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23u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Beste Lezer

Het is weer zover. Misschien heb je het al gemerkt aan het feit dat sommige 
proffen al hun laatste les hebben gegeven. Misschien merk je het aan het feit dat 
sommige van je vrienden het vertikken nog buiten te komen. Misschien merk je 
het aan het feit dat de voorpagina van deze editie van het Bakske er nogal leeg 
uitziet. Het semester komt namelijk bijna tot zijn einde. Maar vrees niet, VTK 

voorziet deze week een TD van formaat, die voor iedereen de overgang naar het 
harde leven zal vergemakkelijken, want we gaan een laatste keer herTD!

Veel leesplezier
De redactie

19u30 Politiek Debat YERA College De Valk
20u00 Farwell Cantus ZaMo
23u00 Laatste Keer HerTD Lido

19u00 Join IAESTE Leuven ELECB91.100

22u00 Pizzaparty 't ElixIr



Vicewoordje
 
De kiesweek is weer afgelopen. Een hele hoop enthousiaste mensen hebben 
een week lang hun best gedaan om jullie te overtuigen voor hen te stemmen. 
Het doet me goed om te zien dat VTK ook na mij in goede handen zal zijn. 
Hoe hard ze ook staan te springen om het over te nemen, zullen ze toch nog 
even moeten wachten. Zo geven we er komende nog eens een ferme lap op 
en gaan we nog een laatste keer herTD. De beste TD van heel Leuven komt er 
deze week aan met top dj’s, goedkope drank en het beste gezelschap. Leg die 
boeken of thesis dus één avond aan de kant en kom die beentjes los gooien 
in de Lido!

Praeseswoordje
 

Deze week maakt deze rubriek plaats voor een iewat 
cultureel artikel. De leden van de redactie leggen deze 

week de nadruk op het belang van de literaire traditie in onze 
samenleving. Hieronder vinden jullie een  fragment van Homerus zijn 
Ilias, maar dan met aangepaste lyrics om tegemoet te komen aan de 

huidige omgeving van de West-Europese samenleving:

"
Bezing, godin, de vreugde van VTK's praeses Arno,

de redevoerende, die talloze studenten plezier bezorgde
en veel krachtige zielen voorwierp aan Bacchus,

van burgies zowel als archies, en hen dansers maakte 
op de Laatste Keer herTD -zo ging Zeus' wens invervulling-

vanaf de kiesweek exact een jaar geleden
de leider der VTK'ers Arno en het stralende gerstenat

"



Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10U30-14U30  12U30-14U 22U - ...

Dinsdag    10U30-14U30  12U30-14U  CLOSED

Woensdag    10U30-14U30  12U30-14U  18U-19U 22U - ...

Donderdag    10U30-14U30  18U-19U  22U - ...

Vrijdag         10U30-14U30  CLOSED       CLOSED

PI meetlat
Heb je ooit gedacht hoe handig het zou zij n om de 
diameter van een cirkelvormig object te kunnen weten, 
door de omtrek ervan te meten?

Zo ja, dan heb je geluk! Er bestaat een werktuig dat de Pi-meetlat 
heet. Een meer nuttige versie hiervan is de Pi-meetlint. Zulk een 
meetinstrument heeft als maat niet 1 cm, maar exact pi cm (ook wel 
3,141592654 cm voor de intellectuelen onder ons).

Zoals jullie allemaal weten, is de omtrek van een cirkel gelij k aan zij n diameter 
maal pi. Maar het omgekeerde geldt ook! De diameter van een cirkel is namelij k 
gelij k aan zij n omtrek gedeeld door pi. Een Pi-meetlint laat toe om gebruik te 
maken van deze gelij kheid, zonder de moeilij ke wiskundige vergelij king steeds op 
te lossen.

Wat is het concrete nut van zo een meetinstrument? Wel, het laat je toe om 
bij voorbeeld de diameter van een boom te meten, zonder deze boom eerst 
omver te hakken. Je gebruikt het Pi-lint om te meten hoeveel keer pi de omtrek 
telt. Deze hoeveelheid pi's is dan de diameter van de boom. 



Events

MA 7: Join IAESTE Leuven! + Internship Q&A  | ELEC 
B91.100 | 19u00

The evening will be divided in two parts:

1. "Being a member in IAESTE Leuven"

Joining a student association opens up a whole new world: 

- You develop important Soft Skills such as teamwork, project and event 
management, public speaking, attending meetings...

- You make a lot of Fun with new people that share the same interests

But with IAESTE there is a third dimension: it's all in an International setting! You 
attend conferences abroad, you meet internationals who stay in Leuven for an 
internship and you train your english speaking!

Interested? Next monday there will be our info-event, with free pizza for who 
registers and puts him/herself on "going" for the event!

--- PIZZA BREAK ---

2. "Going on an internship with IAESTE Leuven"

The students that leave on an internship this summer can join us for pizza and 
hear about the experience others had on an IAESTE internship. Afterwards there 
is an informal Q&A session with the members of IAESTE Leuven.

Fill out the registration form to get free pizza!

https://goo.gl/forms/GwBRjUVPslfUKnuX2



DI 8: Politiek debat - Belgische energiebeleid | Aula Zeger 
Van Hee (91.56), College de Valk | 19u30 

Ben je benieuwd wat onze politici te vertellen hebben over onze energievoorziening? 
De 6 grootste partijen van Vlaanderen kruisen de spreekwoordelijke degens over 
zowel het huidige als toekomstige Belgische energiebeleid. Achteraf kan je met 
hun napraten bij een (gratis) drankje.

Info en inschrijven op: http://www.yera.be/event/politiek-debat-2018/

DI 8: Farewell cantus | ZaMo | 20u00 |  €12

Dear all,

There is a time to come and a time to go. I’m sad to announce the time to go will 
come quite soon. No worries, however, we will end with a BANG with a final cantus 
on Tuesday the 8th of May in the ZaMo. One last time to have a night to never 
forget in Leuven, to reflect and think of all the memories made this semester/year. 
One last time to enjoy singing songs and drinking beer, and partying like there is 
no tomorrow!! Hope to see you soon. 
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DI 8: Laatste keer herTD | Lido | 23u00 | L:€1 NL:€2

Met Duvel, Jägermeister en uitsluitend zoogdieren!!

Mannen, vrouwen en zoogdieren die dit lezen, Zin om een laatste keer helemaal 
hert te gaan? Om het beest in uzelf los te laten? Om peerd-total te gaan? Natuurlijk, 
want het semester is nog niet om! Uw dansbenen zijn nog niet klaar om in de kast 
gezet te worden! Kom ze nog gebruiken, op de laatste TD van VTK van dit jaar! 
Begeef je dus allen naar de lido op 8 mei en ga nog een laatste keer herTD!

De VVK zal ‘s middags doorgaan in het Theokot! 

Events



WO 9: Pizzaparty | 'T EliXIr | 22u00 

Wallaaaaaaah

Hier is ie weer, THE ONE, THE ONLY, THE ORIGINAL, DE PIZZAPARTY VAN'T ELIXIR

Wederom geven wij  100 Italiaanse pizza's gratis en voor niets weg aan alle 
bezoekers! Jawel, u leest het goed, HONDERD GRATIS PIZZA'S. Tegelij k verkopen 
we witte en rode voor 'ne frang ofzo'

Woensdag 9 mei. Fakbar 't ElixIr. Tot dan! 



Kiesweek



De ingenieurs van vandaag zijn wel eens trots op 
het feit dat ze studenten zijn van de natuurwetten en 
dus de realiteit op zich. Ze houden zich niet bezig met 
frivolante zaken, zoals taal of geschiedenis. Echter, zoals 
een befaamd professor Mechanica I onlangs heeft geponeerd, 
is de analytische mindset die men gebruikt bij het ontleden van 
talen, even belangrijk voor een ingenieur als de mindset die men 
toepast bij de wiskunde. Deze filosofie indachtig leek het ons gepast 
om het te hebben over verschillende linguistische woordengroepen: 

• Synoniemen: Woorden die hetzelfde betekenen, maar anders worden 
geschreven en uitgesproken.      
Voorbeeld: Achterwerk en kont

• Homografen: Woorden die hetzelfde worden geschreven, maar een andere 
uitspraak en betekenis hebben. (Homo is Grieks voor 'zelfde' en grafein is 
Grieks voor 'schrijven')       
Voorbeeld: Vérwerpen (in de betekenis van ver weg gooien) en verwérpen (in 
de betekenis van afwijzen)

• Homofonen: Woorden die hetzelfde worden uitgesproken, maar anders 
worden geschreven en ook een andere betekenis hebben. (Foon is Grieks 
voor 'klank' of 'geluid')       
Voorbeeld: Eis (iets opeisen) en ijs (de vaste aggregatietoestand van water)

• Als een woord zowel een synoniem als een homofoon heeft, dan spreken we 
meestal gewoon over een verschil in spelling.    
Voorbeeld: Slovakije (Vlaanderen) en Slowakije (Nederlands)

• Als een woord zowel een homograaf als een synoniem heeft, dan spreken 
we meestal van woorden die een verschillende uitspraak kunnen hebben. 
Voorbeeld: Muggen (Antwerps) en muggen (West-Vlaanderen)

• Homoniemen: Woorden die zowel homofonen als homografen zijn. Ze worden 
hetzelfde geschreven en uitgesproken, maar kunnen twee betekenissen 
hebben.         
Voorbeeld: Bank (zitbank) en bank (waar je je geld "veilig" weglegt)

Linguistiek



Werkgroep Cantus - 
Cantusweetje

Commilitones

Het is nog eens tijd voor een bekend lied. Liefst een dat zo bekend 
is dat iedereen ervan overtuigd is dat hij precies weet wat hij zingt maar 

waar in feite nog nooit iemand bij heeft stilgestaan. Het lied van deze week 
voldoet hier perfect aan, blader allen in uw codex(app) naar What shall we do 

with the Drunken Sailor.

What shall we do with the Drunken Sailor is een goed voorbeeld van een sea 
shanty, een lied dat door matrozen werd gezongen met een typisch ritme dat 
bedoeld was om bepaald werk op het schip te begeleiden. De liederen waren 
vooral populair in de negentiende eeuw op grote schepen waar coördinatie 
nodig was, bijvoorbeeld bij het ophalen van het anker of het zeil. In het refrein 
wordt in plaats van Hooray vaak het originele Weigh hey (and up she rises) 
gezongen, to weigh betekent ook wel het anker optillen en dat gebeurde 
waarschijnlijk tijdens dit lied (overigens voor het eerst gepubliceerd in 1839).

De rest van het lied gaat over alle manieren om een dronken matroos te 
straffen, zo’n luchtige tekst is ideaal bij zwaar werk. Grote schepen hadden 
doorgaans kleinere boten aan boord, een zo’n type was de longboat die in het 
lied vermeld wordt. Een longboat was een roeiboot waar acht tot tien man in 
kon, de matroos laten roeien was dus al zeker een mogelijke straf. Een andere 
is de matroos wekken met water: zo konden ze de stop (plug) uit de longboat 
trekken -om het ontstaan van openingen door het uitdrogen van de boot in 
tropische klimaten te voorkomen was deze met water gevuld- of hem onder 
de afvoer (scupper) houden wanneer het deel van de boot onder de waterlijn 
handmatig leeggepompt moest worden.

In de voorlaatste regel wordt er nog voorgesteld om de matroos met zijn been 
in een running bowlin’ vast te maken. Dit is een schuivende variant van een van 
de meest betrouwbare knopen, de paalsteek (bowline). Andere strofes bestaan 
uiteraard ook nog, bij een lied dat mondeling wordt doorgegeven is het altijd 
moeilijk te zeggen wat de originele zijn. Als afsluiter dus nog twee vaak gezongen 
regels die niet in de codex staan: Shave his belly/balls with a rusty razor en Put 
him in the bed with the captain’s daughter.  

Laten we drinken op alle drunken sailors, commilitones!

Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be  
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Berichten



Raadsel van de week

Men vindt in Zuid-Frankrijk een dode man in de bossen. Het vreemde aan de 
zaak is dat deze man een heel duikerspak aan heeft! Hoe is dit lijk hier terecht 
gekomen?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een Fnac waardebon!

De oplossing van vorige week was dat ik zit op de Zuidpool en dat daar geen 
beren leven! Cecilia Coppye wist dit en mag als beloning haar Fnac bon komen 
afhalen op blok 6.

Sudoku

Communicatie
Wil je zelf iets in het Bakske publiceren? Stuur je rijmpje, cartoon, verhaal, teken-
ing  of meme door naar bakske@vtk.be en misschien verschijnt jouw kunstwerk 
wel in onze volgende editie!

Spelletjes
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