorige week

Hier een mogelijke oplossing:

De winnaar is Kristof Goossens. Jij wint 2 Kinepolis tickets. Proficiat!

Raadsel (raadsel@vtk.be) 
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Sudoku
Nu we jullie een heel jaar getraind hebben: een hexadecimale sudoku, en eentje 
waarbij je de som van elk omlijnd stuk krijgt ipv de echte waarden. Succes!
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Fuse dankt jullie allemaal voor 
een geweldig jaar!

Ook onze oprechte dank vanuit 
Communicatie, en veel succes aan 

Pixel!


