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10 mei 2015 -           blz.      -     700 ex.8 

Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (10/5)
22u00 -  ... Fakbar open ‘t ElixIr

Maandag(11/5)
22u00 - ...

19u00 - 23u00
Scienticafé
Theokot Barbecue

‘t Elixir
Theokot

Dinsdag (12/5)
22u00 - ... FidgeWars ‘t Elixir

Woensdag (13/5)
22u00 - ...

20u30 - 01u00
Fakbar open
Finalecantus

‘t Elixir
Waaiberg

Donderdag(14/5)
22u00 - ... Fakbar open ‘t Elixir
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Agenda serieus
OPENINGSUREN

Maandag(10/5)
10u30 - 14u30
12u30 - 14u00

18u - 19u30

Theokot open
Cursusdienst
(first come first served)
Cursusdienst open
(first come first served)

Theokot
Theokot

Theokot

Dinsdag (11/5)
10u30 - 14u30
12u30 - 14u00

Theokot open
Cursusdienst
(first come first served)

Theokot
Theokot

Woensdag (12/5)
10u30 - 14u30 Theokot open Theokot

Donderdag(13/5)
10u30 - 14u30 Theokot open Theokot

Vrijdag(14/5)
10u30 - 14u30 Theokot open Theokot

In Memoriam
Beste student
De Faculteit Ingenieurswetenschappen meldt u met droefheid het 
overlijden van Jeroen Michiels, ingeschreven in de opleidingen bachelor 
in de ingenieurswetenschappen en Master of Chemical Engineering.
Hij overleed te Leuven op 7 mei 2015.
Informatie over de afscheidsviering zal op de facultaire website (http://
eng.kuleuven.be/) worden aangekondigd van zodra beschikbaar.
 
De faculteit leeft mee met familie, vrienden en medestudenten.
Indien u behoefte heeft aan een gesprek, dan kunt u zich steeds wenden 
tot het Studentengezondheidscentrum KU Leuven.
 
Annemie Caproens
Administratief directeur



Bakske Week 12 - p. 3

Praeses
Een kiesweek en zelf eens niets moeten doen, het is een luxe. Niets moeten doen is 
natuurlijk veel gezegd, het immer waakzame oog van de kiescommissie is altijd op de 
bedrijvigheid aan alma 3 gericht geweest, maar dit jaar heb ik meer dan ooit toch nog eens 
tam in de tent kunnen zitten om ijsjes te eten. Zo te zien kon het jullie ook wel smaken wat 
de evangelisten, panda’s en vissen jullie allemaal aanboden. Nu is het echt officieel vrees 
ik, de laatste drukke week aan activiteiten zit er op, tijd om ons op de meer academische 
zaken te gaan focussen. 

Gelukkig is er dit jaar nog een knaller van een finalecantus voorzien om onze lange serie 
cantussen van dit jaar in stijl af te sluiten, waar jullie op de vooravond van een vrije dag 
jullie nog eens goed kunnen amuseren met de professionele ondersteuning van Huub 
hangop en onprofessionele ondersteuning van teveel mojito’s in jullie maag. 

Manu (praeses@vtk.be)Vice
Doe de bananenshake

Het is weer tijd voor zon
Voor zee en palmenstrand

Dus we gaan weer allemaal
Naar een zonnig warm land
Of we blijven in Nederland

En dan maar hopen op goed weer
Want dan kunnen we naar de kust

Of naar het Ijzelmeer
Ik ga op mijn banaan

Want die brengt me goed op weg
Daarom heb ik nooit een jetlag

En ook geen autopech
Emily (vice@vtk.be)

VerkiezingsKontroleKommissie
Beste studenten, vorige week brachten jullie jullie stem uit over het lot van VTK. Massaal 
hebben jullie zich laten bekeren door het evangelie volgens Lucas. Met 92% voor-
stemmen bij een opkomst van 33% zetten zij een opmerkelijk resultaat neer, PIXEL kan 
met een gerust hart en de gepaste trots de fakkel aan hen doorgeven aan het eind van dit 
academiejaar. Bij de lolploegen gaat de eerst plaats naar Scholploeg met 527 stemmen na 
in rekening brengen van stemmen van VTK leden buiten de faculteit en stemaftrek wegens 
onregelmatigheden. Pedagogica komt zo op 244 stemmen in totaal en wordt tweede.

Er zijn volgend aantal stemgerechtigden: 3262
Er hebben volgend aantal mensen gestemd: 1083 (33.2%)

Evangelie volgens Lucas
 Voor: 995 (91.87%)
 Tegen: 53 (4.89%)

 Onthouding: 35 (3.23%)
Ik stem op de volgende lolploeg
 Geen van beide: 319 (29.46%)

 Pedagogica: 117 (10.8%)
 Scholploeg: 390 (36.01%)

 Allebei: 176 (16.25%)
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Activiteiten
Het is afgelopen en dat vind ik jammer… of toch nog niet helemaal! Vooraleer mijn 
activiteitenteam samen met jullie in de boeken duikt, presenteren we jullie nog een laatste 
knalactiviteit. Woensdag trekken we voor een laatste keertje samen naar de Waaiberg om 
liedjes te zingen op onze jaarlijkse finale cantus. Onze kelen smeren doen we voor de 
gelegenheid met verse mojito’s en voor de sfeer zal niemand minder dan Huub Hangop 
zorgen. Hier alvast een tekstje om vanbuiten te leren (voor meer verwijs ik je door naar 
Google). 

Ik wil ook zo`n broek met van die zakken aan de zijkant
ook zo`n broek met van die zakken aan de zijkant
ook zo`n broek met van die zakken zakken zak
Ik wil ook zo`n broek met van die zakken aan de zijkant
ook zo`n broek met van die zakken aan de zijkant
ook zo`n broek met van die zakken zakken zak

Heeft u soms een maatje kleiner ?
Deze is te groot .
Dat heet oversized meneer oversized

Ik wil ook zo`n broek met van die zakken aan de zijkant
ook zo`n broek met van die zakken aan de zijkant
ook zo`n broek met van die zakken zakken zak

U heeft een beetje een moeilijk figuur
kunt u even passen .
Heb je ook wel eens zo een broek met zakken aan de zijkant ?
Tuurlijk

Heb je ook wel eens zo een broek met van die zakken aan de zijkant ?
lalalalalala
Want als ik jou zo zie denk ik dat zo`n broek jou erg zo staan
Zeg Heb je ook wel eens zo een broek met van die zakken aan de zijkant ?
lalalalalala
Want als ik jou zo zie denk ik dat zo`n broek jou erg zo staan

Ik wil ook zo`n broek met van die zakken aan de zijkant
ook zo`n broek met van die zakken aan de zijkant
ook zo`n broek met van die zakken zakken zak
Ik wil ook zo`n broek met van die zakken aan de zijkant
ook zo`n broek met van die zakken aan de zijkant
ook zo`n broek met van die zakken zakken zak

Zo en nu nog bijpassende schoenen

Je plaatsje kan je kopen op maandagmiddag in het Theokot, 12u30. Leden betalen 10 
euro, niet-leden 15 euro. See you there!

Activiteiten (activiteiten@vtk.be) 
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Fakb ar
Happy Hour
Kom zoals elke zondag pintjes en cola’s aan halve prijs drinken tussen 23u en 00u in 
fakbar ‘t ElixIr!!

Scienticafé 11/5
Kom samen met de jongens en meisjes van Scientica een feestje bouwen in fakbar ‘t 
ElixIr!!

Fridgewars 12/5
We vallen de frigo’s aan!! Vele soorten bieren zullen voor een spotprijs over de toog 
gaan! We zullen werken met een tombola systeem: voor €1 kan je een lotje kopen en zo 
genieten van een speciaal bier. En er is meer: aan bepaalde lotjes is een geweldige prijs 
verbonden! Geen reden dus om je kansen niet te komen wagen, mis dit feestje zeker niet!

Afzuip 20/4
Binnen een week is het spijtig genoeg al zover: Afzuip in fakbar ‘t ElixIr, het laatste 
geweldige feestje van ‘t semester! Dit wil naar goede gewoonte zeggen: ALLES AAN 50 
CENT!!! Een laatste kans dus om spotgoedkoop te feesten en die examens nog even te 
vergeten! 

Varia
BEST Leuven Anniversary Party
BEST Leuven blaast dit jaar 15 kaarsjes uit en dit moet gevierd worden! Daarom 
organiseren we deze week donderdag (14/05) een feestje in de Gnorgl met ‘prehistorie’ 
als thema. Er zullen themacocktails zijn aan een mooie prijs. Iedereen is welkom om op 
donderdagavond 14 mei te komen feesten en de oermens in zich volledig te laten gaan. 
Be there or be square!

BEST Leuven

Spelletjes
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Raadsel van de week
Het laatste raadsel van dit jaar, vind je hieronder!
Eén van mijn favorieten qua raadsels, dus dat mocht dit jaar
zeker niet ontbreken in het Bakske. Veel plezier ermee!
Ik ben benieuwd wie de laatste prijs van het jaar in de wacht sleept...

Bij wie kan je een goudvis terugvinden?
1.     Nicola verblijft in het huis met de ruitjesgevel
2.     Ed heeft een cavia als huisdier
3.     David zijn favoriete drinken is mochaccino
4.     Het huis met de cirkeltjesgevel staat rechts van het huis met de bloemetjesgevel
5.     De persoon die in het huis met de bloemetjesgevel woont, drinkt koffie verkeerd
6.     De persoon die zich met de auto verplaatst, heeft een eekhoorn
7.     De eigenaar van het huis met de streepjesgevel verplaatst zich met de fiets
8.     De eigenaar van het middelste huis drinkt dubbele espresso
9.     Nick woont in het eerste huis
10.     De persoon die zich met de trein verplaatst, woont naast de persoon die een pitbull 

heeft
11.     De persoon die een das heeft, woont naast de persoon die zich met de fiets 

verplaatst
12.     De persoon die zich met het vliegtuig verplaatst, drinkt chai latte
13.     Nigel verplaatst zich te voet
14.     Nick woont naast het huis met de bolletjesgevel
15.     De persoon die zich met de trein verplaatst, heeft een buur die cafeïnevrije koffie 

drinkt

Winnaar raadsel vorige week:
Proficat aan Ramses Verachtert, Bart Dioos, Robbert Hofman en Bert Van Raemdonck 
voor hun correct bewijs!
Jammer genoeg kon er maar één iemand winnen, een random trekking duidde Bert Van 
Raemdonck als
de winnaar aan. Proficiat Bert!

Oplossing raadsel vorige week (een mogelijkheid, de oplossing van Bert):
Het traject van de trein kan herleid worden naar een grafiek met de positie van de trein in 
functie van de tijd. De trein start in (0,0) en eindigt uiteindelijk in (2,100). Tussen deze twee 
punten heeft de grafiek een willekeurig verloop. De enige voorwaarde is dat de grafiek 
continu is. Een voorbeeld van een dergelijke grafiek is de groene functie op de afbeelding.

Nu moet er bewezen worden dat er altijd een punt (t,x) te vinden valt op de functie, 
waarvoor (t+1,x+50) ook op de functie ligt. Voor elk punt moet dus een ander verschoven 
punt beschouwd worden. Voor alle punten van de grafiek leidt dit dus tot een nieuwe 
functie met dezelfde vorm, verschoven langs beide assen met 1 uur en 50 km. Op de 
afbeelding krijgt men dan de rode grafiek. Voor deze grafiek geldt dat g(t) = f(t-1) + 50. Als 
nu bewezen kan worden dat de groene en de rode functie altijd een snijpunt hebben, is 
het probleem opgelost.

Men kan nu alle mogelijke functies tussen (0,0) en (2,100) opdelen in drie categorieën, op 
basis van de positie na 1 uur. De stelling kan voor elk geval bewezen worden.

•     f (1 uur) = 50 km - Dit geval is triviaal: het snijpunt heeft als coördinaten (1,50)
•     f (1 uur) < 50 km - Opdat de verschoven (rode) functie de oorspronkelijke (groene) niet zou snijden, is het 

noodzakelijk dat ze boven het aankomstpunt blijft, dus moet  g (2 uur) > 100 km. Maar uit de definitie van 
g volgt dat g (2 uur) = f (2 uur - 1) + 50 km = f (1 uur) + 50 km < 100 km, wat volgt uit de gegevens voor dit 
geval. Doordat de oorspronkelijke functie onder de 50 km bleef, zal de verschoven functie op zijn beurt onder 
de 100 km blijven, zodat niet voldaan kan worden aan de vooropgestelde voorwaarde. Daarom moeten de 
oorspronkelijke en de verschoven functie elkaar snijden.

•     f (1 uur) > 50 km - Dit geval is volledig analoog aan geval 2. De voorwaarde om niet te snijden verandert 
echter: nu moet g onder f blijven omdat waar g begint f er al boven ligt. Dus om niet te snijden moet voldaan 
zijn aan g (2 uur) < 100 km. Opnieuw geldt dat g (2 uur) = f (1 uur) + 50 km, dat door de definitie van het geval 
> 100 km is. Dit is in strijd met de voorwaarde, zodat de functies elkaar opnieuw moeten snijden.

Deze drie gevallen beschrijven alle mogelijke continue functies tussen (0,0) en (2,100). 
Het is dus bewezen dat er altijd een snijpunt is tussen de twee gedefinieerde functies. 
Door hun definitie volgt hieruit onmiddellijk dat er onder de in het raadsel beschreven 
voorwaarden altijd een stuk van 50 km bestaat waarover de trein exact 1 uur gedaan heeft.

Dieter (raadsel@vtk.be)
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