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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (13/10)
23u00-00.00

Happy Hour

‘t ElixIr

20u00 - ...

Looptraining

Ingang atletiekpiste

20u00 - ...

Kwis 1

200G 00.01

Scientica @ ElixIr

‘t ElixIr

Looptraining

Ingang atletiekpiste

Looptraining

Ingang atletiekpiste

20u00 - ...

Looptraining

Ingang atletiekpiste

22u00 - ...

VW Campustour TD

Alma 2

23u00 - ...

Bauhouse

Rumba

Screening ‘Gravity’

Kinepolis Leuven

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u00-14u00

Cursusdienst

Theokot

18u00-20u00

Cursusdienst

Theokot

Maandag (14/10)

21.00-04.00
Dinsdag (15/10)
20u00 - ...
Woensdag (16/10)
20u00 - ...
Donderdag (17/10)

Maandag (21/10)
19u30-21u30

Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (14/10)
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Dinsdag (15/10)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u00-14u00

Cursusdienst

Theokot

18u00-20u00

Cursusdienst

Theokot

19u30-23u00

P&G Networking event

Auditorium Jean Monnet,
Parkstraat 51

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u00-14u00

Cursusdienst

Theokot

18u00-20u00

Cursusdienst

Theokot

12u45-14u00

VTK Bureau 2

BOKU 3.22

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u00-14u00

Cursusdienst

Theokot

Theokot open

Theokot

Woensdag (16/10)

Donderdag (17/10)

Vrijdag (18/10)
10u30-14u30

Woordje van de praeses

Wel, het moet gezegd worden, die mannen uit Gent hebben toch ook organisatorisch
talent. Via LOKO had ik de eer gekregen om naar de Gentse Beiaardcantus te gaan en
hoewel die een pak kleiner is dan de onze (vergelijkbaar met de Heverleese massacantus)
was alles wel piekfijn geregeld! En nu heb ik alleen nog maar meer zin gekregen om
onze Beiaardcantus te mogen voorzitten, fingers crossed! Agenda deze week: FPOC,
VTK bureau, Studentenraad KU Leuven, en uiteraard VW campus tour dat een keihard
feest gaat worden!
Weetje van de week: thesissen met een kater gaat niet.

Woordje van de vice

Robin (praeses@vtk.be)

Nu onze schachtjes eindelijk allemaal verkocht zijn, kunnen we ons weer focussen op de
belangrijke dingen des levens in plaats van ons druk te maken over banale zaken zoals
rijst die veel te lang in de microgolf heeft gezeten. Kleine tip: bevroren lasagne mag een
stevige 15 minuten ontdooien in de microgolf, maar bevroren paella is dan niet meer te
vreten. Oeps. Ongetwijfeld zijn er slimme mensen aan onze faculteit die kunnen uitleggen
waarom dat verschil zo drastisch is, maar in plaats van dit uit te zoeken, rep ik me toch
maar naar de alma om nog snel een spaghetti te steken voor ik naar de BR launch ga.
Maar om terug te komen op die belangrijkere dingen des levens: volgende week is de
24urenloop er al!
Weetje van de week: de schachten werden afgelopen woensdag verkocht aan een
gemiddelde van 44.7€ per schacht.
Jeekes (vice@vtk.be)
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Sport

24 Urenloop

Het is bijna zover: volgende week zullen wij ten strijde trekken tegen Apolloon en hen laten
zien tot wat ingenieurs in staat zijn! Nog één week de tijd hebben we, om ons optimaal
voor te bereiden. Laat de Alma, de kebab of de frituur voor een weekje zijn voor wat het
is en kook zelf elke dag een gezonde sportmaaltijd van de dag. Volg het voorbeeld van
de praeses, sportverantwoordelijken en andere praesdiumleden en ruil die pint in voor
een waterke of cola. Trek je loopschoenen aan en kom mee trainen met tientallen andere
enthousiaste leden. Want dit jaar laten we niets aan het toeval over. Dit jaar gaan we voor
niets minder dan de overwinning. De 24urenloop is van ons! To victory!
Groepjes vrienden
Ook dit jaar werken we met het systeem van groepjes vrienden. Je schrijft je via mail in met
een groepje van 5 vrienden en kiest 2 uren uit tijdens de 24-urenloop. Door rondjes onder
een bepaalde tijd te lopen worden punten verdiend. Tijdens de 2 uren die je gekozen hebt,
worden de punten dubbel geteld. Alle rondjes daarbuiten tellen gewoon mee. Wanneer
VTK het moeilijk heeft en je op deze moeilijke momenten komt lopen worden de rondjes
ook dubbel geteld. Het is de bedoeling van zoveel mogelijk punten bij elkaar te sprokkelen
en zo vette prijzen in de wacht te slepen. Op de site kan je je per groepje inschrijven. De
prijzen voor dit jaar zijn: een bierfiets inclusief gratis vat, een gratis vat, 10 flessen sterke
drank, een half vat en 2 keer 5 flessen sterke drank.
Departementenstrijd
Met de departementenstrijd kunnen jullie 3 vaten voor jouw departement winnen om af te
tappen in ‘t ElixIr. We hebben ondertussen de uren verdeeld:
22u-23u: Tweedejaars burgies
23u-00u: ESAT
08u-09u: Architectuur
11u-12u: CW
12u-13u: MTM
13u-14u: Werktuigkunde
14u-15u: CIT
16u-17u: BOKU
17u-18u: Eerstejaars burgies
Tombolaprijzen
Voor degenen onder jullie die het nog niet gelezen hebben op de site, de tombolaprijzen zijn
bekend. De hoofdprijzen zijn een parachutesprong, een Samsung Galaxy Tab, een Nikon
spiegelreflexcamera en een skireis met VTK naar Les Sybelles. Naast deze fantastische
hoofdprijzen geven wij ook nog eens 10 waardebonnen van €50 en 10 waardebonnen van
€20 weg.
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Gezocht: nieuwe slogans
Naast de sportieve prestaties op de 24 urenloop is de sfeer ook niet te onderschatten.
Daarom houden we een kleine wedstrijd op zoek naar nieuwe, originele slogans of liedjes.
Jullie krijgen nog een aantal dagen de tijd om een creatieve versie te verzinnen. De 3
beste zullen beloond worden met een waardebon van 30, 20 en 10 euro. Hieronder vind
je al drie mooie versies op ‘Blood On The Risers’ of ‘John Brown’s Body Lies’ voor de
cantusliefhebbers:
Het was een mooie eind oktober toen VTK er stond
Het jarenlange wachten werd nu eindelijk beloond
We liepen snel, We liepen rond en riepen ook heel hard:
Apolloon dat gaat eraan!
Het werd wat kouder in de nacht, de spieren kregen kramp
De preses dacht ‘oh god oh god Oh jongens wat een ramp’
Maar daar was toen het speedyteam en (van je) een twee drie hop:
VTK loopt weer op kop!
De klus die was geklaard en ook de preses die was blij
De mannen van het sportkot liepen er verslagen bij
We bouwden een groot feestje, iedereen kwam naar de fak
En wat treurnis in de zak.
Uitdagingen
Op de looptraining van afgelopen donderdag waren we zelfs met het grootste aantal lopers
tot nu toe. Jullie hebben dus die extra sportrepen en sportgels meer dan dik verdiend! Nu
kunnen jullie nog beter knallen op de 24urenloop. De laatste uitdaging is er één voor
de dames onder ons. Wij willen op de looptraining van woensdag 16 oktober zo veel
mogelijk dames zien om onze mannelijke lopers toe te juichen. Dus breng je pompons
en een luide stem mee en train al een keer op het aanmoedigen van onze lopers. Als
tegenprestatie zullen een heel aantal praesidiumleden op de looptraining van maandag
21 oktober deelnemen in smurfenoutfit.
Looptrainingen
Wij willen jou helpen om je conditie op peil te brengen/te houden en je spieren te
versterken zodat je sneller wordt! (En dus ook meer kans maakt op vette prijzen). We
zorgen voor een gevarieerde training die opgesteld werd door niemand minder dan Marc
Herremans. En daarnaast zal er ook steeds sportdrank aanwezig zijn op de trainingen.
We nemen regelmatig tijden op zodat je je progressie kan volgen. Ook op de stokwissel
wordt regelmatig getraind aangezien een winst van 1 seconde per ronde, een wereld van
verschil betekent. Afspraak elke dag om 20u00 aan de atletiekpiste.
Speedyteam
De naam suggereert het al, het speedyteam is het ‘elite’-team van VTK. De lopers die bij
dit team horen lopen minstens onder de 1min 25sec. De schifting wordt gemaakt tijdens
de trainingen dus wees hier aanwezig! Dit team moet ofwel onze voorsprong uitbouwen
ofwel ervoor zorgen dat onze achterstand zo snel mogelijk verkleind wordt. Als bedanking
krijg je een uniek speedyteam T-shirt. Deze zal je dan ook op de looptrainingen krijgen.
Ook al wordt het hier een ‘elite’-team genoemd, laat je niet afschrikken om mee te komen
trainen en voor je het weet zit je zelf onder die tijd!
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VICTORY
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Noodteam
Het noodteam is de back-up voor op de 24 urenloop. Het zijn deze mensen die VTK op
de moeilijkste momenten staande houden, het zijn de helden van de 24 urenloop. We
voorzien voor hen een slaapplaats met het nodige comfort vlakbij de piste zodat ze ons
snel kunnen komen helpen en ze krijgen een unieke VTK loopshort. Naast het speedyteam
is het noodteam dus zeer belangrijk want de lege momentjes opvullen met een deftige tijd
is minstens even belangrijk als toptijden neerzetten! Heb je interesse? Aarzel dan niet om
ons aan te spreken of te mailen.

Cultuur

Emily Haest (sport@vtk.be)

Gitaarlessen

Beste student, er altijd al van gedroomd gitaar te leren spelen of reeds al een zekere
virtuositeit bereikt? Voor elk niveau organiseert VTK naar goede traditie gitaarlessen,
gegeven door de Griekse gitaargod Chatz Kostas. Voor alle niveaus is er een aangepaste
begeleiding voorzien.
De lessen gaan door in groepsverband op dinsdag en donderdag naargelang je groep.
Er zijn minimum 18 lessen voorzien gedurende het hele academiejaar en in het tweede
semester is er zelfs een (vrijblijvend) moment waarop jullie jullie aangeleerde kunstjes
kunnen laten zien in het Theokot. Er is geen voorkennis of meesterschap van het noten
lezen vereist.
De inschrijvingen en groepenverdeling zijn ondertussen gepasseerd, maar wie nog wil
inpikken kan nog steeds een mailtje sturen naar gitaar@vtk.be. Meer informatie kan je
vinden op on.vtk.be/guitar
VTK Gitaarlessen (gitaar@vtk.be)
Screening Gravity
Gratis naar de film met VTK! We gaan met onze studenten naar een screening van de
nieuwe film ‘Gravity’. De 3D film met in de hoofdrollen Sandra Bullock en George Clooney
is nog niet in de zalen, maar belooft nu al een van de populairste producties van 2013 te
worden. De screening is volledig gratis. Wel willen we achteraf graag enkele reacties van
het publiek opnemen. Dit alles zal plaatsvinden op 21 oktober om 19u30 in Kinepolis
Leuven. Inschrijven kan op on.vtk.be/Gravity. Snel inschrijven is de boodschap, want de
plaatsen zijn beperkt!
Met dank aan
Cultuur (cultuur@vtk.be)
Interfacultaire Rock Rally
Het is weer zo ver, de Interfacultaire Rock Rally komt eraan en wij zoeken een bandje
dat VTK wilt vertegenwoordigen. Wij kunnen immers niet onder doen voor de andere
kringen. En aangezien VTK vorig jaar met Atmosfeer gewonnen heeft, gaan we er dit jaar
ook weer volledig voor gaan!
Wij mogen 1 bandje naar de preselecties sturen op 19 en 20 november. De finale zal
doorgaan op 18 maart. Maar eerst gaan we eind oktober zelf nog een preselectie houden
zodat ons beste bandje doorgaat!
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Hou er wel rekening mee dat je bandje voor minstens 1/3 uit VTK leden moet bestaan.
Voor meer informatie of om je deelname in te dienen mag je altijd een mailtje sturen naar
cultuur@vtk.be
Stijn De Haes (cultuur@vtk.be)
Pokerchamp 1
De Pokerchamp zit er alweer op. Het was spannend tot de laatste minuut. Bij de laatste 5
is er heel veel gebeurd en grote stapels chips zijn regelmatig van hand verwisseld. Er had
niemand echt de overhand.
Het was spannend maar de strijd is gestreden en de winnaar is: Jammal Reddahi.
Gefeliciteerd met je Sennheiser koptelefoon. De tweede plaats ging naar Mark Simmen.
De derde plaats ging naar Winand Bernaers.
Also internationals played at the pokerchamp. That was very nice! In the top five 2
internationals where present, takeing second and fourth place!
Thanks for joining us everyone and untill next time!
Stijn De Haes (pokerchamp@vtk.be)

Fakbar

Happy Hour, bieren van de maand & Scientica

Nieuwe week, nieuwe start! En jawel ook deze zondag zijn er tussen 23u en 24u weer
twee pintjes te verkrijgen aan de prijs van één!
Voor de fijnproevers zijn er natuurlijk weer de bieren van de maand! Leffe Royal en tripel
Kanunnik, beide van ’t vat en ook nog Waterloo 7 en Tongerlo in flesjes! Zolang de
voorraad strekt!
Deze maandag verovert Scientica onze fakbar en bij deze is ook iedereen uitgenodigd om
er een epische fakavond van te maken!

Theokot

Fakbar (fakbar@vtk.be)

Theokot
Theokot draait opnieuw op volle toeren: dit bewijzen de verkoopcijfers van afgelopen
week: meer dan 900 broodjes, 100 croques en 100 pannenkoeken. En zo goed als elke
dag uitverkocht, goed bezig! Komende week komen de mensen van Triplex (3e jaar
archies, op dinsdag) en Kanweek (1e en 2e jaar archies en burgies, op woensdag) het
Theokot-team versterken. Voor de andere dagen kunnen we nog wat hulp gebruiken, dus
meld je zeker eens aan op een shiftje via de VTK-website. Tot in het Theokot!
Broodje van de week: Wellington (rosbief, perzik, ijsbergsla, tuinkers en cocktailsaus)
Karaoke
Deze woensdag houdt Theokot zijn eerste activiteit van het jaar: een karaoke! Kom dus
zeker vanaf 21u uw favoriete (een) liedje(s) zingen. Pintjes, Blue Thrill, Passoa Orange,
bitterballen en frikandellen aan weggeefprijzen worden voorzien. Geen enkele reden om
thuis te blijven dus. Tot dan!
Theokot (theokot@vtk.be)
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Woensdag 16 oktober
21uur @Theokot
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Cursusdienst

Openingsweek van CuDi
Inmiddels is het jaar al zo ver gevorderd dat de eerste reservaties beginnen te vervallen.
Helaas voor hen die niet tijdig achter hun boeken zijn gekomen. Dit betekent dus opnieuw
reserveren en je beurt afwachten! Wanneer je dan toch beslist om eens langs te komen,
kan je dit perfect combineren met een shiftje. Zeker de schachten onder jullie die verplicht
worden een shiftje te doen, zijn welkom bij cudi! Helpende handen worden immers altijd
ten zeerste gewaardeerd en je krijgt er nog is bonnekes voor van de vice.
Het cuditeam (cursusdienst@vtk.be)

Onderwijs

Enquête masterproef
Op on.vtk.be/thesis verzamelen we informatie over de invulling van thesissen aan de
verschillende departementen (toekenning, begeleiding, etc) en persoonlijke ervaringen,
om als basis te dienen voor de discussie op het 2e VTK Bureau.
VTK Bureau 2
Woensdag 16 oktober gaan we opnieuw standpunten innemen over actuele
onderwijsmaterie en heropenen we de discussie over de invulling van de masterproef. Wie
zich vooraf via de site inschrijft, krijgt een gratis broodje en drankje. Afspraak om 12u45 in
BOKU 3.22 (naast het Theokot)
Inschrijven doe je op on.vtk.be/bureau, ook de agenda en het verslag van het eerste bureau
zijn op de VTK-site terug te vinden. Net zoals vorige week, volgen we het milieuvriendelijke
voornemen van Fuse om een papierloos bureau te organiseren, wie toch een kopie van de
agenda of het verslag wil, moet deze zelf meenemen.
Iedereen is welkom!
Studentenvertegenwoordigers in de POC
Op on.vtk.be/poc kan je een lijst vinden met de namen van alle POC’ers, neem eens een
kijkje wie jouw mening vertegenwoordigt in de Permanente OnderwijsCommissie van jouw
richting.
Reeksvertegenwoordigers gezocht
In de 1ste bach zoeken we uit de reeksen A1,4,6 en B2,4,6,7 nog iemand die
reeksverantwoordelijke wil zijn. Dit betekent één keer per semester tijdens de middag
samenkomen met de dienst studentenbegeleiding om feedback te geven op de
oefenzittingen en om eventuele problemen te komen aankaarten. Geïnteresseerden
mogen ons een mailtje sturen!
Onderwijs (onderwijs@vtk.be)

Bedrijvenrelaties

Op 15 oktober komen werknemers van Procter & Gamble naar Leuven om P&G en
hun job voor te stellen aan studenten burgerlijk ingenieur, toegepaste economische
wetenschappen en handelsingenieur. Ze zullen het ook over stages hebben. Op het
programma staan een korte presentatie met daarna een receptie, waar je uitgebreid de
mogelijkheid hebt om met de P&G-werknemers te praten.
Praktisch:
Dinsdag 15 oktober om 19u30
Auditorium Jean Monnet, Parkstraat 51
Voor bachelor- en masterstudenten Burgerlijk Ingenieur, TEW en Handelsingenieur
Inschrijven via: on.vtk.be/pgnetworking
Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)
Bakske Week 4 - p. 9

Varia

Woordje van de schachtenmeester
Ik heb eigenlijk niets substantieels te melden deze week, maar een mens maakt al eens
fouten in een beschonken bui. En zo lang het beperkt blijft tot beloven om deze week toch
een literaire output te leveren, kijk ik daar tevreden op terug.
De schachten zijn geveild en ik heb nog geen enkele terug gestuurd gekregen om om
te ruilen, dus de kopers lijken alvast tevreden. Ik heb ook schoon vee op stal nu. Aan de
knieën te zien, denk ik dat het Belgisch Blauw is. Allez, een rund toch in ieder geval.
(Neen serieus, leuke mannen.)
Briki (schachtenmeester@vtk.be)
Cursusdienst
Geld is geen probleem in burgieland, dat bleek weer woensdag! De loempe runderen
zijn van de renpaarden gescheiden en dat werd hoog tijd want het is weer bijna zo ver!
Ondanks dat ik geen prijs heb gewonnen met het raadsel van de week, heeft de ontdekking
dat sprite tegen katers helpt mijn weekje toch weer goed gemaakt! Onze helpende TIM’s
zullen dit zeker kunnen gebruiken op dinsdagmorgend na onze bedankingscantus. Maar
niet getreurd: er komt er nog één aan! Dus kom Theokot is tonen wat werken is op cudi en
dan zul je volgende keer wel uitgenodigd worden voor dit geweldige evenement.
En omdat raadseltjes zo leuk zijn, heb ik er voor jullie ook eentje!
Wat gaat open elke weekdag om 10u30 maar toch weer niet?
Wie als eerste het antwoord mailt krijgt van mij een pintje in de fak!
ps. Mensen met een rode trui mogen niet meedoen
pps. Come and join us at the afterparty on Thursday @ toilets of alma 2
Cursusdienst (cursusdienst@vtk.be)
Technisch sterk, TSD heeft werk!
De leden van TSD (Technical Support Devision) verzorgen elk jaar de elektrische
voorzieningen en het veilig verloop van de 24u-loop. Ook de vorige beiaardcantus hebben
zij mee ondersteund. Om deze activiteiten beter te kunnen ondersteunen, zijn zij op zoek
naar studenten met interesse voor techniek. Wil je graag hun team versterken?
Wil je meer informatie? Neem dan zeker contact op via tsd@loko.be, de Duvel staat al
klaar!
TSD (tsd@loko.be)
Robot Sumo Competition
Ook dit jaar organiseert de IEEE Student Branch Leuven een reeks ‘Soirées Pratiques’.
Het concept is eenvoudig: een avondje amuseren met je ingenieursvaardigheden in de
praktijk te brengen rond een klein projectje.
Enerzijds organiseren we een reeks avonden rond het bouwen van een sumo robot voor
de IEEE SB Leuven Sumo Robot Competitie.
De beste teams zullen Leuven vertegenwoordigen in de nationale competitie.
Anderzijds zijn er avonden die losstaande projectjes inhouden, zoals het bouwen van een
ambilight systeem voor je tv of pc.
De Soirée Pratiques zullen telkens op maandag van 19h30 tot 22h in ESAT lokaal 02.58
doorgaan.
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The Soirée Pratique Team presents:

info and subscriptions at www.ieee-sb-leuven.be/soireepratiques
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Noteer alvast volgende data in je agenda:
14/10: arduino sessie
21/10: sumo robot motor sessie
28/10: sumo robot sensor sessie
04/11: sumo robot programmeer en tweak sessie
18/11: sumo robot training sessie
25/11: ambilight sessie
02/12: sumo robot competitie
Meer info vind je op: http://www.ieee-sb-leuven.be/soireepratiques
Deelnemen aan eerdere sessies is niet vereist om aan de competitie te kunnen deelnemen.
Het regelement waaraan robots moeten voldoen zal binnenkort online worden gezet en
zal weinig verschillen van de vorige editie:
http://www.ieee-sb-leuven.be/node/131
Nick voor IEEE SB Soirée Pratique team (dominick.vanthienen@mech.kuleuven.be)
1ste Soirée Pratique: Arduino Basics - Maandag 14 oktober, 19h30, ESAT lokaal
02.58
De eerste ‘Soirée Pratique’ (maandag 14 oktober) zal gaan rond de populaire en eenvoudig
programmeerbare microcontroller Arduino. Wij zorgen voor Arduino’s, kabels en enkele
elektrische componenten, jullie brengen creativiteit mee (en een laptop indien je deze
hebt)!
Deze sessie is tegelijk de eerste sessie van de reeks om een sumo robot te bouwen, maar
staat los van de deelname aan de competitie. We starten met de nodige uitleg en hulp bij
het installeren alsook het klassiek en grafisch programmeren van de Arduino. Afsluiten
doen we met een kleine receptie. Gelieve je in te schrijven op http://www.ieee-sb-leuven.
be/node/272 zodat we weten hoeveel componenten te voorzien. Iedereen welkom op dit
gratis event!
Nick voor IEEE SB Soirée Pratique team (dominick.vanthienen@mech.kuleuven.be)
AFC Leuven
Bezig met tensoren, kwantumfysica, eindige elementenmethodes of andere zaken waar
de doorsnee mens niet veel van weet? Nog niet veel kaas gegeten van het financiëwezen
maar wel geïnteresseerd hoe jouw specifieke kennis hierin toepassingen kan vinden?
Dan brengt AFC Leuven jou een nieuw en boeiend initiatief: de Financial Engineering
workshop reeks. Inschrijven kan via www.afcleuven.be/fsl tot maandag 16 oktober 23:59.
Concrete planning van de workshops:
21 Oktober: Introductie tot financiële producten
22 Oktober: Derivaten
23 Oktober: Portfolio management
30 Oktober: Herd Behaviour
4 November: Quantitative Risk Management
Hopelijk tot dan!
AFC Leuven, Finance Society

KBC Securities
Optiver (TBC)
Stefaan Duchateau
Daniël Linders
Jan De Spiegeleer

Andries Jonniaux (andries.jonniaux@afcleuven.be)
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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 22u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp
‘tekstje’.
Communicatie (bakske@vtk.be)

Raadsel week 4

Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen en stuur je
antwoord voor donderdag 22u door naar raadsel@vtk.be . Uit de ingezonden (correcte)
oplossingen loten we dan wekelijks een winnaar die een prijs wint. Niet gewonnen? Geen
nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes!
Raadsel van de week
Alice en Bob houden wel van een spelletje dammen. Omdat ze nogal ver van elkaar
wonen besluiten ze twootter te gebruiken, een dienst om andere mensen een getal van
maximum 100 decimale cijfers (1 googol) te sturen. Hiermee sturen ze elkaar de staat van
het volledige bord door na elke zet.
Zoals het efficiënte ingenieurs betaamd zijn ze zowel nogal slim als nogal lui. Ze willen van
een doorgestuurd cijfer met 1 simpele bereking (niets ingewikkelder dan een worteltrekking
of machtsverheffing, dus geen conversie naar binaire representatie e.d.) bepalen of een
vakje leeg is, en eventueel nog een tweede simpele berekening doen om te bepalen wiens
stuk er dan staat als het niet leeg blijkt.
Help Alice en Bob! Zoek een manier om zo’n getal te construeren. (En toon indien nodig
aan dat het altijd strikt onder 10101 blijft.)
Winnaar raadsel vorige week
Oplossing:Als ik u zou vragen of één plus één twee is, zou u dan ‘rah’ antwoorden? Als
we deze vraag stellen aan Waar of Onwaar, dan krijgen we als antwoord altijd ‘rah’. (dit is
eenvoudig zelf na te gaan door alle mogelijkheden uit te proberen).Analoog zal de vraag:
Als ik u zou vragen of één plus één drie is, zou u dan ‘rah’ antwoorden? altijd ‘roh’ als
antwoord opleveren als de persoon waaraan het gevraagd is Onwaar of Waar is.
Als we dit gebruiken, is een mogelijke oplossing:
1.Vraag aan persoon A: “Als ik jou zou vragen ‘Is persoon B Willekeur?’, zou je dan ‘rah’
antwoorden?”. Als A ‘rah’ antwoordt, dan is ofwel A zelf Willekeur, ofwel is B Willekeur. In
beide gevallen is C dus niet Willekeur. Als A ‘roh’ antwoordt, dan is ofwel A Willekeur,
ofwel C, en dus is A zeker niet Willekeur.
2.Vraag nu aan de persoon die zeker niet Willekeur is het volgende: “Als ik u zou vragen:
‘Bent u Waar?’, zou u dan ‘rah’ antwoorden?” Als het antwoord ‘rah’ is, is deze persoon
Waar. Als het antwoord ‘roh’ is, dan is deze persoon Onwaar.
3.Vraag aan dezelfde persoon “Als ik u zou vragen ‘Is A Willekeur’, zou u dan ‘rah’
antwoorden?” Als het antwoord ‘rah’ is, is A willekeur. Anders is de persoon waartegen
je nog niet hebt gesproken Willekeur. Nu weet je dus de identiteit van Willekeur en van
Onwaar of Waar, maar dus ook de identiteit van de laatste (door eliminatie!).
De winnaar is Heleen Van Den Noortgate! Proficiat! Jij wint een broodje in het Theokot.
Tom (raadsel@vtk.be)
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