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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (23/2)
22u00-04u00 KU Leuven ingenieurt 150 jaar: fakfeestje 

met cavacocktails
‘t ElixIr

Maandag (24/2)
18u30-21u30

20u00 - 22u00
KU Leuven ingenieurt 150 jaar: winterbbq
Kuleuven ingenieurt 150 jaar: jeneverhonkbal

Voor Alma 3
Voor Alma 3

Dinsddag (25/2)
19u30- 23u00 KU Leuven ingenieurt 150 jaar: Quiz

Carnavalsfeestje
C200 G00.01
‘t ElixIr

Woensdag (26/2)
20u00 - 01u00
22u00-05u00

KU Leuven ingenieurt 150 jaar: cavacantus
Peda-avond

Waaiberg
‘t ElixIr

Donderdag (27/2)
12u00-14u00 Hamburgerverkoop Halftime Theokot

 
Agenda serieus

ACTIVITEITEN
Maandag (24/2)

12u30-13u45
18u00-19u30
10u30-14u30

Cursusdienst open
Cursusdienst open
Theokot open

Theokot
Theokot
Theokot
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Dinsdag (25/2)
12u30-13u45
18u00-19u30
10u30-14u30

Cursusdienst open
Cursusdienst open
Theokot open

Theokot
Theokot
Theokot

Woensdag (26/2)
12u30-14u00
10u30-14u30

Cursusdienst open
Theokot open

Theokot
Theokot

Donderdag (27/2)
12u30-14u00
18u00-19u30
10u30-14u30

Cursusdienst open
Cursusdienst open
Theokot open

Theokot
Theokot
Theokot

Woordje van de praeses
Zondag zal u mij in ‘t ElixIr terugvinden voor de après-ski.

Robin (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Haal de champagne en kaviaar al maar boven, want het is feest deze week! 
Zoals u ongetwijfeld al heeft gemerkt, bestaat onze faculteit dit jaar een stevige 
anderhalve eeuw.  7826 weken lang ingenieurt dat volk hier al in ons Belgenlandje 
en 4,7335389 × 10^9 seconden zijn wij hier al bezig met berekeningen uitvoeren 
en maffe dingen uit te vinden. Op zo’n tijdsspanne kunnen er al eens clichés 
ontstaan over ons, uiteraard. Clichés waar ongetwijfeld een kern van waarheid in 
schuilt, maar die soms toch geheel onterecht zijn. 
Een klassieker: de doorsnee ingenieur is een sokken-in-sandalen-dragende 
holbewoner die zijn kelder alleen uitkomt voor lessen en examens. Dat ingenieurs 
geen basement dwellers zijn, hebben we afgelopen donderdag anders wel stevig 
bewezen! Het was ons een waar genoegen om u vol gulden gerstenat te gieten 
en u de beentjes omhoog te doen zwieren. 
Tot op een van de 150jaar-activiteiten deze week!

Jeroen (vice@vtk.be)
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Activiteiten
KU Leuven ingenieurt 150 jaar

De afrekening is net achter de rug en wij van activiteiten vliegen er in met een 
bangelijke feestweek voor het 150jarig bestaan van de faculteit.
Feesten doen we in stijl en aan bodemprijzen, ideaal dus.

Zondag zetten we de week in met een fakfeestje. Om in echte feestsfeer te 
komen zijn ballonnen en slingers voorzien, maar ook cavacocktails aan €0,5.
Maandag gaan we gezellig winterbarbecueën aan alma 3 en vervolgens ons op 
sportief vlak bewijzen met jeneverhonkbal. Indien je niet ingeschreven bent voor 
de barbecue mag je nog altijd mee komen honkballen.
Dinsdag dagen we de proffen en personeel uit op onze quiz onder vakkundige 
leiding van de Decaan. Wie zal er winnen en zal dit tot commotie leiden?
Woensdag sluiten we in stijl af met de cavacantus. We bekijken ook ineens of 
onze vrienden van de zusteruniversiteit UCL het drinken niet verleerd zijn.

Kortom wij beloven jullie een zalige week, dus kom zeker af.

Activiteiten (activiteiten@vtk.be)

Africantus
Tijd om alle wrok vanwege de 24-urenloop opzij te schuiven voor een 
verbroederende dubbelcantus met Apolloon! Deze is in thema Afrika, dus haal 
je Dashiki, Djellaba, giraffenpak of ander Afrikaans kostuum naar keuze boven, 
want wie verkleed komt krijgt een euro korting! Op 6 maart.
Meer informatie over ticketverkoop vind je op de site. 

Eline (activiteiten@vtk.be)

 Onderwijs
Gouden Krijtjes

Vanaf deze week kunnen jullie weer stemmen op de gouden krijtjes om jullie 
proffen eens in de bloemetjes te zetten. Ga naar on.vtk.be/goudenkrijtjes 
en bepaal wie de prijs voor beste prof, grappigste prof, beste cursus en 
beste assistent verdient. De uitreiking zal plaatsvinden op revue en tijdens de 
proffentap op 24 maart.

Onderwijs (onderwijs@vtk.be)
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 Fakbar
Carnavalsfeestje

Ook deze week staat er weer een knaller van formaat op de agenda! Aangezien 
er niets leuker is dan nog eens te rommelen in de oude verkleedkast en het weer 
de tijd van het jaar is, zal er dinsdag een carnavalsfeestje gehouden worden in 
‘t Elixir. Ook de nodige promo’s zullen weer van de partij zijn, zeker voor zij die 
verkleed komen!

Peda-avond
Nu woensdag palmen de grieten van Peda onze fak weer in! Ook dit belooft weer 
een gigantische knaller te worden, aangezien het hun eerste fakavond van het 
semester is!
Vanaf volgende week voeren we het alomgekende concept van Fakier weer in en 
deze zal lopen tot de paasvakantie!

Fakbar (fakbar@vtk.be)
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How many friends do you have 
around Europe ?

The BEST
is yet to come

16.03.2014
APPLY TILL

4 courses on career related skills                   2 leisure events

                                44 courses on technology

1 course on applied engineering                   2 events on education

                                   

BEST.EU.ORG/COURSES
FACEBOOK.COM/BEST.SEASON.EVENTS
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BEST
Waar wil jij naartoe deze zomer? Madrid, Istanbul, Las Palmas, of toch liever 
Stockholm, Tampere of Praag? Wel, BEST kan je daarbij helpen! Ga eens kijken 
op www.best.eu.org/courses. Hier vind je een overzicht van de verschillende 
awesome zomercursussen, verspreid over heel Europa. Stel je kandidaat voor één 
van de vele zomercursussen, en wie weet mag jij naar jouw droombestemming 
voor belachelijk weinig geld!
Meer weten? Soon, in an aula near you… Stay tuned!

BEST Leuven (leuven@BEST.eu.org) 

Cursusdienst
Eén of andere snodaard had kennelijk toch buiten de levensnoodzakelijke 
dingen nodig voor een Leuvense student ook nog een aantal cursussen in ons 
kot gestoken. Deze liggen enorm hard in onze weg dus indien je er graag eentje 
wilt, ben je zeker en vast welkom tijdens de openingsuren. Ook hebben we 
van de week de Hema geplunderd voor nieuwe fietslichtjes. Ik was nog nooit 
zo in orde geweest qua verlichting op mijn fiets, over mijn remmen zullen we 
voorlopig maar zwijgen. Verder was de Afrekening naar gewoonte een knaller 
en komende week zetten we onze faculteit in de bloemetjes voor 150jaar! 
Door hen kunnen we op het einde van onze 5 (of 6) jaar durende Ir. voor onze 
naam zetten. Gelieve dan ook onze studierichting zo ook af te korten op uw 
aanwezigheidspapier bij examens en dus niet met Ing. tenzij u natuurlijk heel 
vooruitziend bent!

Cursusdienst (cursusdienst@vtk.be) Bedrijvenrelaties
De jobfair is een van de grootste technische ingenieursbeurzen in Vlaanderen. 
De beurs vindt plaats op 12 maart 2014 in de Brabanthal te Leuven gedurende 
de hele dag. Het evenement vormt de ideale gelegenheid om verschillende 
bedrijven te leren kennen. We voorzien voor elke afstudeerrichting een variëteit 
aan bedrijven zodat je een zo groot mogelijke keuze hebt. Ook dit jaar zullen 90 
bedrijven klaar staan om te praten over job- of stageopportuniteiten. Neem zeker 
je CV afgeprint mee naar deze beurs, wie weet vind je hier wel je toekomstige 
job.
Schrijf je in op on.vtk.be/jobfair om zeker te zijn van jouw plaats en maak kans 
op een ipad mini.

Bedrijvenrelaties (br@vtk.be) 
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Revue
10 of 100 jaar geleden

Niet iedereen weet meer of het nu 10 of 100 jaar geleden is. Desondanks 
desalniettemin desniettegenstaande hebben de meesten wel al ooit gehoord 
over hoe Professor Doctor Ingenieur Kapitein Claude Creemers samen met zijn 
collega’s besloot om de West-Vlaamse velden te verdedigen tot het uiterste. Zij 
legden daar de base voor de ontwikkeling van onze faculteit, smeden nieuwe 
vriendschappen die een boost waren voor hun later onderzoek. Delen van dit 
verhaal zijn in de loop der jaren verloren gegaan dus haalde Revue deze kennis 
vanonder het uraniumstof en presenteert u “In Creemers’ Fields” op maandag 3, 
dinsdag 4 en woensdag 5 maart. Dé Revue van 2014 waar u zeker niet op mag 
ontbreken.
Daarom zal er vanaf vandaag een week lang elke middag ticketverkoop zijn in 
het Theokot. Tickets kosten 6,50 euro voor leden, 7,50 voor niet-leden en 9,50 
euro voor niet-studenten. Er snel bij zijn is de boodschap, want door het laag 
aantal beschikbare plaatsen zijn tickets voor Revue 2014 meer in trek dan een 
bak Westvletteren met naakfoto’s van Scarlett Johansson op het fleske. True 
story.

VTK Revue (revue@vtk.be) of http://revue.vtk.be/

 SPORT
VTK @ Spartacus Run

Op 1 mei 2014 gaat de derde editie van de Spartacus Run door in Boom. Voel 
jij je een echte Spartaan en wil je mee de kleuren van VTK gaan verdedigen 
tijdens deze survivalrun? Schrijf je dan snel in via deze link: http://vtk.be/nl/form/
view/3073/
Als lid van VTK kan je voor slechts €30 deelnemen in plaats van €40 en zorgen 
wij voor een bus! Voor niet-leden geldt deze korting van €10 niet. Betalen doe je 
op de dag zelf.
Geen reden om te twijfelen dus want de inschrijvingen zullen snel volzet zijn!

Sport van de Maand: ijshockey
Heb jij altijd al eens een keertje ijshockey willen spelen met je vrienden, maar had 
je er het juiste materiaal niet voor ? Schrijf je dan snel in voor onze sport van de 
maand!
Op dinsdag 4 maart gaan we ijshockey spelen op de ijsbaan van Leuven. We 
beginnen eraan om 22u30 en we eindigen om 24u00. Zorg er wel voor dat je 
minstens een half uur op voorhand daar bent!
Ijsbaan Leuven zorgt voor een echte ijshockey uitrusting, schaatsen, pucks, een 
stick en een spelbegeleider dus je hoeft zelf niets mee te brengen behalve je 
enthousiasme! Achteraf trakteert VTK je nog op een drankje in de kantine.
Voor leden kost deze activiteit €2, niet-leden betalen €5.
Inschrijven kan elke middag in het theokot maar opgelet, er zijn slechts 20 
plaatsen dus snel zijn is de boodschap!

Sport (sport@vtk.be)
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Varia
Hamburgerverkoop

Op donderdag 27 februari hoeven jij en al je vriendjes eens niet naar de alma, 
niet zelf te koken of alweer je wekelijkse pita-bestelling te plaatsen! Neen, wij 
halftime bakken speciaal voor jou de lekkerste hamburgers voor slechts €1,5 per 
stuk. Afspraak aan het Theokot vanaf 12u. Zoek maar eens een reden om er niet 
te zijn!

Halftime
 

Ontwerpwedstrijd FabLab
KU Leuven ingenieurt 150 jaar - en jij? 
FabLab Leuven organiseert een unieke ontwerpwedstrijd.
Deze wedstrijd staat open voor alle Vlaamse studenten, scholieren en 
FabLabgebruikers. Men wordt gevraagd een meubel te ontwerpen dat gemaakt 
kan worden met FabLabtechnologie (bv. lasercutting, CNC milling).
De vijf beste meubels zullen gefabriceerd worden op ware grootte, en geschonken 
aan de desbetreffende deelnemer. De drie beste ontwerpen krijgen ook een 
geldprijs van respectievelijk 250, 150 en 100 euro. Alle ontwerpen worden 
beoordeeld door een jury volgens de criteria functionaliteit, schoonheid en 
maakbaarheid.
Het ontwerp bestaat uit lasercut en/of CNC-ready vectorplannen, waarbij ook 

Ingenious. Show the world you're too.

zaterdag 8 maart
P&O-lokalen,  dep. Werktuigkunde

bestleuven.eu/ebec2014 facebook.com/EBECLeuven2014
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Ingenious. Show the world you're too.

zaterdag 8 maart
P&O-lokalen,  dep. Werktuigkunde

bestleuven.eu/ebec2014 facebook.com/EBECLeuven2014
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minstens twee 3D renderingen of schetsen. Het ontwerp moet voldoen aan de 
Open Source voorwaarden (zie Creative Commons licentie 3). Het ontwerp dien 
je in voor vrijdag 4 april 2014, 23h59 (strikte deadline !), via een e-mailbericht 
naar fablableuven@mech.kuleuven.be. De prijsuitreiking zal gebeuren op 23 
april 2014 in het FabLab.
Voor meer informatie kan je altijd terecht in het FabLab (zie http://www.fablab-
leuven.be/ ). Verdere vragen over deze wedstrijd kun je stellen aan Marc 
Lambaerts, marc.lambaerts@kuleuven.be.

Binairo
Ondertussen kennen de meeste dit spelletje al wel, maar voor de nieuwelingen 
leggen we de regels nog even uit:
• In elke rij en kolom moeten evenveel nullen als enen staan
• Er mogen hoogstens twee enen of nullen naast elkaar staan
• Alle rijen en kolommen moeten verschillend zijn
Veel plezier!
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Kakuro
Kakuro is een soort kruiswoordraadsel, maar met cijfers in plaats van letters. 
Een Japanner vond de volgende regels uit:
• Elk getal geeft de som weer van alle cijfers eronder (verticaal) of rechts ervan 

(horizontaal).
• Enkel de cijfers van 1 t.e.m. 9 mogen ingevuld worden
• Elk cijfer mag maar één maal voorkomen per som (of “woord”)

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 21u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp 
‘tekstje’.

Communicatie (bakske@vtk.be)
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Raadsel week 3
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!

Raadsel van de week

Toon aan dat elk even natuurlijk getal groter dan 2 kan geschreven worden als 
som van twee priemgetallen. 

Alternatief raadsel (je mag dus ook voor dit ipv het bovenstaande raadsel een 
oplossing insturen, aan jou de keuze.):

Ik begin recht vooruit te wandelen. Na een bepaalde afstand draai ik recht naar 
links. Hier wandel ik opnieuw dezelfde afstand. Dan draai ik opnieuw kwartslag 
naar links, en wandel een derde maal dezelfde afstand, om terug bij mijn 
beginpunt uit te komen.

Welke afstand heb ik afgelegd op deze wandeling?

Winnaar vorige week

Antwoord: 2(n-1)(m-1) 
De winnaar is Kristof Cnops. Proficiat!

Raadsel (raadsel@vtk.be) 



p. 16 - Bakske Week 3


