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H e t  B a k s k e

Wekelijks gratis informatieblad van VTK 
Semester 2 week 6: 19 maart 2018 -  16 blz. - 750 ex.

19u00 Opening Existenz          Hertogensite
22u00 Battle of the Ages fakfeest     't ElixIr

12u00 Existenzweek Hertogensite
20u00 Bingo Cantus Waaiberg

20u00 Alumnicantus Waaiberg
21u00 OZA 4 't ElixIr

Beste lezer

   Het leven der studenten is zwaar! U zoekt wanhopig naar een gaatje in uw 
agenda om de boeken open te slaan, maar tegelijk staat er ook weer een bruisende 

week voor de deur waarin zowel de jonkies van Kanweek als de hippe archies 
van Existenz u een overaanbod aan vertier verschaffen. Tot overmaat van ramp 

moet u op al deze activiteiten de alcoholconsumptie beperken; het is namelijk ook 
Bloedserieus!

Bezin even, plan rustig uw week in en grasduin kalmpjes door dit bakske.

Veel leesplezier
De redactie

12u00 Existenzweek Hertogensite
20u00 Jeneverbosspel Theokot
21u00 Proffentap 't ElixIr

12u00 Existenzweek Hertogensite
18u15 Eetactiviteit Kanweek Theokot

12u00 Existenzweek Hertogensite
12u45 Big Jump Run Oude Markt
15u00 Escape Room Theokot



Vicewoordje
 
Ik sta bij het schrijven van dit tekstje in de frituur. Na een drukke maar super 
toffe week, ben ik weer veel te laat met mijn tekst. Communicatie heeft me 
met een dwingend bericht gestuurd dat ik nog een uur heb. Dus schrijf ik deze 
tekst met een zicht op lekkere frietjes. 

Wat ik vooral geleerd heb deze week, is dat ik spijt heb dat ik nooit bij revue 
ben gegaan. De sfeer achter de schermen is fantastisch en de mensen om mee 
samen te werken geweldig. Het is zeker een aanrader voor wie volgend jaar 
nog iets zoekt. 

Ook volgende week gaat weer druk zijn, met de fantastische               
existenzweek en de gezellige kanweekers die een week het 
beste van zichzelf geven. Kom dus zeker eens kijken naar de 
architecturale wonderen van existenz en de mooie roze 
pullen van kanweek!

Praeseswoordje

*Mensen die zich niet vereenzelvigen met Heverlee mogen 
direct doorgaan naar de tekst van Pieterjan * 

Vrienden!

Wees gezegend dat we ons in Heverlee bevinden, het beste oord voor de 
beste studenten van Leuven. En dat is geen statement om onszelf beter te 
doen voelen, dat is gewoon de waarheid. Vorige week hebben we dat nog-
maals bewezen op de (vice-)praesidescantus door de estafette met 1 man 

meer (want zo ijdel waren we) met voorsprong te winnen. De tweede plek was 
voor de Gasthuisbergkringen, 3e waren de centrumkringen #WaarIsEkonomi-

ka. En hard gingen we, offensief, om de andere kringen duidelijk te maken wie 
wij zijn! Het was een weinig productieve donderdag vorige week ;) . 

Maar soit, het leven gaat door. Toch voor ons, want wij hebben bloed door ons 
lichaam stromen. TE VEEL BLOED ZELFS. Ga daarom zeker deze week bloed 

geven bij bloedserieus. Alcohol mag er nog inzitten blijkbaar, voor de echte 
doorzetters die ‘rechtstreeks’ gaan.

En ga naar Existenz, en lach deze week minder met de archies, kortom, beter 
uw leven. Dank.

En ga naar Kanweek, en lach minder met de eerstejaars. Dank.

#DrukkeWeek



Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10U30-14U30  12U45-13U45 22U - ...

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

Woensdag    10U30-14U30  12U30-13U45 22U - ...

Donderdag    10U30-14U30  12U45-13U45 & 18U-19U 22U - ...

Vrijdag         10U30-14U30  CLOSED       CLOSED

Fantastische 

PIVorige week vond dé feestdag plaats waar menig inge-
nieur en wiskundige al maanden lang reikhalzend naar uit-
kijkt. Het summum van de geometrie wordt immers gevierd op 
14 maart: Pi-dag. 

Maar het had niet veel gescheeld of we hadden dit feest op een volledig 
andere dag gevierd, namelijk 2 maart. Waarom? Door die oude, gekke Edward 
Goodwin!

In 1894 wou Goodwin immers de oplossing bieden aan een probleem dat al vele 
jaren wiskundigen teisterde: kan je een vierkant tekenen met exact dezelfde op-
pervlakte als een cirkel? Dat dit eigenlijk al onmogelijk was bewezen deerde hem 
niet en hij vond de "oplossing". Klein detail: hij had hiervoor pi benaderd door 3.2 . 

Verwonderd door zijn eigen genialiteit wou Goodwin deze theorie pattenteren. 
Men kan veel zeggen van parlementariërs, maar niet dat het de grootste wiskun-
dige geniën zijn, en zodoende zagen ze er geen graten in om deze wet te laten 
passeren. Gelukkig was, geheel toevallig, professor Clarence Abiathar Waldo aan-
wezig in het senaatsgebouw en toen hij lucht kreeg van deze atrociteit kon hij de 
senatoren nog net overtuigen van de idiotie die zich daar voordeed. 

Laten we dus collectief elke 14 maart opdragen aan professor Waldo, want zonder 
hem was het leven van een wiskundige gereduceerd tot een trieste en zinloze 
tragedie. (Ook al maakt het voor een praktisch ingesteld ingenieur misschien bitter 
weinig uit...)



Kanweek

ZO 18:  Battle of the Ages Fakfeestje | 't ElixIr | 22u00
 
“In mijnen tijd konden ze nog goe zuipen!!”

Droom je er ook altijd al van om dit tegen je kleinkinderen te zeggen? Kom dan 
zeker op zondag 18/03 naar de fak en laat zien dat jouw jaar het best kan drinken! 
De benidorm bachstards organiseren dan een heuse battle tussen 1e, 2e, 3e en 
oudere jaars!

Naast een lekkere frisse pint zijn er ook nog enkele cocktails: Alzheimercocktail 
(passoa-sprite) en Cactusjenever-sprite, voor de schampere prijs van €1,5!!

De Benidorm Bachstards van Kanweek voorzien natuurlijk ook een promo! 
Wanneer je het liedje ‘Oma’s aan de top’ hoort, haast je dan vlug naar de bar want 
gedurende dit lied zijn de cocktails 2+1 GRATIS!!

MA 19: Eetactiviteit Benidorm Bachtards | Theokot | 18u15

Wie krijgt er nu niet het water in de mond als hij denkt aan het voorgeschotelde 
eten van grootmoe? Wie kijkt er nu niet nostalgisch terug naar de kindertijd waar 
alles zonder moeite voor zijne/hare neus werd geschoteld? En wie is er hier 
verzot van vogelneskes?!

Dan hebbe gij geluk want de Benidorm Bachstards maken vogelneske tegen de 
shteirren op! (Ook vegetariërs niet getreurd, we slachten vegetarische biggetjes) 
Want al die burgies/archies zien er toch ma wa magerkes uit. Komt op maandag 
19 maart dervan proeven int Theokot. Allemaal tegen schappelijke prijskes:

Kleine portie/ vegetarisch: €2,5 - Grote portie: €3,5

Vergeet je niet in te schrijven via het Facebook evenement! 



DI 20: Jeneverbosspel | Theokot | 20u00

Op dinsdag 20 maart bouwen VTK en Kanweek het bos van Heverlee om tot een 
episch jeneverspel! Zoek al je vriendjes en vriendinnetjes bijeen om als eerste de 
code te kraken en de befaamde schat te bemachtigen! Maar let op: laat je niet 
overmeesteren door de jenever!

We spreken af om 20h00 aan het theokot en het einde is voorzien rond 23h30, dit 
alles voor een spotprijsje van slechts 5 euro! Wees er snel bij, want er zijn maar 
40 plaatsen beschikbaar!

P.S. zorg ervoor dat je warme kleding draagt die een beetje vuil mag worden, het 
is nog altijd een bosspel!

 
WO 21: Escape Room | Theokot | 15u00

Kende die situatie waarin ge uw sleutel ergens legt en ast ge dan wilt vertrekke 
vindt ge diene nie meer? Op mijne leeftijd heb ik dat steeds vaker voor door 
die beginnende dementie. Om toch nog buiten te kunnen geraken heb ik een 
heel systeem van aanwijzingen en codes bedacht, zodat ik zelfs zonder sleutel 
mijn huis kon verlaten. Helaas ben ik nu ook vergeten hoe dat systeem juist 
werkte en daardoor zit ik hier nu al dagenlang opgesloten. Eten en drank heb 
ik hier in het theokot genoeg, maar ik kon niet naar de bridge gaan. Morgen is 
het bingoavond en ik zou daar toch graag heengaan. Is er iemand die me zou 
kunnen helpen om de code te kraken?

 
DO 22: Bingocantus | Waaiberg | Deuren: 20u00, Io Vivat: 20u30 

Een ideale avond. Een avond overstroomd met gerstenat, en natuurlijk ook 
versnaperingen op grootmoeders wijze. Nog eens het gebit eruit schreeuwen 
op cantusliedjes en tegelijk nostalgisch terugblikken op de nummers uit die 
“goeie ouwen tijd”. Verlies zeker de getallen niet uit het oog, (of zie ze niet dubbel 
voor de alcoholiekers onder ons) om zo een bingo te behalen! Kom bovendien 
verkleed als bomma of bompa en krijg 40 frank om extra mee te drinken.



DI 20: Proffentap | 't ElixIr | 21u00 

Proffen die tappen! Komt dat zien!

Onderwijs houdt het kort ditmaal. Proffen komen toe, proffen krijgen gouden 
krijtjes, proffen tappen en het wordt een geweldige avond met jou erbij!

 

WO 28: VTK Paasdag 

Om helemaal in de paassfeer te komen organiseert VTK Cultuur op 28 maart 
een heuse themadag rond Pasen. Om te beginnen is er een gezellige paasbrunch 
in het Theokot. Spek met ei, koffiekoeken, verse pannenkoeken en vele meer is 
aanwezig om je dag optimaal te beginnen.

Over de middag kan je je helemaal uitleven met de gratis workshop paaseieren 
schilderen. Kom gezellig meedoen en geraak helemaal in de ban van Pasen.

Om 16u is er de paaseierenraap. Kom zoveel chocolade eieren rapen als je maar 
kan en wie weet vind jij wel het gouden ei! Het gouden ei levert je een gratis vat 
op in onze fakbar!

Deze paasdag wordt afgesloten met een chocolade workshop. Ben je ook zo gek 
op chocolade? Schrijf je dan zeker in! In het kort:

10u Paasbrunch @Theokot                                             
12u Paaseieren schilderen @ Theokot                             

16u Paaseierenraap @Theokot                                          
19u Chocoladeworkshop @Machinezaal                        

Inschrijven chocoladeworkshop en paasbrunch: do 22 
maart 13u-14u @Theokot

Events



WO 28: Damesvoetbal | Voetbalveld atletiekpiste | 22u00
[Enkel dames]

Wij willen voetballen!

We kregen bericht dat de dames binnen VTK maar al te graag eens een 
voetbalmoment willen inlassen. Hierbij leggen we alvast training/wedstrijd 1 vast. 
Wil je dus graag samen met wat andere meisjes je voetbalskills showen/opkrikken, 
kom dan zeker eens langs op woensdag 28/03, 22-23h op het grasveld binnen de 
atletiekpiste.

5 - 8 APRIL: VTK Citytrip Warschau 
Het is weer zover: de VTK citytrip vliegt naar je toe. Beter gezegd: hopelijk vlieg 
jij naar Warschau toe! Wil je experimenteren in het Copernicus Science Center? 
Wil je rondwandelen in de Chinese tuin in het Lazienski park? Wil je je volledig 
laten gaan tijdens de pub crawl of cantus? Dan is dit zeker iets voor jou! Deze 
activiteiten en nog zoveel meer worden aangeboden. Alle activiteiten zijn echter 
optioneel. Dit alles voor een spotprijsje van 199 euro!!!

Meer info: https://vtk.be/page/parent/cultuur/name/citytrip/ 
Inschrijven: https://goo.gl/forms/8DSLKHVo5ML0J88U2 
Indien ingeschreven ontvangt u een bevestigingsmail met betalingsmogelijkheid.

ZO  22 APRIL: VTK goes Antwerp 10 Miles | 14u00 | €28

Al sinds de 24 urenloop lopen we met VTK iedere dinsdagavond een mooi toertje. 
We begonnen bij 6 km maar ondertussen zitten we al een beetje boven de 10 km. 
Het wordt ook eens tijd dat we die benen gaan testen tijdens een echte wedstrijd. 
De Antwerp 10 Miles (of dus iets meer dan 16 km) is hier ideaal voor.

VTK betaalt de kosten van het openbaar vervoer Leuven - Antwerp en terug.

Inschrijven kan via volgende link: on.vtk.be/antwerp10miles 
Alle info kan je nog eens lezen via het evenement op facebook.



Berichten Onderzoek ruimtelijk inzicht

Voor een vak van de lerarenopleiding onderzoek-
en we het ruimtelijk inzicht bij universiteitsstudent-

en. Hiervoor zijn we nog volop op zoek naar studenten die 
onderstaande test willen maken. De test duurt ongeveer 20 

minuten en bestaat uit 30 vragen waarbij je blokjes in gedachten 
moet ronddraaien. Op het einde krijg je jouw score te zien. Wel zoud-

en we willen vragen dat als je aan de test begint, je deze ook afmaakt.

Je vindt de test hier: https://goo.gl/C9VDG7

Bloedserieus
Met de kerstkalkoen en het examenwerk achter de rug, zijn we terug voldoende 
aangesterkt en is ons bloedpeil weer bijgewerkt om na een spetterende bloed-
gifte-marathon in november 2017 terug een TOP prestatie neer te zetten. Nee, nee, 
nee geen fractie van het zo levensreddende vocht ging verloren. 

Ongetwijfeld was die eerste prik een belevenis, sociaal volledig in beweging. Vol 
overgave bent u niet meer in te tomen en kijkt Bloedserieus er naar uit om uw 
bloed gedoseerd terug te zien stromen op 

19 - 20 maart 2018 in Alma 2
21 - 22 maart 2018 in het gymnasium 
of doorlopend in het donorcentrum te Gasthuisberg

Natuurlijk wilt u dit moment van voldoening met zoveel mogelijk vrienden delen, 
daarom biedt Bloedserieus groepsvoordeel aan: per extra persoon enkele drup-
peltjes meer! Schrijf u zo snel mogelijk in via  www.bloedserieus.be om van dit 
voordeel te kunnen profi teren. Bovendien kunt u dan samen genieten van leuke 
avondactiviteiten en een goodiebag.  

Bij eventuele onduidelijkheden aarzel zeker niet om het Rode Kruis te contacteren 
via bloed@rodekruis.be of op 016/31.61.61. U vindt ons eveneens op Facebook 
als ‘Bloedserieus Leuven’.   Hopelijk vindt u de tijd om langs te komen, maar als 
het niet zou lukken: voel u vrij om op eender welk moment buiten de Bloed-
serieusweek het Bloedtransfusiecentrum te bezoeken!

Kom bloed geven! Elke druppel doet leven!
Het Bloedserieusteam



Cantusweetje - Werkgroep Cantus

Commilitones

Het lied van deze week maakt deel uit van de kleine verzameling overgebleven 
snijdersbanken. Het gaat over Jan De Mulder dat al sinds 1856 heel wat cultuur 
met zich meedraagt. De naam snijdersbank is ontleend aan het eerste lied in 
deze stijl, het Duitstalige Schnitzelbank. Dat ging gewoon over een snijdersbank, 
een werktuig om schors van dikke takken te verwijderen (hieronder te bewon-
deren), moeilijker moet het soms niet zijn. Qua structuur lijken snijdersbanken 
heel erg op stapelliederen. 

Wat een stapellied leuk maakt is dat het refrein steeds langer wordt. Gewoon-
lijk als dit soort lied wordt opgevoerd is er iemand die voorzingt en moet het 
publiek dus proberen het refrein te onthouden. Na elke strofe van een stapel-
lied wordt er iets van die strofe aan het refrein toegevoegd, een goed voorbeeld 
hiervan is een ander lied dat in de codex staat, Alouette, waar alle geplukte 
lichaamsdelen worden opgesomd.

Bij snijdersbanken is het zo dat de regel die herhaald wordt bestaat uit twee 
rijmende delen, bijvoorbeeld vlees ende vis, manneken pis. Bij veel van deze 
liedjes worden de bezongen voorwerpen ook nog eens uitgebeeld of aangetoond 
op een doek. Op een cantus heeft iedereen natuurlijk zijn eigen codex met de 
volledige tekst en is er dus geen nood aan een voorzanger of zo’n prent waar-
door wat van het lied zijn eigenheid verborgen blijft. Extra weetje: Samson en 
Gert hebben een lied in deze stijl opgenomen, genaamd De snijdersbank. 

Als afsluiter zijn er twee woorden in het lied die voor de meeste waarschijnli-
jk onduidelijk zijn maar zoals dat gaat op een cantus zich daar nooit vragen bij 
hebben gesteld. Het eerste is Jan De Mulder zijn leren kulder, dat eigenlijk een 
kolder is of wambuis, een dikke gewatteerde vest dat eeuwenlang populaire 
klederdracht is geweest. Het tweede woord is lanteren, ook wel eens geschreven 
als lanteern en is simpelweg een lantaarn (lantaren) maar net als kolder aange-
past voor de rijm.

Laten we drinken op Jan De 
Mulder, commilitones!

Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Werkgroep Cantus –– werk-
groep-cantus@vtk.be

als lanteern en is simpelweg een lantaarn (lantaren) maar net als kolder aange-als lanteern en is simpelweg een lantaarn (lantaren) maar net als kolder aange-





Existenz
ZO 18 - DO 22: Existenzweek | 
'tGebouW Q Hertogensite, ingang langs 
Minderbroedersstraat 12 | elke dag van 12u-24u

Existenz steekt een tandje bij . De masterstudenten ingenieur architect 
laten, traditiegetrouw, een verlaten pand in hartje Leuven bruisen als 
nooit tevoren. Na weken labeur presenteren we u de Existenzweek: vij f 
dagen vol workshops, muziek, cultuur, eten, drank en -natuurlij k- architectuur. 
Een week waarin alles kan en niets moet. Dit jaar introduceren we het oude 
dentaal laboratorium voor tandprotheses, kortweg ons "LABO", midden op de 
ziekenhuissite van Sint-Pieter.

Pik een optreden, lezing of performance mee, laat u een glas existenzbier 
uitschenken bij  de tunes van de Existenzradio of bij  het lezen van de nieuwe Unité. 
Ga op ontdekking doorheen het gebouw. Experimenteer er op los of kom gewoon 
eens piepen, spij t zal je er niet van hebben.

Volledig programma op www.existenz.be of op het facebook evenement 
Existenzweek 2018.



Ode aan Stephen Hawking

Misschien voelde u vorige week een plotse verschuiving in de structuur van de 
kosmos. Jammer genoeg heeft één van de genialere mensen onder ons zijn laat-
ste adem uitgeblazen. Ik heb het natuurlijk over Stephen Hawking. 

De meesten wisten wel dat hij aan ALS leed. Wat echter minder bekend was, 
was het feit dat hij een ziekte met een gemiddelde overlevingsduur van 2 jaar 
bijna een half decennium heeft kunnen overwinnen. Hij had namelijk toch een 
beetje geluk.

Waar ALS al een redelijk zeldzame ziekte is, krijg hij te maken met een dubbele 
portie uitzonderlijkheid. De ziekte ging na 2 jaar namelijk al in een soort van win-
terslaap. Dat betekent dat er geen nieuwe schade bijkwam, maar de al ontstane 
ontwikkelingen konden ook niet teruggedraaid worden. En zo kwam het dus dat 
Hawking nog tientallen jaren aan zijn theorieën verder heeft kunnen werken.

Natuurlijk heeft ook zijn wilskracht en gevoel voor humor een grote rol gespeeld 
om het in het dagelijkse leven te kunnen volhouden. Zo zou Hawking met zijn 
rolstoel over de tenen van de mensen rijden die hij niet leuk vond.

Hij heeft de natuurkunde meerdere treden hoger getild en zal zeker niet vergeten 
worden. Laten we zijn nagedachtenis dus eren met de grootste internetonder-
scheiding die er is, een Meme.



Spelletjes Verbind de punten

Rebus



Nanogram



Raadsel van de week

Een jongetje zit op straat te spelen met een dobbelsteen. Hij gooit eerst een 1 en 
roept enthousiast "vijftien!", vervolgens gooit hij een 6 en roept minstens even luid 
"twintig!". 

Nu gooit hij echter een 3, wat zal hij vervolgens roepen?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be.

De oplossing van vorige week was dat de man een parachutist was wiens para-
chute niet open ging. Ine Verniers wist dit en mag haar 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!




