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Agenda ontspanning
Activiteiten
Zondag (27/4)
23u00-00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

14u00-17u00

Sport van de maand: mountainbike

Auditorium CW

20u00-23u30

Verkiezingsdebat

‘t ElixIr

22u00-00u00

24h ElixIr

Woensdag (30/4)

Donderdag (1/5)
00u00-22u00

24h ElixIr

‘t ElixIr

Agenda serieus

Activiteiten

Maandag (28/4)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u45

Cursusdienst open

Theokot

Theokot open

Theokot

Dinsdag (29/4)

Woensdag (30/4)
10u30-14u30

Bakske Week 10 - p. 1

Woordje van de kandidaat praeses
It’s-a-me, Manu. Machtsgreep? Robin lui? Nee hoor, Robin is zo vriendelijk
geweest om mij de eer en het genoegen te geven om je te mogen vertellen over
de legendarische ploeg die PIXEL heet. Onze groep enthousiastelingen staat in de
startblokken om volgende week iedereen weg te blazen met een niet-te-vergeten
en niet-te-missen kiesweek. We willen je uiteraard graag overtuigen van onze
waardigheid om volgend jaar ploeg Fuse op te volgen. Maar zo ver zijn we nog
niet. Eerst staan er nog lesbezoeken, drie dagen goedkoop eten en drinken met
live muziek, randanimatie, film en comedy en een verkiezing voor de deur. Daarom
is mijn advies aan jou: wees deze week een modelstudent, dan kunnen we je in
de les komen bezoeken en heb je genoeg voorsprong op je planning om volgende
week lekker te komen genieten van wat onze kiesweek voor jou in petto heeft. In
tussentijd kan je op facebook en op pixel.vtk.be terecht voor een overzicht van de
kiesweek en voor onze standpunten.
Afspraak 4-5-6 mei aan Alma 3!
PIXEL out,
Manu De Block (SuperManuBros@vtk.be)

Woordje van de kandidaat vice
That’s Mama Luigi to you, Manu! Hé kijk, een vrouw en geen man die hier haar
gedachten mag achterlaten (en hopelijk volgend jaar elke week). Want het is
eindelijk weer eens zover. Een vrouw heeft haar weg gevonden tot kandidaat vice.
Als dat nog niet opmerkelijk genoeg is, zou je onze ploeg eens moeten zien en wat
we allemaal voor jullie in petto hebben! Helaas kan dit niet vanuit je luie zetel. Ze
voorspellen goed weer dus een live stream vanop het plein voor Alma 3 van 4 tot 6
mei is nu iets wat we net niet hebben voorzien. Het is trouwens ook vrij moeilijk om
je doorheen een scherm free stuff aan te geven, tenzij je je in de chocoladefabriek
van Willy Wonka bevindt. See you soon.
PIXEL - Let’s make a point.

Sport

Emily Haest (FreeHugs@vtk.be)

12 urenloop Gent
Ook in Gent vindt er tussen de kringen een krachtsmeting plaats in de vorm van een
12 urenloop. De 12 urenloop in Gent vindt deze woensdag 30 april plaats op het
Sint-Pietersplein. Onze collega’s van VTK Gent wisten vorig jaar de overwinning
p. 2 - Bakske Week 10

in de wacht te slepen. Uiteraard willen ze graag deze titel verlengen door opnieuw
het HILOK (Gentse variant van Apolloon) te verslaan. Aangezien VTK Gent elk
jaar opnieuw bij ons paraat staan op de 24 urenloop, willen wij ook hen helpen
bij het verlengen van hun titel. Daarom zullen wij gezamenlijk de trein nemen om
11u58 richting Gent. Vervoer wordt door ons betaald, ook zullen we jullie van een
broodje en een drankje voorzien. Kom onze collega’s helpen! Inschrijven kan via
onze eigen website.

Sport van de maand: mountainbike
Overtuigd de sterkste beenspieren van de campus te hebben? Zin in een zonnige
sportieve namiddag met vrienden? VTK-Sport organiseert voor jou deze woensdag
als sport van de maand Mountainbike. Van 14u00 tot 17u00 word je met de door
ons gehuurde MTB’s gegidst door de bossen van Heverlee en verder. Kostprijs
€2/3 leden/niet-leden. Inschrijven verplicht op vtk.be/on/MTB.
Sport (sport@vtk.be)
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Fakbar
24 u ElixIr
Volgende week is het de 24 uren van ‘t ElixIr! We starten op woensdagavond en
gaan tot donderdagavond, met elk uur een nieuwe knallende promo! Kom gezellig
een pintje drinken op ons terras of kom losgehen op onze dagdisco!
Speciale bieren
Deze week zijn er niet 2 of 3, maar wel 4 (!) speciale bieren terug te vinden in de
fak! Kom gerust eens proeven en slurpen van onze Piraat, Gulden Draak, Wilderen
Goud en jawel, Duvel Tripel Hop!

Revue
Nu de paasvakantie achter de rug is en de druk om ‘alle leerstof’ toch maar af te krijgen
toeneemt, zijn onze geliefde proffen nogal gehaast, wat soms tot leuke situaties kan leiden
/lijden. Een selectie:
Bart De Moor heeft duidelijk haast: “Bent u een pauze gewoon?”, Aula: positief geroezemoes,
De Moor: “Dan zullen wij die vandaag overslaan.”
Hoewel de cursus van halfgeleiders uit 1993 dateert, kent prof. Anne Verhulst die na al die
jaren blijkbaar toch niet zo goed. Dat blijkt wel na haar reactie op het feit dat het bordschema
in tegenspraak was met de cursus: “Ah, staat dat zo in de cursus? Dat zal dan wel juist zijn,
ik ben nooit zo goed geweest met plussen en minnen.”
Professor Kruth wil dan weer niet te veel tijd verliezen door alles extra aan de bio-ingenieurs
te moeten uitleggen: “Dit moeten zelfs de bio-ingenieurs snappen.”
Als je zelf nog grappige uitspraken hebt, mail ze gerust naar revue@vtk.be

Varia

Revue (revue@vtk.be)

Kiesweek

Na maandenlang zwoegen en zweten is het eindelijk zo ver. Deze week passieve,
volgende week actieve kiesweek. Een super enthousiaste gemotiveerde groep
vrienden is al sinds november in de weer om te zorgen voor onvergetelijke
activiteiten, overheerlijke maaltijden en veel gratis stuff.
Vanaf zondagavond (4 mei) verwelkomen we julie in onze tent aan Alma 3 voor onze
openingsreceptie met cava, hapjes en live-muziek, gevolgd door een legendarische
FLUOparty in ‘t ElixIr en nog vele andere activiteiten op maandag en dinsdag. Meer
informatie over de verschillende activiteiten kan je vinden op onze site:
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pixel.vtk.be. We raden jullie ook aan massaal onze feestboekpagina te liken om
zo op de hoogte te blijven van gratis vaten, leuke accessoires die we uitdelen,
wedstrijdjes met leuke prijzen en alle andere gestoorde ingevingen van onze ploeg.
Wij zijn alvast helemaal klaar voor de geweldigste week van het jaar, jullie toch
ook?
Tine en de rest van Ploeg Pixel
Verkiezingsdebat en financieel jaaroverzicht VTK
Woensdag zijn jullie allemaal welkom in het Auditorium van CW (200A) vanaf 20u
voor het verkiezingsdebat. Het belooft een spannende avond te worden, waarin
de serieuze ploeg en de lolploegen zich aan jullie voorstellen en waar de kritische
vragen zeker niet geschuwd zullen worden! Ben je dus geïnteresseerd in wat de
ploeg volgend jaar voor jullie wil betekenen, kom dan zeker eens luisteren of hen
zelf wat met vragen bestoken. Tevens zullen onze beheerders een update geven
over de financiën van dit werkingsjaar. Afsluiten doen we met een receptie in de
foyer. Tot woensdag!
de VerkiezingsKontroleKommissie (vkk@vtk.be)
Lolploeg Rebellion
Nu het pensioen van onze grote leider Rob. Skaratheon eraan komt, is Jornfrey de
rechtmatige erfgenaam van het Burgieland! Na jarenlang wijsheden verworven te
hebben door middel van boeken, zal hij binnenkort zijn rechtmatige plaats innemen
op de ijzeren, met chroom en nikkel, gelegeerde troon. Hierbij zullen alle kringen
hun hommage komen brengen aan de nieuwe koning van Burgieland, en hiermee
ook heel Leuven.
Iedere kring zal dit doen op hun eigen passelijke manier: Musicologica zal de
muziek verzorgen, LBK zal zorgen dat er genoeg genetisch geManupuleerde
gewassen aanwezig zijn, die wij erna kunnen verorberen, Medica zal ons allen
voorzien van anti-katerpillekes en als entertainment mag Apolloon bewijzen dat
ze sneller zijn dan leeuwen in het Colosseum: een prachtig gebouw dat gebouwd
zal worden op het Ladeuze door het huis van Boku en toepasselijk fancy gemaakt
worden door de mensen van het Kasteel van Arenberg. Als laatste krijgt Ekonomika
dan weer de eer om een schone deerne af te vaardigen die mag trouwen met
onze koning! Na de feestelijkheden zullen we de oude koning, Rob. Skaratheon
uitzwaaien aan de oevers van de Dijle als hij vertrekt met zijn boot terug naar zijn
plaats van afkomst. Waar hij zijn laatste dagen ongetwijfeld zal vullen met bier en
tentsletjes van naburige dorpen.
Alles lijkt vredig in Burgieland maar...
er zijn mensen ten noorden van hier, zelfs nog noorderlijker dan de
herkomstplaats van onze koning, long may He live, die de rechtmatige claim van
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Jornfrey afwijzen op basis van leugens!
Zij willen hun eigen koning aanstellen. Deze verraders willen Burgieland voor hun
zelf!
Problemen zullen ontstaan die zelfs de peno-assistenten niet kunnen oplossen!
Informatie en kostbare kennis zullen verloren gaan.
Xenon is volgens hen geen edelgas, aangezien zij de enige edele dingen zijn!
Eigenwijs als ze zijn, denken zij natuurlijk dat de oorlog reeds gewonnen is.
Laat ze zien dat dit niet zo is, kom in opstand!
In tegenstelling tot hen, zijn jullie wel Burgielandwaardig.
Samen zullen wij ze verslaan!
Ga en verspreid het woord!
Aanpakken zullen we ze voor vorst, voor vrijheid en voor recht!
Yeaaaaaaah!
Kom hiervoor dus allemaal volgende week woensdag naar het tentenkamp voor
Alma 3, waar wij jullie zullen voorzien van zware bieren, want echte mannen hebben
graag iets straf! Voor onze dames zullen er ook wat zachtere en fruitigere biertjes
aanwezig zijn! Schol! Verder zal er ook de mogelijkheid zijn om te leren smijten met
houten voorwerpen en indien onze ingenieurs in spe het tijdig afkrijgen zullen we
zelfs met een kanon op die verraders van het noorden kunnen schieten! Voor deze
heuse opstand zullen we natuurlijk ook zorgen dat jullie hongerige maagjes goed
gevuld zijn. Kom in opstand!
Because the general revolt of a nation cannot be called a rebellion, because
repression will provoke rebellion and there’s only one thing that’s worse than
rebellion and that’s what causes the rebellion. The rebellion against those tyrants
is obedience to god. At the end rebellion is the only thing that keeps you alive.
Therefore,
Join RebelLion!
Concert INTERFAK BIG BAND, 30th Anniversary
The Interfak Big Band is proud to present the annual concert on its 30th anniversary
in the MTC, St.-Michielsstraat 6 in Leuven, on Friday May 9 at 20h30! Our special
guest is John Ruocco (tenor saxophone), an American artist, well-known on both
the Dutch and Belgian jazz scenes.
Come to listen to great jazz tunes and celebrate with us!
TICKETS (day of the concert = +1 euro):
Buying in advance:
7€ - standard ticket
4€ - students
-1€ discount with The KU Leuven Culture Card
To buy tickets contact us via e-mail: ibb.annual.concert@gmail.com
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Infonamiddag opleidingen
Voor bachelorstudenten die voor de eerste keer vakken uit de 2e fase opnemen of
hun hoofd/nevenrichting-keuze moeten maken:
Op woensdag 7 mei organiseert de faculteit een infonamiddag, met een presentatie
door vicedecaan Yolande Berbers, een infomarkt in de Campusbibliotheek
Arenberg, en opleidingsbezoeken.Het programma vind je hier:
http://eng.kuleuven.be/studenten/programma/Infonamiddag
Om te weten hoeveel bezoekers de opleidingen kunnen verwachten, vragen we je
om in te schrijven voor de opleidingsbezoeken:
http://eng.kuleuven.be/studenten/Opleidingsbezoeken
Solders Of Fortune
Deze woensdag 30/4 organiseert het departement Elektrotechniek samen met
Farnell een demo-namiddag waarin verschillende high-tech bedrijven hun producten
komen showcasen (o.a. Arm, Microchip, Tektronix...). Aansluitend vindt de finale
van het Solders of Fortune-spel plaats voor de 1e bach. Ben je geïnteresseerd in
een van deze bedrijven of kom je supporteren voor de autonome wagens van 1e
bach? Kom dan woensdag naar ESAT 00.62 vanaf 13h. Uiteraard mag een hapje
en een drankje niet ontbreken!
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Onderzoek eerstejaarsstudenten
Wil jij een Fnacbon ter waarde van 10€?
Doe dan mee aan deze studie!
Wat wordt er onderzocht?
In deze studie wordt de relatie tussen de studiekeuze van eerstejaarsstudenten en
hun attitudes ten opzichte van personen met een beperking onderzocht.
Waarom hebben we jou nodig?
We willen zoveel mogelijk eerstejaarsstudenten bevragen, om een zo goed mogelijk
beeld te krijgen van de relatie tussen studiekeuzes en attitudes!
Hoe lang duurt het onderzoek?
Het onderzoek zal niet langer dan 20 minuten duren!
Wat moet je doen?
Het onderzoek bestaat uit een reactiesnelheidstest en een korte vragenlijst.
Waar vindt het onderzoek plaats?
Het onderzoek zal plaatsvinden in lokaal 03.11 op de Celestijnenlaan 200i - bus
2201, 3001 Leuven
Wanneer vindt het onderzoek plaats?
Je kan kiezen uit verschillende dagen en tijdstippen. Zo kan je een moment kiezen
dat het best in jouw tijdsplanning past.
Een hele dag les? Geen probleem, ook ’s avonds kan je langskomen!
Hoe inschrijven?
Via onderstaande link kan je je inschrijven op een tijdstip dat het best in jouw
tijdsplanning past:
https://tolapps.kuleuven.be/tolintoII/gdlo_production.php?ticket=88f87850-252d427c-ac75-fb4cd17c0ceb&event_code=4689592464_gII&action=studentView
Vragen?
Heb je nog vragen, twijfel dan niet om contact op te nemen met Lien Verlaak via
lien.verlaak@ppw.kuleuven.be
Soireé Technique on Big Data
Tuesday 29th of april at 8pm the next Soireé Technique on Big Data will be held at
the auditorium of Computer Science.
There will be three speakers, each talking about their expertise in big data. The
presentations will cover both the current academic research and the practices used
in industry. We have two speakers from the KU Leuven, prof. Hendrik Blockeel from
the Department of Computer Science and prof. Jan Aerts from the department of
ESAT. From the industry, there will be Tine Van Dyck from SAS. SAS is the market
leader in advanced analytics software. SAS software is used by 79 percent of the
fortune 500 companies and therefore our speaker can give some insight on Big
Data in the industry.
The lecture will start at 20h00, each presentation will take about 30 minutes. After the
presentations there will be a small panel discussion with the speakers. Afterwards,
there will be a small reception in the foyer to meet and talk to the speakers.
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Registration is required at the website www.ieee-sb-leuven.be/bigdata2014
At this website you can also find additional information about the soireé technique.

Eigen tekstje

IEEE SB Leuven (www.ieee-sb-leuven.be)

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)

Beste groente van de wereld

Groepje Paljassen
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Raadsel week 10
Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen en stuur
je antwoord voor donderdag 21u 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 raadsels aan. Succes!
Welke persoon hoort bij onderstaande foto’s

Opgave van de week

Oplossing vorige week
(We rekenen hiervoor zowel antwoorden goed die uit gaan van 2499 als 2500
tolpoortjes over 250 km, m.a.w. de antwoorden 2083 of 2084).
In het maximale geval proberen we eerst 5000 goudstukken zo ver mogelijk
te krijgen. Je maakt dus 3 trips van 83.3 km, om driemaal 1667 goudstukjes te
verplaatsen (=833 tolpoortjes verder.) Dan heb je er dus 5001 gestockeerd staan
onderweg. Hiervan doe je opnieuw 2 trips, nu 125 km verder, en je laat 1 goudstuk
spijtig genoeg achter. Uiteindelijk zit je met nog 2500 goudstukken over op 416
tolpoortjes van stad B. Daarvan hou je na het laatste stukje dus 2084 goudstukken
over.
De winnaar is Pieterjan Beerden. Proficiat, jij wint twee kinepolistickets!
Raadsel (raadsel@vtk.be)
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ESAT

Solders
of
Fortune
bachelor student contest
hands on workshops:
ELEMENT14
MICROCHIP
TEKTRONIX
ARM
Wednesday 13h-18h

April 30th, 2014
ESAT,
Entrancehall
www.esat.kuleuven.be/SoldersOfFortune

sense
ESSENSIUM
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Custom
Integrated Power
Management
Solutions

