
ZONDAGZONDAG

MAANDAGMAANDAG

H e t  B a k s k e

Wekelijks gratis informatieblad van VTK 
Semester 1 week 11: 2 december 2019 - 16blz. - 750 ex.

20u30 Saint Nicholas Cantus Waaiberg
23u00 Happy Hour 't ElixIr

DONDERDAGDONDERDAG 18u00 VTKerstmarkt Gras voor Alma 3
22u00 Zwarebierenavond 't ElixIr

Beste lezer,
Het is alweer het voorlaatste Bakske van het semester. Laat deze maandag- 

ochtend je gedachten nog een keer verdwalen in de iets luchtigere lectuur. De 
komende maand zullen je gedachten nog wel vaker verdwalen in minder aan-

gename lectuur. Je kan je gedachten natuurlijk op eigen verantwoordelijkheid ook 
laten verdwalen op de Duvel Night. 

Tot dan, de redactie

DINSDAGDINSDAG
20u00 Wekelijks Loopje Blok 6
20u30 Livecantus Waaiberg
22u00 Duvel Night 't ElixIr

WOENSDAGWOENSDAG 12u45 VTK Bureau 5 ELEC B91.200
19u30 Sector Night IT Security TTI

18u00 Spelletjesavond Theokot



Praeseswoordje
Ben jij braaf geweest dit jaar? Heb jij afgelopen jaar 

nooit frieten bijgehaald in de Alma zonder te betalen? 
Heb jij afgelopen jaar nooit een Elixirtje te veel gedronken 

waardoor je de volgende morgen niet in je les bent ger-
aakt? Heb jij afgelopen jaar nooit in de foute richting van een 

eenrichtingsstraat gefietst? Dan wordt het een wondermooie 
week voor jou! Ik heb namelijk via via vernomen dat de goedheilig 

man met de lange witte baard onze campus een bezoekje zal brengen. 
En neen, ik heb het niet over professor D’Haeseleer, hij brengt al genoeg 

“cadeautjes” in januari… Is naar de les gaan toch maar niks voor jou? Kom 
dan zeker donderdagmiddag naar het Theokot voor een meet and greet met 
Sinterklaas en zijn gekleurde pieten (we houden het politiek correct!).

Natuurlijk moeten wij bij VTK ook denken aan de iets minder brave kindjes, 
want laat ons eerlijk zijn, wie wilt er tegenwoordig nog zo veel geld betalen 
voor die kartonnen sla van de Alma? Om de hele Sinterklaas en brave kindjes 
periode zo snel mogelijk te vergeten organiseren we deze week onze VTKer-
stmarkt! Kom zeker proeven van de heerlijke gerechhhhjes van onze fan-
tastisch sympathieke werkgroepen en geniet van de gezellige kerstsfeer en 
een 4 meter hoge kerstboom! Wie weet ligt er onder onze boom ook een 
cadeautje voor de iets minder brave kindjes…

Daphne, Praeses VTK 2019-2020

Vicewoordje
Vermoeid, afgeleefd en met een slaaptekort zit ik hier achter mijn bureau 
te staren naar Word om terug een leuk tekstje te schrijven voor jullie. Deze 
keer is het wat moeilijker aangezien ik door de Bloedserieus week 10 procent 
van mijn bloed kwijt ben geraakt waardoor er in mijn hersenen minder bloed 
vloeit om na te denken. Ik kan het ook bevestigen: feesten na het bloed 
geven is wel degelijk cheaper!

We stevenen alsmaar sneller en sneller naar het einde van het semester en 
dus is het ook eens tijd om onszelf te beginnen evalueren. Hebben we goed 
aan onze P&O gewerkt? Heb ik al mijn vakken bijgehouden? Heb ik braaf al 
mijn hoorcolleges Mechanica voorbereid? Als je merkt dat dit niet zo is kan 
je maar beter uit de les wegblijven deze week want SinterDaphne gaat lang-
skomen! Ze is er niet vies van om iemand zomaar in haar zak te steken..

Als je nog wilt genieten van buitenschoolse activiteiten raad ik sterk aan om 
je maag te laten genieten van het lekkere eten en drank op de VTKerst-
markt, je lever te laten afzien tijdens onze verduvelde Duvelnight met 
spotgoedkope Duvel en je geweten te verlichten door eens een rus-
tige avond te houden in het Theokot voor hun spelletjesavond op 
maandag! Geniet van de mengelmoes van Sinterklaas en  Ker-
stmis deze week. En natuurlijk van het geweldige Bakske!

Jarrit, Vice-praeses VTK 2019-2020



Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10U30-18U00  12U45-14U00 22U - ...

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

Woensdag    10U30-18U00  18U00-19U00 22U - ...

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

Vrijdag         10U30-16U00  GESLOTEN     GESLOTEN
    

Fak
Duvel Night



 Events

ZO 1: Saint Nicholas Cantus | Waaiberg | 20u00 
Come join the very last international cantus of the semester! This time we are joined 
by Ekonomika, so a great evening is guaranteed. Don’t forget your “Sinterklaas” or 
“zwarte piet” outfits! The Io Vivat will be sung at 8:30pm sharp, be there or don’t 
get presents from Saint Nicholas! 

Kom ons vergezellen bij de laatste international cantus van dit semester! Vergeet 
je zwarte pieten-kostuum niet, dan zetten we samen de boel op stelten met 
Ekonomika!

MA  2: Spelletjesavond | Theokot | 18u00 
Heb je tussen al de drukte of studeren door eens zin in een rustige knusse 
avond? Houd je van gezelschapsspelletjes? Ben je een wiezer in hart en nieren? 
Of speel je liever een potje Mario Kart op de WII? Dan is onze spelletjesavond 
echt iets voor jou!

2 december stelt The Hub Game Lounge te Leuven een heleboel van hun 
gezelschapsspelletjes ter beschikking voor ons in het Theokot. Natuurlijk mag 
je ook altijd een eigen gezelschapsspel meenemen!

Jullie zijn al welkom vanaf 18u in het Theokot, waar er hotdogs en warme 
soep (1 euro) op jullie wachten als lekkernijen. Daarnaast voorzien wij voor 
de dorst ook frisdrank (50 cent), Cara (40 cent), Stella (60 cent), Rouge en 
Chouffe (1 euro 50).

Tot dan!

DI 3: Duvel Night | 't ElixIr | 22u00 
Halloween is al lang verdwenen in het verleden, maar dat wilt niet zeggen 
dat we niet nog eens de Hellepoorten kunnen openzetten voor een episch 
feestje. Kom naar de fak en geniet samen met ons (en Lucifer) van een lekker 
Duveltje want in deze koude dagen kan een Hellevuurtje lekker warm en knus 
zijn. Dus gooi de beentjes los en toon dat jij een kind van de Duivel bent met 
een Duvel in de hand.

PROMO'S 
Duvel €1 
5 voor €4 
Almdüdler gratis (zolang voorraad strekt)

WO 4: VTK Bureau 5 | ELEC B91.200 | 12u45 
Het is woensdag al weer tijd voor ons vijfde VTK Bureau. Heb jij je aangemeld 
als POC’er, ben je geïnteresseerd in onderwijs of wil je gewoon eens komen 
kijken welke boeiende dingen we daar bespreken? Iedereen welkom! Thema’s 
als decaansverkiezingen, duurzaamheid in de opleiding, herkansingsbeleid en 
indeling van het academiejaar zijn slechts enkele van de vele boeiende topics die 

we behandelen. Als je je vooraf inschrijft, krijg je een gratis broodje en drankje, 
wat wil je nog meer? Meer vragen of weet je niet waar je je moet inschrijven? 

Stuur een mail naar onderwijs@vtk.be of zoek onze Facebookgroep via 
https://www.facebook.com/groups/VTKOnderwijs.



Events

WO 4: Sector Night IT Security | TTI | 19u30  
Zit jij in je 3e bachelor, 1e of 2e master en ben je geïnteresseerd in de sector 
security? Of heb je altijd al willen weten wat een job in deze sector inhoudt? 
Kom dan zeker op woensdag 4 december om 19:30 naar het TTI voor de 
Sector Night Security! Op deze avond heeft VTK Bedrijvenrelaties 3 bedrijven 
uitgenodigd die actief zijn in deze sector voor een presentatie in de Aula van 
de Tweede Hoofdwet. Achteraf zijn jullie ook zeker welkom op de receptie in 
de machinezaal, waar je nog kan napraten met je medestudenten of met je 
toekomstige werkgever. De bedrijven die het beste van zichzelf zullen geven 
zijn: Accenture, Euroclear en Nviso.

Inschrijven is verplicht en kan via: http://on.vtk.be/snsecurity

DO 5: VTKerstmarkt | Grasveld voor Alma 3 | 18U00 
HO HO HO! Voor zij die al lang aan het aftellen zijn en ook vinden dat Mariah Carey 
een lifestyle is: de supergezellige VTKerstmarkt staat weer voor de deur! VTK en 
de werkgroepen slaan de handen in elkaar om al jullie maagjes te vullen. Let’s go 
jingle all the way met vele kerstliedjes en -lichtjes!! Breng een bezoekje aan de 
photobooth of koop een cadeautje voor het goede doel. Aarzel niet en kom af!

WO 11: Kerstcantus | Waaiberg | 20u30 | €4/€6/€12/€15 
December, de tijd om eindelijk eens in de bib te gaan zitten. De tijd van 
kerstmarktjes en kerstmutsen. De tijd waarin iedereen zijn steentje bijdraagt 
aan mensen die het moeilijker hebben. Dé tijd om een kerstcantus voor het 
goede doel te doen dus! 

Deze cantus schenkt VTK de inkomsten integraal aan de goede doelen van 
de warmste week. Wil je ook zelf je steentje bijdragen? Er zullen tijdens de 
cantus heel wat leuke en lekkere hebbedingetjes verkocht worden.

Tickets te verkrijgen via de inschrijflink in het Facebookevenement. Deze 
komt online zaterdag 7 december om 20u00. Gereserveerde tickets kunnen 
maandag 9 december en woensdag 11 december worden betaald over de 
middag in het TTI.



Beste wensen van je kapoen - Revue

Beste Vandewalle
Een plus een is twee, 
tot zover ben ik dan ook mee.
Maar dan komen al die complexe getallen,
met z'n allen ons plezier vergallen.
 
Elke avond zat ik dan ook tot elf uur te studeren,
en oefende ik keihard op het integreren.
Desondanks raakte ik tot mijn groot spijt,
keer op keer afgeleid.
 
Uiteindelijk was ik dan wel mee,
maar toen begon je weer in 3D.
Hierdoor had ik dan ook geen keus,
anders werden de gevolgen desastreus.
 
Ik ging dan maar naar al uw lessen,
toch heb ik het gevoel dat ik in januari zal flessen.
Dus ons met punten overstelpen,
zou mij en mijn medestudenten echt wel helpen.
 
 

Van je imaginaire kapoen die zijn reëel deel kwijt is

1 januari 2020
 



Beste Hans Janssen
 
Er is een tijd om de bloemetjes buiten te zetten, 
hierin zijn wij, studenten van BOKU, echte vedetten.
Maar er is spijtig genoeg ook een tijd van studeren,
en hierin hebben we bijgevolg nog heel wat te leren.
 
Dit doen we best door ons goed te isoleren,
en alle slechte invloeden van buitenaf te weren.
Spijtig genoeg gebeurt dit bij ons nog niet echt efficiënt,
en halen we dan ook een heel slecht rendement.
 
Ik kan u tenslotte wel verklappen,
dat sommige zaken hierdoor aan onze aandacht ontsnappen.
En hier geldt net zoals bij een koudebrug,
eens het weg is, zien we het nooit meer terug.
 
En zoals u zo goed in uw lessen verklaarde,
gaat al het bovenstaande ten koste van onze EPC-waarde.
Nochtans zou ik op het examen zo graag stunten,
dus alstublieft, smijt meer als anders, met uw punten.
 
 



Dagboek

Het dagboek van een prof - Deel 9 

Maandag: Na die wilde voorbije twee weken, dacht ik dat het eens tijd werd om 
het rustig aan te doen. Ik besloot vandaag geen les te geven en heb de studenten 
dan ook ruim op tijd verwittigd. Ik heb mooi een kwartier nadat de les had moeten 
beginnen een melding op Toledo gezet dat de les wegviel.

Vandaag heb ik dan maar wat rondgewandeld in Werktuigkunde. Mijn rondzw-
ervingen brachten me naar de derde verdiep.
Plots schrok ik me een hoedje! Er staat een nieuwe koffiemachine!!! Ik ben er di-
rect naartoe gelopen en gaapte de pracht aan. Dat mooie scherm. Die prachtige 
afwerking… En dan… zag… ik… het… Het ultieme drankje! Espreschoc! Een combi-
natie van chocomelk en koffie. Ik was absoluut in de zevende hemel.
En bovenal! Nadat ik mijn drankje kreeg, verscheen er een kortingscode die ik de 
vorige keer kan gebruiken. Ik heb die ijverig genoteerd.
Dinsdag: Ik heb vannacht niet kunnen slapen. Ik bleef maar denken aan die Espre-
schoc. Als eerste activiteit van de dag ben ik naar daar gewandeld. Maar dan viel 
mijn euro… ik was mijn kortingscode thuis vergeten!
Dat was de druppel die de dirk liet overlopen. Ik ben gaan zitten in de zeteltjes 
naast de automaat en heb eventjes wat gehuild. Wat een ramp zeg… Die kapitalis-
ten zijn er weer in geslaagd om de arme proletariër te beroven van zijn zuurverd-
iende geld… Ik zou al bijna op de sossen willen stemmen! Maar ja, dan zouden ze 
klagen dat de unief te links is…
Woensdag: Ik heb vandaag gezocht naar een oplossing voor mijn kortingsprob-
leem. Ik ben naar de gasjes van computerwetenschappen gegaan. Den Erik zei 
me dat ik best mijn wachtwoorden in ‘the cloud’ moet opslaan en dat ik ze zo 
nooit verlies.
Ik nam de proef op de som en ging naar de koffieautomaat. Ik kocht een koffie, 
kreeg een kortingscode, schreef het op een papiertje, en gooide het uit het raam 
naar de wolken!
Donderdag: Ik ging af op de automaat. Ik draaide me naar het raam, zwierde het 
open en brulde naar de wolken: ‘Wat is de kortingscode?’
Ze antwoordden niet! Kan je dat geloven?! Ik leunde nog wat verder in het raam en 
probeerde luider te roepen. ‘Wat is de kortingscode? Zeg het me wolk!’
Joske kwam plots aan mijn mouw trekken: ‘Niet springen, Dirk! Met welk hyper-
statisch assenprobleem je ook vastzit, ik zal je helpen!’
Ik antwoordde aan Joske: ‘Ja dat is goed en wel he Joske dat gij mij wilt helpen… 
Maar heb jij ook een kortingscode voor mij?’
Joske keek me verward aan… Ik legde hem het hele concept uit van in de wolk 
opslaan maar hij volgde niet echt. Hij bood me aan om te trakteren. Ik gaf Joske 
een knuffel en zei: ‘Nee Joske, jij bent veel te goed voor deze wereld! Ik zal trak-

teren!’
We hebben nog uren bijgepraat op die zachte zeteltjes. Uiteindelijk hebben 

we op kosten van de faculteit nog pizza laten leveren.

Vrijdag: Hoewel de week prachtig was, ontbrak er iets… Ah ja! Ik heb 
nog geen worstenbroodje gegeten! Ik ging naar de Moete en heb er 

een paar gegeten… Dat was genieten zeg! Ik ben zelfs – zowaar 



LLL

– geïnspireerd geraakt! Dagboek, speciaal voor jou, deel ik mijn korte haiku over 
het worstenbroodje

O Worstenbroodje
Net gekocht in de moete
Hom nom nom, zo mals

Tot volgende week dagboek,
Your sweetheart,
Dirk

Love, Life and Lutgarde

Onze expert Lutgarde biedt de lezers hulp en uitleg bij moeilijke situaties in Love 
and Life.
--------------------------------------------------------------------------------
Heyyy Lutgarde,
Ik ben Sara, een vijfdejaarsburgie energie en ik zit met het volgende probleem. Ik 
was vorig semester op Erasmus  en vond dat geweldig leuk maar nu ik terug ben 
in Leuven heb ik moeite om me weer aan te passen. Ik weet niet waaraan het 
ligt maar het voelt weer allemaal zo anders als voorheen. 
Kan jij mij helpen?
Kus, 
Sara
--------------------------------------------------------------------------------
Hey Sara,
Ik ben blij dat je naar me hulp vraagt. Mijn motto is namelijk: ‘Ik ben Lutgarde 
Beernaert en ik geef je advies alsof het aan mezelf is’. 
Om dit probleem op te lossen grijp ik terug op de  - rarara –  Analyse!  Vandaag 
helpt me Carl Gustav Jacob Jacobi. Naar hem is de prachtige Jacobiaan-matrix 
genoemd. Maar hoe is deze van toepassing op jou? 
Wel, wij ingenieurs zijn maar al te grote fan van integralen. En om het onszelf 
wat makkelijker te maken, durven we wel eens een coördinatentransformatie uit 
te voeren. Van xyz naar uvw of naar rθφ, wat zijn we toch voor een deugnieten!
Maar hier durft het in de mist te gaan als we achteloos van assenstelsel wis-
selen en de determinant van de Jacobiaan niet in acht nemen! Dan gaan we 
hopeloos in de fout!
En net dat is wat jij, Sara, hier verkeerd hebt gedaan! Bij het overgaan van het 
Erasmus-assenstelsel naar het Leuven-assenstelsel heb je er geen rekening 
mee gehouden dat het hier nu eenmaal anders is. Je had de determinant van de 
Jacobiaan moeten uitrekenen! 
Wat ik je aanraad is om je integraal te herrekenen en m.b.v. de Stelling van Green 
(zie mijn vorige advies) je padje aan te passen.
Kort samengevat: je bent niet meer op Erasmus, dus minder feesten, meer 
studeren en meer herexamens!

Analytische Groetjes,
Lutgarde



Onderwijsupdates

Afgelopen woensdag vond de vierde open onderwijsvergadering van VTK, ook 
wel het VTK Bureau genoemd, plaats. Dit tweewekelijks evenement verzamelt 
de mening van onze studenten omtrent een veelheid van topics. Het gevormde 
standpunt wordt vervolgens door VTK uitgedragen naar universitair niveau (Stura
en LOKO).

Het eerste punt van dit Bureau was activerende lesvormen. In de FPOC (Facultaire 
Permanente OnderwijsCommissie) is er hierrond in het begin van dit academie-
jaar reeds een uitgebreide brainstorm geweest tussen professoren en studenten-
vertegenwoordigers. Enkele leden van onze Taskforce Onderwijs wilden hier iets 
dieper op ingaan. Achintya kwam hun voortgang en zijn eigen ervaringen hierrond 
presenteren. De nadruk lag vooral op het platform Wooclap. Er werd vooral posi-
tief gereageerd rond het gebruik van ART’s (Audience Response Tools).

Het volgende onderwerp waren de zogenaamde studievoortgangsmaatregelen. 
Vorig Bureau bespraken we reeds een vervroeging van de ISP-deadline en een 
reductie in het aantal keuzevakken. Ditmaal bespreken we eerst de harde knip 
tussen bachelor en master. Zoals voorzien in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord, 
komt er een maatregel dat je geen master kunt starten zolang je meer dan der-
tig studiepunten meeneemt uit je bachelor. Volgens de nieuwe Vlaamse regering 
zou dit een motivatie zijn om op modeltraject te blijven. Er werd geopperd dat 
dit zou zorgen dat studenten met een schone lei aan de master zouden kunnen 
beginnen. De tijd die dan vrijkomt in het laatste bachelorjaar, zou gevuld kunnen 
worden met (nuttige) extracurriculaire activiteiten. De meeste studenten waren 
echter zeer hard tegen. De studieduur zou nog gerekt worden en studenten zou- 
den zich gedwongen voelen om te veel studiepunten op te nemen, wat eerder 
averechts werkt. Er werd quasi unaniem tegen gestemd. Een volgende maatregel 
was de bindende 50% CSE-regel. In de huidige vorm gaat het om een 30%-regel. 
Het bureau besloot dat er onvoldoende cijfermateriaal voorhanden was om te 
beslissen of deze maatregel gegrond is voor het weigeren van studenten. Stura 
volgde ons hierin.

Ten slotte bespraken we ook het deliberatiepakket. Deze zware discussie wordt 
door de universiteit op een hoog tempo doorgeduwd. Het eerste VTK Bureau werd 
hier ook reeds over gediscussieerd en toen volgde Stura meestal in ons standpunt. 
Enkele nieuwe voorstellen werden onlangs gelanceerd vanuit het de universiteit. 

Het eerste was om over de jaren heen het hoogste cijfer behaald op een examen 
te behouden. Momenteel in het tolerantiesysteem kan het zijn dat je in je eerste 

jaar een acht haalt en niet wilt tolereren, terwijl je in het tweede jaar op dat vak 
een zes haalt en dit dus ook niet meer kunt. Als proffen zouden delibereren, 

zouden ze dat willen veranderen, zodat je acht van het eerste jaar blijft 
tellen. Het Bureau was hierover verdeeld. Het zou uiteraard voordelen 

opleveren voor studenten, maar verdienen ze het wel dit hoogste 
cijfer mee te nemen? Dit zou ervoor zorgen dat studenten in het 

Onderwijs



tweede jaar dat ze iets opnemen, geen echte moeite meer zouden moeten doen 
om het te mogen tolereren. In Stura werd wel positief gereageerd door de AV, dus 
deze maatregel raakte erdoor als studentenstandpunt. De volgende vraag was 
om studenten na de deliberatieronde zelf toch nog te laten tolereren. We waren 
ervoor indien studenten slechts twaalf studiepunten verwijderd waren van het 
behalen van de eerste fase.

Een laatste interessant voorstel was om een mijlpaal te introduceren voor alle 
vakken van het eerste jaar. Deze vakken zouden gedelibereerd kunnen worden, 
maar er zouden ook extra voorwaarden aan verbonden zijn. Het Bureau besliste 
om dit te doen voor de plichtvakken van de eerste fase, eventueel aangevuld met 
keuzevakken tot zestig studiepunten. Stura volgde ons is de meeste beslissingen 
van ons Bureau.

Wil je meer weten over ons VTK Bureau, Stura of LOKO? Stuur dan een mailtje 
naar onderwijs@vtk.be. Vergeet zeker niet je ook lid te maken van onze onderwijs- 
groep (facebook.com/group/VTKOnderwijs) om steeds op de hoogte te
blijven. Hopelijk zien we jou eens op het volgende VTK Bureau (niet vergeten
inschrijven voor het gratis broodje)!

Onderwijs



Cultuurtips
TOT  7: 25ste Internationaal Kortfilmfestival Leuven | 
Stuk | €7 per voorstelling van +/- 90 minuten
Niets is beter dan onderuitzakken in de cinema en erna een lekker jenever- 
tje drinken om je examenstress even te vergeten! Kom van 30 november tot 
7 december de beste Vlaamse en Europese kortfilms van het afgelopen jaar 
bekijken in Leuvens Kunstencentrum STUK. Ervaar Virtual Reality films, geniet 
van exclusieve concerten, kom chillen. Helemaal gratis zijn games op het grote 
scherm én natuurlijk de sfeer in het Kortfilmfestivalcafé!
website: www.kortfilmfestival.be

DI  3: Movies @ LOKatiOn: Lost in Translation | Anatomisch 
Amfitheater | Gratis
Movies @ LOKatiOn is er weer! In het thema “Far From Home” presenteert 
LOKO (gratis!) twee cultfilms in een sfeervolle omgeving: “Whiplash” op 26/11 en 
“Lost in Translation” op 3/12. Lost in Translation is een Amerikaans-Japanse film 
uit 2003 over een groeiende vriendschap in Tokio, een immense en chaotische 
stad waar ze de taal en cultuur niet begrijpen. Vooraf geeft filmfanaat Rebecca 
Nollet een kleine inleiding. Geniet van deze film in het Anatomisch Amfitheater, 
een zaal uit 1744 waar dissecties op mens en dier gebeurden voor de studenten 
geneeskunde.

WO  3: M-useumnacht | Anatomisch Amfitheater | €5 (gratis 
met cultuurkaart)
Je doolt door de gangen van het museum en ontdekt het ene meesterwerk na 
het andere. Ben je bang in het donker? Geen zorgen: een gids van studenten-
kring Mecenas houdt je hand vast. Ondertussen stuit je op een leuk concert of 
loop je een spannende performance tegen het lijf en in de workshops maak 
je lekker de handen vuil. Deze avond belooft het hoogtepunt van je culturele 
najaar te worden. Ze prikkelen al je zintuigen. (Zelfs diegene waarvan je nooit 
vermoedde dat je ze had.)

Benieuwd naar alles wat cultureel is in Leuven of naar onze eigen activiteiten? 
Wordt dan lid van onze Facebookgroep via on.vtk.be/cultuurcommunity.

Ken je zelf een tof evenement dat je in onze rubriek wilt laten vermelden? Laat 
het ons weten op cultuur@vtk.be.

Cultuur



IFB 
Na een weekje rust zijn onze ploegen weer klaar om er volop in te vliegen. Jammer 
genoeg betekent dit dat er geen uitslagen zijn van vorige week. Ter vervanging heb-
ben we een leuk sportweetje!
Maar eerst de matchen voor deze week:
 
Maandag: Zaalvoetbal Heren tegen VRG&Crimen, 22u, UCLL unit 2
Dinsdag: Veldvoetbal Heren tegen Farmaceutica, 21u Kunstgras 2 (tegenover Alma 3)
Woensdag: Basketbal Heren tegen VRG&Crimen, 21u,  UCLL unit 3
Donderdag: Volleybal Heren tegen Diana-Docentica, 19u, Topsporthal unit 2
Sportweetje: 

Het programma van de Olympische spelen durft al eens te veranderen. Zo was tou-
wtrekken een discipline van 1900 tot en met 1920. België heeft hier zelfs ooit een 
brons in behaald. Een andere opmerkelijke ex-discipline in het baanwielrennen is de 
tandem sprint. Zoals de naam suggereert is dit net zoals de gewone sprint, maar op 
een tandem uiteraard. Verder is er nog de discipline waarin de Belg Léon de Lunden 
als enige ooit Olympisch goud behaalde. Duivenschieten werd namelijk enkel in 1900 
georganiseerd. In tegenstelling tot kleiduifschieten ging het hier wel degelijk om lev-
ende duiven, alleszins toch voor de start van de wedstrijd.

IFB



Spelletjes Sudoku



Raadsel van de week

Het biervat in onze geliefde fakbar ‘t ElixIr is bijna leeg en er kunnen nog slechts 7 
pinten getapt worden. Dan komt de eerste persoon en hij wilt de helft van het bier 
dat nog in het vat zit en nog een halve pint. Iets nadien komt de volgende persoon 
en hij wilt hetzelfde. Op het eind van de avond sluit de hoofdtapper af en drinkt 
hij de laatste pint op. Hoe kan dit?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon ter 
waarde van €20. 

De winnaar van vorige week is Marlies Broucke en mag haar prijs op blok 6 afha-
len.

Olifantmaas
Spelletjes




