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Wekelijks gratis informatieblad van VTK 
Semester 1 week 10: 26 november 2018 - 20 blz. - 750 ex.

23u00 Happy Hour 't ElixIr

DONDERDAGDONDERDAG

12u30 Infosessie blok en examens M00.06
19u00 Movie night "Watt" ELEC Aula C
19u30 Interfacultaire Rockrally Baarr
20u00 Praatcafé Statix TTI
20u00 Sector Night: IT Security Foyer A
22u00 Zware bieren avond 't ElixIr
23u00 PeMe-avond 't ElixIr

Beste lezer

Een keer per semester gebeurt het. We kunnen het proberen uit te stellen, we 
kunnen het negeren en we kunnen het blijven ontkennen. Maar ooit moeten we 

de waarheid onder ogen durven zien... Het einde van het semester nadert met 
rasse schreden. Blaas het stof al maar best van je boeken, laad je rekenmachine 
nog op met de laaste zonnestraaltjes en probeer toch minstens één keer te ver-

schijnen in de les. Maar vergeet niet: ontspanning is ook belangrijk!

Veel leesplezier
De redactie

DINSDAGDINSDAG
14u00 Stagebeurs OHL Stadium
22u00 Fiesta Loca 't ElixIr

WOENSDAGWOENSDAG 19u30 Interfacultaire Rockrally Vleugel F
22u00 Logi kaapt de fak! 't ElixIr

MAANDAGMAANDAG



Vicewoordje
Niks beters dan thuis, of dat is toch wat de VRT ons al jaren probeert wijs te 
maken. Maar in de realiteit is thuiskomen veel meer dan dat. Want thuis is waar 
het eten het beste smaakt, waar je het meest kan genieten van je grote bood-
schap en waar je ongegeneerd heel de dag in je pyjama kan rondlopen. Het zijn 
die kleine dingen des levens wat van thuiskomen een ware feestdag kunnen 
maken. Ik kijk dan ook elke week met glunderende ogen uit naar vrijdag, wan-
neer mijn kot vervangen wordt door dat goede oude kamertje, ik op de zondag 
hersenloos naar de koers kan staren en de peer pressure voldoende afneemt 
zodat ik niet in de ethanol verval. 

Maar voor dat het zo laat is, moeten wij allen plichtsbewust de zware          
beproeving van een doorsnee lesweek ondergaan. Moeten we genoegen 
nemen met de pseudo mama die onze professor probeert te spelen 
en moeten we maar altijd onze grote boodschap in die obscure, 
koude, wc-bril op kot placeren. Maar vrees niet onbekende 
bakske lezer, in nood leert men zijn vrienden kennen. Dus 
vergeet voor vijf dagen waar je thuis staat, vind de troost 
in elkander en kak eens bij mekaar op kot. Want wie 
begrijpt je beter dan je vrienden, je kameraden, je 
makkers.. en als je er geen hebt, mag je altijd 
eens in mijn pot komen schijten.

Praeseswoordje
Toeval of niet…

Mark Peeters is het pseudoniem van een bekende 
complotdenker die de aula’s op Arenberg afschuimt om 

te verkondigen dat ruimtevaart fake is. Hij deelt echter die 
naam met de KUL-onderzoeker Marc Peeters aan het departe-

ment Materiaalkunde. De vaste telefoonlijn in het lokaal van Marc 
(lokaal 00.02) op MTM eindigt op 2723, een ontegensprekelijke verwijzing 

naar het PubChem nummer van de chemische stof CHLOORXYLENOL, de 
actieve stof in het product DETOL. 

DETOL is een ultrasterk reinigingsmiddel dat graag uitpakt als het ideale was-
middel voor propere handen. “Propere handen” is echter duidelijk ook een verwijzing 
naar “OPERATIE propere handen”, het onderzoek naar omkoping van scheids-
rechters in het voetbal. Toeval of niet, maar dit onderzoek staat onder leiding 
van Joris Raskin. Als echte VTK’ers weten wij echter dat dit niet anders 
kan dan verwijzen naar de enige echte J. Raskin, oprichter van de Vlaamse 
Technische Kring in 1920. 98 jaar na datum zien we die letter V.T.K. ook elders 
terugkomen, namelijk in de namen van de Vice (Kobe Vanassen) en de Praeses 
(Vincent Tombeur), wat ontegensprekelijk verwijst naar deze eerste pagina van 
het Bakske!!!!
Beste medestudent, is er een dus een verband tussen de theorieën van Mark 
Peeters en dit Praesestekstje? Is het daarom dat al deze zever hier staat neerge-
pend? Of had ik gewoon geen inspiratie om een beter tekstje te schrijven?
We zullen het waarschijnlijk nooit weten. 

Gegroet, Raskin VTK 



Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10U30-18U00  12U30-14U00  22U - ...

Dinsdag    10U30-18U00  12U30-14U00  22U - ...

Woensdag    10U30-18U00  12U30-13U30 22U - ...

Donderdag    10U30-18U00  12U30-14U00 22U - ...

Vrijdag         10U30-16U00  GESLOTEN         GESLOTEN 

5 December : VTKerstmarkt | Veld voor 
alma 3

Na het grote succes van vorig jaar slaan ook dit jaar de VTK werkgroepen 
en cultuur de handen in elkaar om de VTKerstmarkt te organiseren, die 
dit jaar nog groter zal zij n!!! Verschillende werkgroepen staan paraat om 
buikjes te vullen met heerlij ke hapjes en drank. Zo zal je kunnen genieten van 
smoutebollen, warme choco, hot dogs en veeeel meer. Verder zal er ook live 
muziek, een fotobooth en een loungetent zij n. Plezier verzekerd dus!

VTKerst-

markt



DI 27 : Fiesta Loca | 't ElixIr | 22u00

Holy Guacamole, it's Fiesta time!

Nos vamos feestos met veelos tequila en desperados. Neem jouw favorietos 
sombreros mee naar 't ElixIros om te genietos van dit fantasticos feestos.

3 desperados = €4 
tequila = €1,20

Mis het nietos!

 
DI 27 : VTK Stagebeurs | OHL Stadium | 14u00-19u00

Subscribe at on.vtk.be/internshipfairstudents!  
Deadline: 26/11 - 12h

Ben je op zoek naar een opportuniteit om kennis te maken met de werkomgeving? 
Wil je het behalen van studiepunten combineren met een unieke ervaring? Dan is 
een stage iets voor jou! De beste plaats om je zoektocht naar een stage te starten 
is de VTK Stagebeurs!

De Stagebeurs gaat door in het OHL Stadion op 27/11 tussen 14u en 19u. Gedurende 
deze beurs krijg je de kans om kennis te maken met meer dan 45 bedrijven en om 
al je vragen aan hen te stellen. De stageverantwoordelijken van de faculteit zullen 
ook aanwezig zijn om al je vragen te beantwoorden! 

Een Stagebeurs is interessant voor elke student:

2e bachelor: Kom langs en ontdek de mogelijkheden voor volgend jaar, zodat je 
volledig bent voorbereid op het applicatieproces!

3e bachelor: Een stage is een ideale manier om ervaring op te doen voor de 
master. Hiernaast geeft een stage je een uniek beeld van hoe het eraan toegaat 
op de arbeidsmarkt. 

Masters: Een stage is een grote toegevoegde waarde aan je CV! Het toont dat 
je gemotiveerd bent en je ervaring hebt opgebouwd. Studenten die een stage 
doorlopen kennen het bedrijf beter, waardoor ze een zeer goed beeld hebben 
van waar ze willen gaan werken na het afstuderen. Langs de andere kant leer het 
bedrijf jou ook beter kennen, wat een voordeel kan zijn in het sollicitatieproces. 
Sommige bedrijven bieden daarnaast ook interessante thesisonderwerpen aan!

Events



Events

WO 28 : Logi kaapt de fak! | 't ElixIr | 22u00 

Aan alle logistiekers in hart en nieren, sympathisanten van stellingen en heftrucks, 
mensen die beginnen te kwijlen bij werkbroeken en stalen tippen, boys and girls 
geboren met een knijptang in de hand en zeker al die noeste arbeiders van Leu-
ven. Het enige echte feestje voor de zwoegende mens is weer daar: LOGI KAAPT 
DE FAK!!

Op woensdag 28 november, zullen wij met VTK Logistiek fakbar 't ElixIr overnemen 
om die lege magen van jullie te vullen met niet enkel sterke bieren, maar ook 
met gratis BBQ VLEES! Naast onze goudgele godendrank Stella (€1) schenken we 
zolang de voorraad strekt KARmeliet (€1,50) maar ook afwisselend KARsteelbier 
Rouge en Gouden KARolus Tripel (€1,50) zullen dit jaar de vlezekes vergezellen 
naar jullie maag. 

Tot dan xoxo VTK Logistiek

WO 28 - DO 29 : Inerfacultaire Rockrally (IFR) | Vleugel F 
(Wo) en Baarr (Do) | 19u30
Het is weer bijna zover! De voorrondes van de 35e editie van de Interfacultaire 
Rockrally staan voor de deur! Laat je omverblazen door het muzikaal talent dat 
onze Leuvense kringen te bieden hebben. De bandjes zijn er helemaal klaar voor 
en willen allemaal hetzelfde: die mooie finaleplaats. Ze zullen alles uit de kast 
halen om te bewijzen dat ze deze plaats verdienen. 

Wil jij je favoriete band terugzien in het Depot? Kom dan zeker stemmen! 

Naast de jury beslissen jullie ook mee wie naar de volgende ronde 
mag gaan! Laat de strijd maar beginnen! Wij hebben er alvast zin i n , 
jullie ook?



DO 29 : Infosessie blok en examens | 200M 00.06 | 12u30

Op deze infosessie geven we je tips en tricks van student tot student om de 
blok en de examens tot een goed einde te brengen. We gaan niet specifiek op 
de verschillende vakken ingaan, maar meer algemeen op dagroutine, goede 
soorten ontspanning, omgaan met stress, handige algemene tips ... We gaan 
je hier absoluut niet zeggen hoe JIJ je blok moet inplannen, maar we gaan je 
zoveel mogelijk tips geven zodat jij zelf de tips eruit kan filteren die toepasbaar 
zijn voor jou. Na de presentatie hebben we ook wat tijd voorzien om individueel 
naar jullie vragen te luisteren.

Tussen 12u30 en 13u voorzien we een hamburgerstandje zodat je niet met een 
knorrende maag in de infosessie zit. 

DO 29 : Praatcafé Statix | TTI | 20u00 

Op donderdag 29 november organiseert Statix de tweede editie van het praatcafé, 
een evenement waarin de student kennis kan maken met de professionele 
bouwkundewereld. Verwacht geen gladde verkoopsmensen, maar wel échte 
ingenieurs die hun stiel kennen en bijgevolg alle gewenste informatie uit de 
bedrijfswereld kunnen geven.

De vroege vogels kunnen genieten van een heerlijke Chimay blauw terwijl ze kennis 
maken met de bedrijven. Ook andere drankjes worden voorzien en niemand zal 
hongerig naar huis gaan dankzij de culinaire broodjes en desserts die door Statix 
aangeboden worden.

DO 29 : Sector Night: IT Security | Foyer A | 20u00 

VTK Bedrijvenrelaties introduceert alweer de volgende Sector Night van het 
academiejaar. 

Op deze Sector Night zakken drie bedrijven af naar Leuven om zichzelf en de 
sector security voor te stellen.

Op donderdag 29 november verwelkomen wij volgende bedrijven in de foyer van 
de 200A (departement computerwetenschappen):

> NVISO 
> Thales Group 
> Accenture

Tussendoor en achteraf voorzien wij ook een receptie waar bedrijven en studenten 
met elkaar in dialoog kunnen treden. Dit evenement is zeker interessant voor 

derde bachelor, eerste en tweede master.

Inschrijven via de link in het facebook 
event of de kalender op vtk.be.

Events



DO 29 : Interactieve movie night over "Watt" |  ELEC Aula C | 
19u00

YERA organiseert een interactieve ‘Movie Night’ over energiedocumentaire 
“Watt” van Canvas. In deze zesdelige reeks nemen klimaatactiviste Natalie 
Eggermont en energie-ingenieur en ex-YERA-lid Jonas Verstraeten de energie- 
en klimaatproblematiek in de wereld en in België onder de loep. Wat zijn de 
voor- en nadelen van de verschillende energiebronnen? Hoever staan we met 
de energietransitie? Hoe pakken andere landen het aan en is er hoop op een 
groene en betere toekomst? Hiervoor hebben we Jonas zelf uitgenodigd om er 
een boeiende en leerrijke avond van te maken. Jonas zal de meest interessante 
fragmenten afspelen en hierop ieders vragen zo goed mogelijk proberen op te 
helderen. Graag nodigen we jullie daarna uit op een gratis receptie om nog verder 
te discussiëren over de energieproblematiek van vandaag en andere energie-
gerelateerde onderwerpen. Graag tot dan!

Voor meer informatie, ga naar de YERA-facebook pagina of www.yera.be.

 
MA 3 : Blockchain Unwired - our future beyond the hype |  
Groep T | 17u30

Can you imagine buying your beer in a bar with bitcoin instead of ending up with a 
pocket full of coins? Is this technology really going to disrupt the world we know? 
And how will it affect different fields of work? Sure, central banks are already 
using blockchain in their processes but can you imagine your grandma buying her 
bread at the bakery using crypto’s? What about a world where governments don’t 
exist anymore, but decisions are made through self-governing, liquid democracy 
enabled blockchain systems? 

Have you always wondered what blockchain really is about? Is it more than just a 
crypto hype? Join us at GroepT on December 3 to learn all about how blockchain 
will affect your field of study. From novice to expert, everyone is welcome! Pick 
and choose which session you’d like to attend, and enjoy some free drinks and 
food in between. The same six sessions will be held each round. We’ll end the 
evening with a debate discussing different cases where blockchain hype & reality 
meet.

PROGRAMME 
17.30    Doors 
18.30    Introduction to Blockchain 
19:15    1st Round of Sessions 
20.15    2nd Round of Sessions 
21.15    Final Debate

Speakers: TBA

Moderated by Quinten Friederichs 
Register now on this link: http://blockchain.aftleuven.be/ 

 

Events



Events

DO 29: PeMe-avond | 't ElixIr | 23u00

Omdat het als peter of meter niet altijd zo gemakkelijk is een activiteit en/of 
datum te verzinnen om eens af te spreken met je pete- of metekindjes, is deze 
avond hét moment om eens samen te komen! Spreek af en babbel wat bij over 
jullie voorbije bele(u)venissen. Je kan natuurlijk ook al je vragen over de komende 
examens stellen om toch met een gerust hart in de zware bierenpromo's (ALLE 
ZWARE BIEREN AAN €1,5!) te schieten. Kom zeker op tijd want om 24h geeft de 
schachtenmeester een gratis vat!

DI 4 : Sector Night: Business Consultancy |  TTI | 19u30

VTK Bedrijvenrelaties organiseert alweer een Sector Night! Op deze Sector Night 
Business zakken vijf bedrijven af naar Leuven om zichzelf en hun sector voor te 
stellen.

Op dinsdag 4 december verwelkomen wij volgende bedrijven in het 
Thermotechnisch Instituut:

> Deloitte 
> Arthur D'Little 
> DuPont 
> EY 
> Altran

Tussendoor en achteraf voorzien wij ook een receptie waar bedrijven en studenten 
met elkaar in dialoog kunnen treden.

Dit evenement is zeker interessant voor 3e bachelor, 1e en 2e master uit alle 
richtingen die geïnteresseerd zijn in de consultancy en business wereld.

 
DO 6 : Cantusconvent |  't ElixIr | Deuren: 19u00, Io vivat: 19u15

Commilitones!

Na een geslaagd schachtenconvent voor de eerstejaars, kunnen we de iets meer 
ervaren cantussers ook aan hun trekken laten komen. Dit keer zullen we niet door 
het engelengezang van onze schachtenmeester begeleid worden, maar wel door 
de accordeonkunsten van de fenomenale Ben Lommelen!

Je kan je inschrijven door op maandag 3/12 en dinsdag 4/12 ‘s middags langs te 
komen in het Theokot.

Bier: €6 / €8 (L/NL) 
Water: €2 / €4 (L/NL)

Ut Vivat, Cresceat et Floreat! 
Werkgroep Cantus -- werkgroep-cantus@vtk.be 



Kleurplaat



Ganz Geil  

Gehen





Berichten
KULeuvenTuur

Benefi etconcert KU Leuven Universitair Harmonieorkest

 Kom op donderdag 29 november om 20 u in Aula Pieter De Somer 
genieten van prachtige muziek gebracht door dit 90-koppig harmo-

nieorkest. Op het programma staan onder andere 'La Boda de Luis Alonso', het            
overbekende 'Hymn to the Fallen' van John Williams en 'Twelfth Night' van Alfred 

Reed. Dit alles ten voordele van het Hippo & Friends type 1 diabetesfonds.

Interfacultair Welsprekendheidstornooi

Wil jij VTK en de faculteit ingenieurswetenschappen verdedigen op het Interfac-
ultair Welsprekendheidstornooi van VRG? Heb jij zin om je voor een professionele 
jury te onderscheiden in het debatteren, speechen en improviseren? Stoom jezelf 
klaar door middel van gratis workshops en schrijf je in door cultuur@vtk.be te 
contacteren.

Single release Stadswacht

Woord van de dag: Tickets
- 26 november zouden 150 mensen de show in Leuven bijwonen. Daarvoor had-
den ze wel een ticket nodig. Een stormloop volgde, vele vielen in de bloedige strijd 
om een ticket. Althans zo schreef Stadswacht het met gekruiste vingers in haar 
geschiedenisboeken...

Stadswacht stelt zijn nieuwe single en enkele andere nieuwe songs voor in      
Vleugel F. Wees welkom!

Tickets €5



Berichten

Cursusdienst

Het einde van het semester nadert weer. Deze woensdag (28/11) is de laatste dag 
dat je bestelde boeken kan afhalen. Daarna vervallen alle reservaties en werken 
we met first come, first serve tot semesterweek 12. Dit wil zeggen dat we nog 
maar beperkt open zijn en we geen nieuwe boeken meer bijbestellen. We verko-
pen dan enkel nog boeken en materiaal uit stock zolang de voorraad strekt. Kom 
dus zeker tijdig naar de cursusdienst en laat je reservaties niet vervallen!

Demodag P & O 3
Iedereen welkom op de demodag van P&O3 (2e fase bachelor ingenieursweten-
schappen): Uitdagingen in het binnenland en inspiratie uit het buitenland!
19 december 2018, 10-17 u., derde verdieping gebouw Departement Werktuigkunde, 
Celestijnenlaan 300, Heverlee.

Meer info: https://eng.kuleuven.be/nieuws-en-agenda/agenda/2018/de-
modag-2018

IAESTE

Wat een drukte, de ene week amper tijd hebben om bedrijven te contacteren en 
de volgende week op Athens naar Warshau, een mens zou er nog amper tijd voor 
hebben om een meme te maken... Nu, het is vrij vanzelfsprekend dat je als lid van 
IAESTE toch ietwat fan bent van het internationale leven, en ook in Warshau is dit 
te merken. Simpelweg vragen om voorstellen van restaurantjes en toeristische 
attracties in een grote facebook groep zorgt voor tientallen mensen en eens zo 
veel reacties. Helaas waren het er zo veel dat er niet genoeg tijd was om alles te 
doen, dus moet ik later maar terug komen. Misschien is er dan ook tijd om eens 
af te spreken met het huidige LC en een fris glaasje wodka te delen, elk excuus is 
een goed excuus om op reis te gaan. Maar dat lukt nu dus niet, wat is het leven 
van een reizende student toch zwaar he...



YERA - Brandstof maken uit lucht, 
hoe dromen werkelijkheid werden

  Wat als we CO2 uit de lucht kunnen halen en doen verdwijnen? Dat is 
waar men vandaag mee bezig is, het vangen van CO2 uit de lucht om het 

terug op te slaan in de grond. Als wereldverbeteraar wordt je echter niet rijk, 
dus werd naar manieren gezocht om de CO2 om te zetten in brandstof en te 
verkopen. Deze technologie wordt Air to Fuel (A2F) genoemd en kan de laatste 
tijd op veel (financiële) steun rekenen. Ligt de commerciële doorbraak van een 
CO2 neutrale brandstof in het verschiet?

They call it magic…
Simpel gezegd wordt water door middel van een energie-intensief elektrolyse-
proces gesplitst in H2 en O. Vervolgens wordt die H2 gemengd met CO2, dat uit de 
lucht gefilterd is, ter vorming van koolwaterstoffen. Hieruit kunnen verschillende 
soorten brandstoffen gemaakt worden. Helaas, magie bestaat niet en verdwijnen 
is dan ook onmogelijk. De CO2 die uit de lucht gehaald wordt, wordt nadien terug 
uitgestoten bij verbranding van deze synthetische brandstoffen. Dit hele proces 
is in het beste geval dus slechts CO2 neutraal, op voorwaarde dat hernieuwbare 
energie gebruikt wordt.

Roze Brildragers of zwartkijkers?
Het belangrijkste tegenargument was lange tijd dat het onttrekken van CO2 aan de 
lucht met prijzen rond de 600 dollar per ton CO2 veel te duur was. De laatste tijd 
is er echter enorme vooruitgang geboekt en deze prijs zou binnenkort naar 100 
dollar gereduceerd kunnen worden. Dit maakt deze synthetische brandstof nog 
steeds niet concurrentieel en bovendien is het proces niet zo efficiënt. Toch kan 
A2F een perfecte aanvulling zijn voor een gebalanceerd net, gebruik makend van 
het teveel aan hernieuwbare energie. Bovendien is het een uitstekende manier 
om energie op te slaan.
 
Maar ik geloof dat A2F de wereld niet kan redden…
Ook A2F heeft dus zijn voor- en nadelen. A2F heeft echter nooit beweerd de 
oplossing te zijn voor klimaatopwarming, maar een alternatief te bieden voor fos-
siele brandstoffen. De vraag blijft, is dit zinvol? Om een verschil te maken, moet 
naar projecten op veel grotere schaal overgeschakeld worden. Bovendien zijn deze 
brandstoffen (nog) lang niet competitief met hun fossiele broertjes door hun hoge 
prijs. Hoe nobel de intentie ook mag zijn, deze technologie blijkt niets anders dan 
een pleister op de klimaatwonde. Maar in afwachting van de eerste elektrische 
vliegtuigen is dit al bij al toch een mooi initiatief. Alle beetjes helpen zeker?

Berichten



Cantusweetje –Werkgroep Cantus

Commilitones,

In deze koude wintermaanden is het nodig om elkaars gezelschap op te zoeken 
en een lichtpuntje te vinden om de kop boven water te houden. Deze week gaat 
het cantusweetje over iemand die gezorgd heeft voor niet minder dan vijf can-
tusliederen die we samen kunnen zingen en een gerelateerd tragisch liefdeslied 
over iemand die helaas niet bleef drijven.

Wie door de codex bladert zal zien dat bepaalde schrijvers en componisten meer-
dere keren voorkomen. Het onderwerp van deze week is zo iemand, de onderge-
waardeerde Bert Peleman (1915-1995). Peleman is bekend om twee redenen: zijn 
groot aantal gedichten en liederen die hij zijn hele leven schreef en zijn werk bij 
extreemrechtse en Duitsgezinde verenigingen. Na de Tweede Wereldoorlog is hij 
veroordeeld voor collaboratie maar vroegtijdig vrijgelaten omwille van (de pleidooi 
van letterkundigen voor) zijn verdienste voor de Nederlandse taal.  

Zoals gezegd staan er vijf van zijn liederen in de codex, meestal romantisch 
geïnspireerd: De landsknechttrommen dreunen, Laat ons, liefste, samen varen, 
Roosemarijntje, Er waren eens drie hoogstudentjes en Er was eens een studen-
tinneke (pagina’s 362, 416, 417, 224, 256). Het moet niet verwonderen dat Pele-
mans naam onbekend is aangezien de liederen bijna nergens gezongen worden. 
De eerste zijn alle drie gecomponeerd door de grote Armand Preud’homme, het 
vierde is geschreven op een melodie van de populaire Emiel Hullebroeck (beide 
hebben zo’n twintig cantusliederen op hun naam!) en het laatste is op de melodie 
van een middeleeuws lied. 

Er was eens een studentinneke is een mooi lied dat gaat over twee studenten die 
mekaar liefhebben en ‘voor eeuwig getrouwd’ worden. Het is echter gebaseerd 
op een ander liefdeslied dat niet zo goed afliep, namelijk Het waren twee con-
incskinderen. Dit lied, waarvan de vier belangrijkste strofen ook in de codex staan 
beschrijft de liefde tussen twee personen die door water van elkaar gescheiden 
waren. De koningsdochter stak elke avond drie kaarsen op zodat haar geliefde 
kon overzwemmen tot op de dag dat een oud venijn ze uitblies waardoor de jon-
gen verdronk. De dochter gaat daarop met haar vaders visser naar hem op zoek 
en pleegt bij het zien van zijn lichaam 
zelfmoord. Het lied vertoont heel grote 
gelijkenissen met het Griekse verhaal 
van Hero en Leander, en is daar waar-
schijnlijk op gebaseerd. 

Laten we drinken, commilitones, op de 
liefde in die koude wintermaanden!

Ut Vivat, Crescat et Floreat! 
Mathias Waerebeek, Werkgroep Cantus 
–– werkgroep-cantus@vtk.be



De avonturen van Patje en Gradje

 

 



Burgiememes

De 24 urenloop is al weer even voorbij, maar toch kregen we in onze mail-
box nog een -gefrustreerde (?) - meme van een lid binnen. Bij deze, bedankt 
Dries!

Reden genoeg om nog wat meer pareltjes te gaan zoeken in de jaargroepen!

     10/10 voor meme, 0/10 voor taal

Memes



Spelletjes

Binairo

Woordzoeker



Raadsel van de week

Geïnspireerd door zender Vier en gezien een prof het niet zo druk heeft, houden 
ze op de faculteit de quiz 'De Slimste Prof ter Wereld'. Spannend, spannend: het 
is de fi naleweek!

In de running zijn nog: Lutgarde Beernaert, Ilse Smets, Dirk Vandepitte, Jos Vander-
sloten, Raf Vandebril en Karel Thaels. Elke dag strijden drie proffen tegen elkaar 
en valt eentje defi nitief af. Op de vierde dag spelen de drie resterende proffen om 
de uiteindelijke winst. 

De week wordt begonnen door Dirk Vandepitte, Raf Vandebril en Ilse Smets. Daar-
na volgen respectievelijk Jos Vandersloten, Lutgarde Beernaert en Karel Thaels. 
Proffen zijn nu éénmaal de slimste mensen ter wereld en daarom even sterke 
quizzers.

Wat is de kans dat een vrouwelijke prof zich tot slimste prof ter wereld mag       
kronen?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een boeken en      
gezelschapsspelletjes prijzenpakket !

Vorige week was de oplossing 6 210 001 000 , Christophe Dierick wist dit en 
mag zijn prijs afhalen op blok 6!

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!

Doolhof




