
Bakske Week 4 - p. 1

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

3 mrt 2014 -           blz.      -     1000 ex.20

Agenda ontspanning
Activiteiten

Zondag (2/3)
23u00-00u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (3/3)
12u30-14u00
12u30-14u30

20u00-...

BEST Broodjesverkoop
Bicky-verkoop 
Revue2014: In Creemers’ fields

Theokot 
Theokot
De Koelisse

Dinsdag (4/3)
12u30-14u00 
13u00-13u45

20u00-...
22u30-24u00

BEST Motivatiebrief Workshop 
Startvergadering Fulltime
Revue2014: In Creemers’ fields
Ijshockey

BEST Office
BOKU 3.22
De Koelisse
Ijsbaan Leuven

Woensdag (5/3)
12u45-14u00

20u00-...
21u00-...

VTK Bureau 7
Revue2014: In Creemers’ fields
BEST Movienight

BOKU 3.22
De Koelisse
Theokot

Maandag (10/3)
20u30-... HoJa-Cantus: Grease Pavlov

Woensdag (12/3)
10u00-17u00 Jobfair Brabanthal Leuven
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Agenda serieus
Activiteiten

Maandag (3/3)
12u30-13u45
18u00-19u30

Cursusdienst open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Dinsdag (4/3)
12u30-13u45
18u00-19u30

Cursusdienst open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Woensdag (5/3)
12u30-14u00 Cursusdienst open Theokot

Donderdag (6/3)
12u30-14u00
18u00-19u30
10u30-14u30

Cursusdienst open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot
Theokot

Woordje van de praeses
Het is toch wel een tijd, 150 jaar! No shit sherlock, maar wat me tijdens vorige 
week het meest is opgevallen is hoe kort en lang tegelijk 30 jaar wel niet kunnen 
zijn. In het kader van de feestweek was er namelijk een delegatie van de Cercle 
Industriël op bezoek (VTK in Louvain-La-Neuve). Uiteraard hebben we van de 
mogelijkheid gebruik gemaakt om te praten over hoe het er bij onze kringen 
aan toe gaat. Wel, eigenlijk houden zij zich met exact hetzelfde bezig als wij: 
onderwijs, cudi, activiteiten, sport, cultuur, bedrijvenrelaties,... Die 30 jaar heeft 
daar dus helemaal geen invloed op gehad. Echter, vanaf we over cantussen 
begonnen te praten werd het een wereld van verschil. Wat de reden is dat het 
ene zo drastisch veranderd is en het andere niet is mij een raadsel, maar de 
denkoefening is op zijn minst fascinerend te noemen.

Weetje van de week: The Hunger Games maken een mens depressief. 
Robin (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Na een moeizame strijd heeft de inheemse bevolking van de 6-0 een deel van 
hun territorium moeten afstaan. Het begon nog vrij vreedzaam, toen onze keuken 
werd ingepalmd om aardapppelen te koken en groenten te snijden voor een 
BBQ. Deze tijdelijke overrompeling van de keuken werd echter snel afgeslagen, 
al sneuvelde er gaandeweg wel 1 van onze vuren. Momenteel kampen we echter 
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met een veel doortastendere bezetter. Bijna 2 weken kampeert er al een vreemd 
volkje in ons secretariaat. Een volkje dat al eens een hemdje durft dragen, een 
volkje met wat connecties hier en daar en vooral: een volkje dat geld in het laatje 
brengt bij VTK. Elke poging tot onderhandelen werd steevast afgeblokt met de 
dreiging om de geldkraan dicht te draaien. Bikkelhard, dat bedrijvenrelaties-team 
van VTK. Ik vrees dat we ons secri gewoon kwijt zijn tot ze uitgewerkt zijn en de 
jobfair gedaan is.

Weetje van de week: zoals enkelen onder jullie misschien weten, heeft de kar 
van VTK een naam: Roxanne. En ons Roxanne heeft tijdens de cavacantus van 
afgelopen week een goede 5 mensen naar huis mogen brengen die iets te diep 
in het glas hadden gekeken. Volgende keer toch maar weer op stella?

Jeroen (vice@vtk.be)

 Activiteiten
HoJa-cantus

Een cantus in het zaaltje van de Pavlov, uitsluitend voor derde- en hogerejaars in 
thema Grease! Begin het vet al maar in je haar te smeren.
Kaartenverkoop woensdag in Theokot om 12u30.

Eline (activiteiten@vtk.be)

 Bedrijvenrelaties
Jobfair

De VTK jobfair is de grootste jobbeurs voor ingenieurs in België. De beurs vindt 
plaats op 12 maart 2014 in de Brabanthal te Leuven van 10:00 - 17:00. Het 
evenement vormt de ideale gelegenheid om verschillende bedrijven te leren 
kennen. We voorzien voor elke afstudeerrichting een variëteit aan bedrijven 
zodat je kennis kan maken met de grootste spelers uit de industrie die jou 
aanspreken. 90 bedrijven zullen klaar staan om met jou te praten over hun job- 
of stageopportuniteiten. Neem zeker je CV afgeprint mee naar deze beurs, wie 
weet vind je hier wel je toekomstige job. Meer informatie vind je op http://on.vtk.
be/jobfair . 

Schrijf je in om kans te maken op een tablet of mooie andere prijzen via http://
on.vtk.be/subscribe . Inschrijven is verplicht en kan tot maandag 10 maart 2014 
voor 12:00 uur.

Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)   
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 Cultuur
Dubbelquiz

Op donderdag 13 maart organiseren we samen met de jongens en (vooral) 
meisjes van Farma een dubbelquiz. Zoals gewoonlijk gaan we van start om 20u 
in auditorium 200G - 00.01. Kom bewijzen dat wij burgies veel slimmer zijn, of nog 
beter, maak gewoon een ploegje samen met de mensen van Farma. Inschrijven 
kan op on.vtk.be/dubbelquiz.

Leuven Jazz - Jeff neve invites...
Van 19 tot 23 maart vindt in Leuven de tweede editie van Leuven Jazz plaats. 
Tussen de concerten van dit geniale festival zit ook dat van Jeff Neve, de 
internationaal bekende Jazz pianist op 20 maart. Het concert is al een tijdje 
uitverkocht, maar VTK heeft nog 8 tickets, die we weggeven aan de sterk 
verminderde prijs van €13. Wie graag een ticket wil claimen kan vanaf maandag 
12u een mailtje sturen naar cultuur@vtk.be. Max 2 tickets per persoon!

Xander De Rycke
Op 19 maart brengt Xander De Rycke een bezoek aan Leuven met Zijn Derde 
Show. Een stand-up comedian van formaat en dus zeker niet te missen. Cultuur 
heeft nog kaarten, die we weggeven aan €4 per stuk. Stuur vanaf maandag 
12u een mailtje naar cultuur@vtk.be om een ticket te claimen. Max 2 tickets per 
persoon!

teDx Flanders
Op dinsdag 26 maart vindt in de stadsschouwburg van Antwerpen TEDxFlanders 
plaats. Wie niet weet wat dat is, neemt best eens een kijkje op ted.com. Met VTK 
raak je binnen aan halve prijs! Geïnteresseerd? Meer info volgt!
Cultuur (cultuur@vtk.be)

Cultuur (cultuur@vtk.be)

 Cursusdienst
Liefste eerstejaartjes er was iets fout gelopen met onze stock ivm met de 
oefeningenbundel van analyse 2 waarvoor onze excuses normaal zou dit nu 
opgelost moeten zijn! We kunnen jullie wel een schadevergoeding aanbieden 
in de vorm van kusjes en knuffels! Studenten die graag een architectuur boek 
willen hebben mogen hier steeds om komen vragen op de Cudi aangezien ze 
een beetje in onze weg liggen (en het voorstel van onze praeses niet bepaald 
aantrekkelijk was). Verder mogen jullie nog altijd cursussen die je graag afgedrukt 
door ons ziet worden doorsturen naar ons.

Cursusdienst (cursusdienst@vtk.be)
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DONDERDAG 13/3  20u00   200G
5 personen/groep  €5/groep

DUBBELQUIZ 
FARMA & VTK

Powered by farmaceutica & vtk

Inschrijven op on.vtk.be/dubbelquiz
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  Fakbar
Fakir

Vanaf deze week starten we terug met de alomgekende Fakir! Voor de 
nieuwelingen onder ons, het principe is simpel. Door elke dag het Fakir-bier te 
komen drinken in onze geliefde fak, verzamel je punten.
De personen met de meeste punten zullen beloond worden met mooie prijzen! 
De strijd zal lopen tot aan de paasvakantie en het Fakir-bier van deze week is 
Saison! Good luck!

Fakbar (fakbar@vtk.be)

 Onderwijs
vtK Bureau 7

Na twee weken zonder bureau is het tijd om nog eens samen te komen. 
Discussiepunten die we dit keer in de aanbieding hebben zijn omrekentabellen 
voor resultaten van een uitwisseling, een gedragscode voor studenten, het 
onderwijsbeleid van de KUL en Toledo-rechten voor POC’ers. Afspraak woensdag 
5/3 om 12u45 in BOKU 3.22, dus schrijf je maar al in op on.vtk.be/bureau.
Iedereen is welkom, see you there!

Onderwijs (onderwijs@vtk.be)

 Sport
Sport van de maand: ijshockey

Dinsdag is het tijd voor de sport van de maand, namelijk IJSHOCKEY. Aan de 
gelukkigen die ingeschreven zijn: we spreken af aan de ijsbaan zelf rond 21u45 
aangezien we wel wat tijd nodig hebben om al het materiaal uit te delen. Neem 
ook je €2 mee voor de inschrijving. 
Het adres van de ijsbaan is : Ondernemingenweg 1, 3001 Heverlee. Tot dinsdag !

Danslessen Salsa
In het tweede semester geven we jullie de kans om de zwoele dansmoves van 
salsa onder de knie te krijgen. Om jullie helemaal onder te dompelen in de wereld 
van salsa, zal een echte Cubaanse dansleraar de lessen komen geven. De reeks 
bestaat uit 6 danslessen van telkens 1,5 uur. De lessen zullen telkens doorgaan 
op dinsdag om 20u00-21u30 in Redingenhof zaaltjes, unit 2. We starten op 
dinsdag 11 maart. Leden betalen €25, niet-leden €30. Inschrijven kan via vtk.be.

Sport (sport@vtk.be)
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iCare-bedankfeest

Niets is mooier dan 
gratuite inzet.

www.kuleuven.be/icare

Donderdag 13 maart 2014
Van 12 u. tot 14 u. 
Binnenplein Pauscollege
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Vergeet je iCare button niet

- KU Leuven bedankt al haar vrijwilligers! -

Do not forget your iCare button

“

“

iCare Thank You Party

- KU Leuven thanks her volunteers! -

Thursday, 13 March 2014
From 12:00 noon to 2:00 pm
Pauscollege Courtyard

Nothing is more beautiful than 
gratuitous effort.
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Event on Education Career related CourseCourse on Technology Course on Applied EngineeringLeisure Event

y e a r s

16.03.2014
APPLY TILL

Go to 
www.BEST.eu.org/courses 
and APPLY NOW!
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BEST
eBec

8 Maart is het weer zover! Dan is het de eerste ronde van de European BEST 
Engineering Competition. In deze ingenieurscompetitie nemen teams van vier 
ingenieursstudenten het tegen elkaar op tijdens een team design opdracht of 
case study. De winnaars stoten door naar de regionale ronde en wie weet wel de 
finale, die dit jaar in Riga plaatsvindt.
Wat heb je nodig om aan de wedstrijd deel te nemen? Vooral veel goesting, geen 
schrik om out of the box te denken en een stevige portie creativiteit. Aarzel niet 
en schrijf je samen met drie vrienden nog snel in en maak kans op tickets naar 
Londen en waardebonnen: www.bestleuven.eu/ebec2014.

Summer course
Summer Course Season, it’s on! Kan je na de lesbezoeken niet genoeg krijgen 
van BEST? Heb je wel zin om op Summer Course te gaan, maar heb je nog 
vragen? Of heb je gewoon zin in een lekker broodje, of een leuke filmavond? 
Kom dan volgende week zeker naar één (of alle ;-)) van onze activiteiten!
Een recap van de technicalities vind je in de Agenda van dit ‘t Bakske! En voor 
diegenen die de BEST Office nog niet weten zijn, hebben we hieronder een 
plannetje gemaakt voor jullie :)
Tot dan!

BEST Leuven (leuven@BEST.eu.org).
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Ingenious. Show the world you're too.

zaterdag 8 maart
P&O-lokalen,  dep. Werktuigkunde

bestleuven.eu/ebec2014 facebook.com/EBECLeuven2014
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Varia
Yera Bickyverkoop

Kom maandag naar het Theokot om een lekkere Bicky te eten, hmmm smullen!! 
YERA gebruikt de opbrengst om werkingskosten te dekken, en je krijgt een 
lekkere hamburger in de plaats: WIN-WIN!
YERA is een denktank die focust op energie. Ons doel is om energie op een 
verantwoorde manier onder de aandacht te brengen. We publiceren artikels en 
organiseren evenementen rond het energiethema. Interesse? Neem eens een 
kijkje op www.yera.be

 
Fulltime startvergadering

Om het afstuderen van de laatstejaars te vieren heeft VTK een budget aan de 
kant gezet voor enkele leuke activiteiten. Die activiteiten moeten natuurlijk ook 
georganiseerd worden. Laatstejaars die zin hebben om er mee een vette week 
van te maken, kom zeker af! Als je niet kan komen, maar wel mee wil organiseren, 
stuur dan een mailtje naar fulltime@vtk.be.

Sander (fulltime@vtk.be)

Samba De Janeiro

Deze zomer trekken onze Rode Duivels naar Brazilië. Hoog tijd dus dat wij 
als supporters op verkenning gaan naar dit onbekende land! Daarom vormt 
Lerkeveld op 3 maart uw fakbar om tot een heus Braziliaans carnaval! Zwoele 
temperaturen, zomerse beats, heerlijke cocktails (3 cocktails voor de belachelijk 
lage prijs van 5€) en de schaarsgekleede boys and girls zullen van dit knotsgekke 
carnaval een feest maken zoals u nog nooit eerder meemaakte!

Loop dus als het weerlicht naar de boer, pluim één van zijn kippen en steek de 
veren in uw achterwerk, zodat u zeker niet uit de toon valt op het feestje van het 
jaar of kom verkleed als supporter van onze nationale trots! Want voor dit feestje 
kan alleen maar gelden: “Beter slecht gaan dan niet gaan!”

Ingenious. Show the world you're too.

zaterdag 8 maart
P&O-lokalen,  dep. Werktuigkunde

bestleuven.eu/ebec2014 facebook.com/EBECLeuven2014
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workshop - introductie tot Raspberry Pi: 
timelapse met Raspbian - maandag 10/3, 19u30 @ ESAT 02.58

Een nieuw semester, een nieuwe reeks Soirée Pratiques! Ook nu bieden we 
voor alle geintresseerden laag-drempelige, hands-on workshops aan. In de 
eerstvolgende introduceren we Raspberry Pi. Raspberry what? Raspberry Pi is 
een goedkope mini-computer ter grootte van een gsm, waarop je een volledig 
besturingssysteem kan zetten. In dit geval bekijken we de Linux distributie 
Raspbian. Het is een ideaal platform voor allerlei hobby projectjes waarvoor je 
wat rekenkracht nodig hebt.

Klinkt dit te veel CW? Geen Linux ervaring? Geen paniek, we houden het 
eenvoudig en leggen je de nodige basis uit. In deze sessie bekijken we hoe je 
op een eenvoudige manier een timelapse camera/nanny cam/spy cam/security 
cam... kan maken van je Raspberry Pi met een oude webcam.

Wij zorgen voor het nodige materiaal, welke je dankzij onze sponsors tegen een 
spotprijs kan overkopen.
Inschrijven is verplicht op: http://www.ieee-sb-leuven.be/raspi

IEEE SB Leuven Soirée Pratique team

The Soirée Pratique Team presents: 

info and subscriptions at www.ieee-sb-leuven.be/soireepratiques 

Monday March 10th, 19h30 @ ESAT 02.58 

Introduction to Raspberry Pi 
Timelapse with Raspbian 
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KIC InnoEnergy Benelux
The Leading Engine for Innovation and Entrepreneurship in Sustainable Energy
smartcities@kic-innoenergy.com

KIC InnoEnergy receives funding from the European 
Institute of Innovation and Technology

Entrepreneurs meet Smart Cities
March 6 - 16h to 18h
KU Leuven - ESAT - room 00.62

Creating more value with energy

Lecture: Enervalis & Optimair
Drinks by IEEE Student Branch Leuven

MSc Energy for Smart Cities & the Business Creation present: 

www.enervalis.com - www.optimair.nl - www.ieee-sb-leuven.be
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Startup Weekend Leuven: ontdek de Leuvense 
start-up scène & richt een start-up op in 54 uur!

Startup Weekend komt naar Leuven van 4 – 6 april 2014. Dit 54 uren durende 
event brengt developers, designers en entrepreneurs samenom ideeën te 
pitchen, nieuwe teams te vormen en een bedrijf op te richten, en dat allemaal in 
één weekend.
Het is een ideale kans om startup ideeën uit te proberen, potentiële
co-founders te ontmoeten en de startup scène van Leuven te ontdekken.
Startup Weekend Leuven brengt studenten en gevestigde waarden in de startup 
scène samen (maximaal 50 studenten kunnen deelnemen). Om die reden is ook 
de kostprijs bewust laag gehouden. Nog tot 28 februari kosten tickets € 45. Voor 
dit bedrag krijg je een overdaad aan
voedsel gedurende het volledige weekend, professionele coaching en toegang 
tot heel wat it-resources die anders betalend zouden zijn.
Meer info over het programma, de coaching en de prijzen kan je terugvinden 
ophttp://leuven.startupweekend.org. Beslis snel, want de plaatsen zijn beperkt!

Thijs (leuven@startupweekend.org)

Revue
Deze week presenteert VTK-Revue u hun Revue van 2014: “In Creemers’ Fields”. 
Altijd al willen weten hoe onze geliefde proffen zich in de Creemerse Velden 
zouden gedragen? Kom dan zeker kijken! De Revue vindt plaats op maandag, 
dinsdag en woensdag in ‘De Koelisse’ onder alma 3 om 20.30 u (deuren om 
20.00 u).
Aangezien Revue-tickets blijkbaar toch maar zo geliefd zijn als Westvleteren met 
naaktfoto’s van Lutgarde B. op ’t fleske kan je bij elke voorstelling nog tickets 
kopen aan de kassa. Kom dan wel best even op voorhand want op = op. Tot 
maandag, dinsdag of woensdag!

Eigen tekstje
Jas verloren op een TD? Originele manier nodig om het goed te maken met je lief? 
Te verlegen om die knappe griet met de blauwe trui van je aula te benaderen? Geen 
probleem! Plaats genoeg in het Bakske voor jouw bericht!
Stuur voor donderdagavond 21u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp 
‘tekstje’.

Communicatie (bakske@vtk.be)
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Raadsel week 4
Deze week geen echt raadsel, maar een opgave om te zien wie er creatief is en 
met zijn handen kan werken!

Opgave van de week
Deze week zagen we deze leuke creatie opduiken in het kasteel (zie onder). 
Vouw of bouw deze week met dit bakske een zo mooi mogelijke sculptuur en 
stuur een foto ervan naar raadsel@vtk.be. Veel succes!

Oplossing vorige week: Het eerste 
raadsel van vorige week staat bekend 
als Goldbach’s Conjecture. Het is 
een belangrijk open probleem in de 
wiskunde sinds Goldbach in 1742 
het idee neerpende in een brief naar 
Euler. We stelden het maar voor, je 
weet nooit dat er iemand onder ons 
plots een geniale ingeving kreeg ;).

Voor het tweede raadsel hebben 
we elke oplossing goedgekeurd 
die technisch juist was, ook met 
kleine afrondingen. Buiten de triviale 
oplossingen van een geheel aantal 
keren -ook 0 maal, dus stil blijven 
staan- de aarde rond te wandelen in 
de 3 richtingen, is er een oplossing 
die toch wel veel eleganter is te 
noemen. (Je kan hier natuurlijk ook 
weer gehele tourtjes rond de aarde 
bij tellen).

Stel: Je begint op de Evenaar op de Meridiaan van Greenwich. Van daar wandel 
je recht naar het noorden toe. Op de Noordpool draai je linksaf, en wandelt weer 
tot de evenaar. Aangekomen op de zeebodem daar net naast het centrum van de 
Galapagoseilanden draai je opnieuw naar links. Je wandelt dan over de evenaar 
terug naar uw beginpunt. Als we abstractie maken van bergen en zeebodem, 
en de aarde uitmiddelen van zijn geodevorm tot een mooie bolvorm, komen we 
daarmee op ongeveer 30023 km.

De winnaar van vorige week is Robin Stevens, proficiat!

Raadsel (raadsel@vtk.be) 
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