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Agenda activiteiten
ACTIVITEITEN
Zondag (22/03)
22h00 - ...

Halftime feest

‘t ElixIr

Chemika feest

‘t Elixlr

Mitraillettenverkoop

Theokot

20h30 - ...

International easter(n) cantus

Waaiberg

22h00 - ...

Proffentap (met uitreiking van de
gouden krijtjes)

‘t Elilr

12h40 - 14h00

VTK Bureau 8

BOKU 04.20

19h00 - 22h00

De
wetenschap(per)
liegt
niet?
Debatavond
rond
wetenschappelijke integriteit.

200 G 00.01

Fak open

‘t Elilr

20h00 - ...

Pokershamp 3

Theokot

22h00 - ...

Fak open

‘t Elilr

Maandag (23/03)
22h00 - ...
Dinsdag (24/03)
11h00 - 14h00

Woensdag (25/03)

22h00-...
Donderdag (26/03)

Vrijdag (27/03)
22h00 - 04h30

Galabal
des
Technische Kring

Vlaamsche
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Agenda CuDi / Theokot
OPENINGSUREN
Maandag (23/03)
10h30 - 14h30
12h00 - 14h00
18h00 - 19h30

Theokot open

Theokot

Cursusdienst open

Theokot

Cursusdienst open

Theokot

10h30 - 14h30

Theokot open

Theokot

12h00 - 14h00

Cursusdienst open (secretaris
aanwezig)

Theokot

18h00 - 19h30

Cursusdienst open

Theokot

Theokot open

Theokot

Cursusdienst open

Theokot

10h30 - 14h30
12h00 - 14h00

Theokot oopen

Theokot
Theokot

18h00 - 19h30

Cursusdienst open (secretaris
aanwezig)
Cursusdienst open

Theokot

Theokot open

Theokot

Dinsdag (24/03)

Woensdag (25/03)
10h30 - 14h30
18h00 - 19h30
Donderdag (26/03)

Vrijdag (27/03)
10h30 - 14h30
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Woordje van de praeses

Mijn korte acteercarrière is alweer ten einde, het was een leuke ervaring en ik moet zeggen
dat de Revue dit jaar weer goed ineen zat. Applaus voor Revue! De weg naar OPEK ken
ik ondertussen ook wel, toch een eindje, maar dat heeft jullie niet belet om in grote getale
van de show te komen genieten. Applaus voor jullie!
Wat is een week zonder een cantus, scheen ik ook te denken, dus ben ik dinsdagmiddag
bij VRG gaan ochtendcantussen. Na afloop uiteraard naar den Ali Baba geweest, en dan
wordt het vreemd, want dan moet de rest van uw dag nog beginnen. Waarom geen VTK
cantus? De EeT-cantus was niet meer voor mijn leeftijd helaas. Al ben ik wel even mee
gaan kuisen en overschot gaan eten, terwijl het empirisch bewijs zich geheel tegen mijn
zin begon op te stapelen dat die eerste- en tweedejaars niet vaak genoeg op hun eten
kauwen. Luisteren naar de mama zou ik zeggen. Classy gaan doen met Halftime zat er
ook niet in, donderdagavond al naar huis.
Voor wie het allemaal niet meer aankan: als Existenzweek, ATHENS en het begin van
Halftimeweek samenvalt is het uiteraard druk, deze week gaat wel wat rustiger zijn. Ik ben
eens benieuwd wat ik deze week ga doen. Hopelijk wat thesissen, maar de proffentap en
ons galabal mogen er zeker niet aan ontbreken!

Woordje van de vice

Wat een knaller van een afsluiter deze week, Existenz heeft zich weer eens van hun beste
kant laten zien met als hoogtepunt van de week hun legendarisch cocktailfeestje. Even
legendarisch zal hun vijver van dit jaar zijn vermoedelijk. Ook BEST heeft er weer een
interessante week op zitten. Al die internationals in onze fak woensdagavond, het is een
keer iets anders dan steeds dezelfde fakschimmels te zien. Want, zo zeiden ze op revue,
verandering van spijs doet eten. Trouwens ook revue heeft er een schitterende editie
opzitten. Dat zullen ze waarschijnlijk aan mijn uitmuntende acteerprestaties te danken
hebben (kuch kuch).
Emily (vice@vtk.be)
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Theokot

Einde broodje tonijnsla
Het Theokot gaat groen! Naar aanleiding van de beslissing bij Alma om geen tonijn meer
op het menu te zetten, hebben we als praesidium nagedacht of het Theokot deze trend
ook niet zou moeten volgen. Daarom zullen we vanaf deze week geen broodje tonijnsla
meer aanbieden. Om de lege plek in ons menu op te vullen zijn we momenteel met onze
leverancier aan het kijken naar een alternatief. Verwacht je na de paasvakantie dan ook
aan een nieuw broodje, of misschien zelfs iets helemaal anders! Tot in het Theokot!
Theokot (theokot@vtk.be)
Decadente week
Gewoon is maar gewoon. Elke VTK’er merkt het deze week: fancy is het nieuwe normaal.
Halftime gebruikt het als zijn thema. We hebben deze week een spetterend galabal. Dus
met Theokot gaan we ook niet stilzitten. Iedereen is welkom; Bereid je voor om bediend
te worden door mannen in kostuum en vrouwen in kleedje. Om het allemaal nog wat
decadenter te maken zullen er ook hapjes zijn en wordt er ook een beetje cava voorzien
en vooral (aangezien niet iedereen ‘s middags al graag alcohol drinkt) KIDIBUL.

Cultuur

Theokot (theokot@vtk.be)

Pokershamp 3
Dat poker nog steeds geweldig is, zijn we het allemaal over eens. Terwijl iedereen zo goed
probeert te worden als Phil Iveys, Barry Greenstein en Doyle Brunsons, gaan wij eens
kijken wie van jullie de titel van VTK Pokerchamp verdient.
De derde Pokerchamp van dit jaar zal doorgaan op donderdag 26 maart in het Theokot om
20:00 uur. Inschrijven is verplicht op on.vtk.be/poker. De inkomprijs bedraagt 1 euro voor
leden en 1.5 euro voor niet leden. Zoals altijd zijn er toffe prijzen te winnen.
Cultuur (cultuur@vtk.be)
Cultuur raadt aan
Velen van ons zijn zonder twijfel opgegroeid met de stripreeks Bollie en Billie. Of je ze nu
kent als het nederlandse “Bas en Boef” of het franse “Boule et Bill”, de avonturen van deze
rosse jongen en zijn net even roodharige cockerspaniël kennen we allemaal.
Na meer dan 50 jaar enkel op papier te hebben bestaan, maakte de helden van de
populaire Belgische stripreeks Bollie en Billie van Jean Roba eindelijk de overstap naar
het witte doek. Net als in de strip wordt het leven van Bollie en zijn familie bekeken door de
ogen van hun cocker spaniël Billie. Het was voor de scenaristen een hele uitdaging om de
losstaande grapjes uit de strips om te vormen tot een coherent verhaal, maar ze hebben
deze uitdaging met glans doorstaan.
Op woensdag 25 maart, zondag 29 maart en woensdag 1 april zal STUK een screening
geven van deze nostalgische film voor maar 6 euro per ticket. Zeker aan te raden!
Cultuur (pokerchamp@vtk.be)
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Internationa(a)l

International easter(n) cantus
Dear Easter(n) loving people,
Seeing that Easter is once more nearly upon us & seeing that the East has never been in
the news more than it is now, VRG & VTK International have decided to once more team
up and bring you a great cantus in the Waaiberg. Instil fear in the hearts of the lesser
people once more, ancient Mongolian Warlord! Unleash the inner Chinese martial arts
expert in yourself once again! Leave behind those Arabian sands, comrade sheik! Arise
from your tomb, Ottoman Sultan. Leave your rabbit hole behind, dear Easter Bunny! This
cantus will be the ultimate battle for the East!
So buy your tickets at VRG’s Secri or at VTK’s Theokot and come as easter(n) as you can
possibly be! Prices: 11 euro for members and 13 for non members. Doors: 8.30pm and Io
Vivat: 9pm

Groepje vrienden

International (international@vtk.be)

Mitrailletteverkoop
Op 24 maart wordt het Theokot bestookt met een hoop oneerlijke concurrentie: Mitrailletten
voor een democratische 2 euro!
Geniet van het beste van wat de frituur te bieden heeft en dit tegen een fractie van de prijs.
Nog honger? Soep aan een halve euro vult nog de laatste krochten van uw maag.
Groepje vrienden

Activiteiten

Galabal Des Vlaamsche Technische Krings
Ook deze week gaan we gewoon verder met de verkoop van de galabaltickets. Je vindt
ons opnieuw elke middag in het Theokot over de middag. Vergeet ook niet om je bus op
tijd te reserveren. Dit doe je nog steeds op on.vtk.be/bus.
Ook dit jaar verkiezen we opnieuw onze galaking & -queen! Indien jij en je partner kans
willen maken op eeuwige roem en vette prijzen dan kan je je al kandidaat stellen door
eenvoudigweg een mailtje te sturen naar galabal@vtk.be met een foto van jullie twee in
de bijlage. Je kan ook een van je vrienden verrassen door hem/haar en zijn vriend(in) in
te schrijven!
Veel succes en most of all, have fun!
Galabalteam (galabal@vtk.be)
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Cantusweek
De maandag na galabal is het weer tijd voor onze beroemde/befaamde cantusweek.
De verkoop hiervan vindt plaats vanaf dinsdag 24 maart 12h30 in het Theokot. Kaarten
kosten 9/13 euro (L/NL) per cantus, met uitzondering van de ochtendcantus op maandag,
hiervoor kan je een kaartje krijgen aan 8/12 euro. Als je verkleed komt in het thema,
verdien je een euro terug. Helden die heel de week willen komen, kunnen een combiticket kopen voor alle cantussen aan de spotprijs van 35 euro! Geheel in lijn van de traditie
presenteren we jullie dit jaar onze R-cantusweek.
Maandag 30/03 9u00 - Retrocantus @ ‘t ElixIr - 8/12 euro
De week start maandagochtend met een retrocantus in ‘t ElixIr met heerlijke cava en
koffiekoeken.
Maandag 30/03 21u00 - Ridder-&Ruiterscantus @ Waaiberg - 9/13 euro
Dezelfde avond houden we een Ridders- en Ruiterscantus in onze thuishaven de
Waaiberg, dit keer op een sterk biertje.
Dinsdag 31/03 20u00 - Regenboogcantus @ Zamo - 9/13 euro
Dinsdag zoeken we vreemde oorden op en trekken we naar de Zamo voor de
regenboogcantus. Om een keertje gewoon te doen, cantussen we hier op onze geliefde
Stella.
Woensdag 01/04 20u00 - Russische cantus @ Waaiberg - 9/13 euro
Op een Russische cantus hoort natuurlijk de wodka rijkelijk te vloeien, een ervaring die we
jullie niet willen ontnemen.
Donderdag 02/04 20u00 - Rock ‘n Roll cantus @ Albatros - 9/13 euro
De afsluiter van de week vindt plaats in de Albatros en zal in het engels voorgezeten
worden. Ook hier zingen we luidkeels liedjes met een pintje Stella in de hand.
Activiteitn (activiteiten@vtk.be)

Onderwijs

VTK Bureau 8
Deze week is het weer tijd voor het derde bureau van dit semester. De belangrijkste
agendapunt voor het bureau is de regeling voor de tweede examenkansen als je op
Erasmus/dual degree/exchange program gaat.
De agenda zal nog verder aangevuld worden en kan je terugvinden op on.vtk.be/agenda
Iedereen is welkom om 12u40 in BOKU 4.20!
Inschrijven op on.vtk.be/bureau, zoals vorig semester. Bij inschrijving worden er opnieuw
een broodje en een drankje aangeboden.
De verslagen van de vorige bureaus kan je terugvinden op on.vtk.be/verslag.
Onderwijs (onderwijs@vtk.be)
Proffentap met uitreiking gouden krijtjes
Komende dinsdag is het weer zover: dan staan de proffen en assistenten weer achter
de toog van onze fakbar ‘t ElixIr. Dinsdagavond reiken we ook de rest van de gouden
krijtjes uit. De eerste 5 gouden krijtjes hebben onze vrienden van VTK Revue al mogen
uitreiken op hun geweldige première (als je niet bent gaan kijken, heb je echt wel een
avond topentertainement laten liggen). Kom dus dinsdagavond een lekker pintje drinken
getapt door onze proffen.
Onderwijs (onderwijs@vtk.be)
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p. 10 - Bakske Week 4

Ode aan professor Vander Sloten door Onbekende student
Joseph, jouw uitstraling was geniaal,
alles behalve banaal.
Jouw persoonlijkheid vulde de hele zaal.
Jouw charisma valt buiten elke schaal.
Met krijt in de hand, klaar om revolutionaire dingen op het bord te pennen, stond jij
vooraan.
Iedereen was elke keer weer verbijsterd door jouw uitstraling.
1 dag was je afwezig.
Voor de studenten een enorme tegenslag.
Voor Showbizz Bart de mooiste dag van zijn leven.
Jij, Joseph, bent een super professor en persoon.
Ook al liet je me buizen, mijn aanzien ten opzichte van jou is nog steeds het aanzien van
een God!
ps: Mag ik is meerijden in uw Lambo?
De wetenschap(per) liegt niet? Debatavond rond wetenschappelijke integriteit.
De groep Wetenschap & Technologie organiseert komende woensdag tijdens de
ethiekweek een debatavond rond de integriteit van wetenschappelijk onderzoek.
Het panel reflecteert over eerlijke wetenschap, over vragen rond auteurschap en
plagiaat van wetenschappelijke publicaties, over gebruik en misbruik van statistiek, over
ervaringen met een praktische aanpak en training. Als deelnemer kan u ook uw opinie
geven en uitgebreid vragen stellen aan de panelleden.
De sprekers:
Prof. dr. Gustaaf Cornelis, Wetenschapsethicus, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit
Antwerpen.
Dr. René Custers, Regulatory & Responsible Research Manager, VIB.
Prof. dr. Marie-Christine Janssens, Professor Intellectuele rechten, Hoofd
onderzoekseenheid ICRI/CIR, KU Leuven.
Prof. dr. Geert Molenberghs, Leuvens Biostatistiek en Statistische Bioinformatica
Centrum, KU Leuven.
De panelleden:
Prof. dr. ir. Paul Van Houtte, Departement Materiaalkunde en Commissie voor
Wetenschappelijke Integriteit, KU Leuven.
Prof. dr. Gerrit Storms, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU
Leuven.
Prof. dr. ir. Annemie Geeraerd, Afdeling Mechatronica, Biostatistiek en Sensoren,
Departement Biosystemen & Ethics@Arenberg, KU Leuven, treedt op als moderator.
Rector Rik Torfs leidt het debat in. Vicerector van de Groep Wetenschap & Technologie
Georges Gielen zorgt voor het slotwoord.

Bakske Week 4 - p. 11

Schachtenmeester

Doopcertificaten
Het is al weer een tijdje geleden, maar voor de meeste eerstejaars die meegedaan
hebben aan de doop zal 5 november nog wel fris in het geheugen zitten (met misschien
een of meerdere zwarte gaten van de cantus). Maar natuurlijk krijgen jullie nog een mooie
herinnering die jullie kunnen ophangen op kot, thuis,... Dit doopcertificaat mogen jullie
donderdag 26/3 komen afhalen in onze geliefde fakbar ‘t ElixIr. Kan je niet komen op 26/3,
dan kan je je doopcertificaat daarna vinden in het Theokot!
Jurgen (schachtenmeester@vtk.be)

Fakbar

Halftime Feest
Het fakfeestje van Halftime is zoals elk jaar een dik feestje. Zak daarom zeker af naar
fakbar ‘t ElixIr!!
Fakbar (fakbar @vtk.be)
Chemika
Kom samen met de mensen van Chemika een feestje bouwen in fakbar ‘t ElixIr!!
Fakbar (fakbar@vtk.be)
Proffentap
1 keer per jaar, tijdens de Proffentap, is het de wereld op z’n kop: dan komen de proffen voor
ons zwoegen en zweten i.p.v. wij voor hun. De proffen komen dan lekkere pintjes tappen
voor hun studenten!! Kom zeker kijken in fakbar ‘t ElixIr wat de proffen is bijgebleven van
HUN studententijd!!
Fakbar (fakbar@vtk.be)

De beste rijmer van het land
Ode aan een prachtige vrouw
Van wie ik bijna hou
Ik ontmoette haar op esat
Ik kan niet vertellen hoe ze mij betoverd had
Het gaat natuurlijk over ons Lut
Ze zat wat in de put
Ze gaat ons bijna verlaten
En ons met veel spijt achterlaten
En als ik me niet vergis
Zei ze ook dat esat één familie is
We gaan u missen lieve Lut
Amuseer u en laat uw vrije tijd niet onbenut
Spring nog eens binnen als het past
Dan pakken we u nog eens goed vast
Groetjes,
Anoniempje (de beste rijmer van het land)
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Varia

Preparee
Preparee is een improvisatiegezelschap voor en door studenten. Sinds 2000 maakt
Preparee officieel deel uit van de KUL en daarmee vieren we ons 15 jaar bestaan. Tijdens
deze 15 jaar zijn we van een pasgeboren ukje naar een 15 jarige pukkelfabriek uitgegroeid.
We zijn ondertussen een must see in het Leuvense geworden. Kom meedoen of kijken
naar ons op een van de 3 gelegenheden!
Er staan 3 lekkernijen op ons menu:
31 Maart: Open Training. We nodigen jullie uit om mee te improviseren! Vergeet je niet in
te schrijven.
1 April: We gaan een optreden à point bakken. Een optreden om van te smullen!
2 April: We brengen een optreden bien cuit. De doorbakken vlezekes komen op het podium
te staan! Voor ieder wat wils! Tickets op www.preparee.be/tickets
Preparee
Ontbijtjes actie IAAS (Lbk)
Naar jaarlijkse gewoonte verkoopt IAAS hun heerlijke ontbijtjes voor maar 4 euro. Hierbij
bestel je bij ons een ontbijtje voor jezelf of verras je er een vriend(in) mee. Wij zullen het
dan 31 maart aan je kot leveren!
Vanaf heden zijn de bestellingen open
Wat moet je doen?
- plaats bij ons(IAAS) in de baar of aula je bestelling.
- zeg een tijdstip waarrond je je ontbijt wilt
- vergeet dat dit alles gebeurd is
- word verrast door ons ontbijtje op 31 maart
groetjes IAAS
PS. je kunt het aan baarr laten leveren indien je kot zich niet in Leuven of Heverlee bevindt
IAAS
IEEE SB Leuven Sumo Robot Competition 2015
Vorige week stonden verschillende sumo robots tegenover elkaar in de derde editie van
de IEEE SB Leuven Sumo Robot Competition.
Na de spannende voorrondes en halve finales, stonden ‘The Event Horizon’ en ‘Aiki Liu 2’
tegenover elkaar in de finale.
Voor ‘Aiki Liu 2’ was het het tweede jaar op rij dat het team de finales haalde, maar waar
ze vorig jaar nog tweede eindigde,
behaalden ze dit jaar de overwinning. ‘The Event Horizon’ behaalde naast een mooie
tweede plaats ook de titel ‘beste bachelor team’.
‘Bartbot 2.0’ met een slim systeem om zich tegen de grond te duwen als verdediging, won
de creativiteitsprijs.
Een eervolle vermelding gaat naar de teams ‘Thorik’ en ‘Ghost’.
Volledige uitslagen zijn te vinden op: http://www.ieee-sb-leuven.be/
sumo2015results
Bekijk de fotos en video’s op
https://www.facebook.com/groups/1713711248854304/
https://www.youtube.com/channel/UCtsfzeqScQCFcXtZ8AgwnfQ
Het Soirée Pratique team
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Eigen teksjte in het bakske? Stuur je teksjte dan door voor donderdagavond 20h00 naar
bakske @vtk.be

Spelletjes: 3D-sudoku
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Raadsel van de week

Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen en stuur je
antwoord voor donderdag 20u 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 ermee!
Raadsel van de week
Je zit met een aantal vrienden op een cantus. Vóór je staat een goblet bier waar nog
niemand van geproefd heeft. Omdat het nogal een saaie cantus is, bedenk je zelf een
spelletje om hem aangenamer te maken: je neemt een slok van je goblet en geeft het
vervolgens door aan een buurman. Willekeurig naar links of naar rechts (beide met kans
0,5). Die buurman doet hetzelfde: een slok nemen en willekeurig doorgeven naar links of
naar rechts. En zo gaat dat alsmaar door. De goblet beweegt daardoor vrij willekeurig heen
en weer rond de tafel (het bier in de goblet kan beschreven worden als een Newtoniaanse
vloeistof). Het zou daarom best lang kunnen duren voordat sommigen het bier voor het
eerst te proeven krijgen.
Welke persoon aan tafel heeft de grootste kans de laatste te zijn die het bier krijgt te
proeven? (neem aan dat het glas nooit leeg raakt).
Oplossing vorige week
Dit probleem heeft een prachtige truc-oplossing.
Je moet je realiseren dat de gebeurtenis “Je kunt niet meer naar de overkant lopen” EXACT
hetzelfde is als de gebeurtenis “Je kunt wél met een bootje van oost naar west varen”.
In de figuur van de bruggen kun je behalve 6 groene eilandjes met rode bruggen net zo
goed 6 blauwe meertjes (afgesloten van elkaar door bruggen) met gele doorvaarroutes
onderscheiden. Kijk maar:
En nou komt het: het blauw-gele netwerk (Oost -West) en het rood-groene netwerk
(Noord-Zuid) zijn identiek!
De kansen op een vrije doorgang zijn in beide netwerken gelijk, want als een brug instort
is er daar een doorvaarroute en geen looproute, en als een brug blijft staan is er daar een
looproute en geen doorvaarroute. De kans op beiden is 1/2.
Dus de totale kans dat je door kunt varen is gelijk aan de totale kans dat je door kunt
lopen.
Deze twee kansen zijn gelijk,
maar ook complementair, dus
beiden moeten wel gelijk zijn aan
1/2.
Winnaar vorige week:
Ramses Verachtert
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