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Agenda ontspanning
Activiteiten

Zondag (8/12)
23u00-00u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Dinsdag (10/12)
20u00-...

23u00-05u00

YERA Filmavond: Pandora’s 
Promise
Fridgewars

MSI 03.12

‘t ElixIr
Donderdag (12/12)

20u00-... Kerstcantus Ons Huis

Agenda serieus
Activiteiten

Maandag (9/12)
10u30-14u30
12u30-13u30
18u00-19u00

Theokot open
Cursusdienst
Cursusdienst

Theokot
Theokot
Theokot

Dinsdag (10/12)
10u30-14u30
12u30-13u30

Theokot open
Cursusdienst

Theokot
Theokot
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Woensdag (11/12)
10u30-14u30 Theokot open

CURSUSDIENST GESLOTEN
Theokot

Donderdag (12/12)
10u30-14u30 Theokot open

CURSUSDIENST GESLOTEN
Theokot
 

vrijdag (13/12)
10u30-14u30 Theokot open Theokot

Woordje van de praeses
Praesidium doen is awesome! No shit Sherlock denken jullie dan, of daar ga 
ik toch van uit. Maar de reden dat ik dit nu nog eventjes zeg, is omdat het op 
momenten als een kerstetentje is dat je dat maar echt beseft. Één grote toffe 
bende vrienden, die er sowieso een super avond van maken als ze allemaal 
samen zijn. Het zijn die momenten die ik ongetwijfeld nooit ga vergeten, als ik 
binnen 10 jaar terugkijk op mijn studententijd. Enfin, tot zover het positieve, nu 
moet ik dringend weer gaan thesissen want die leuke avonden hebben mijn 
voormiddagen gestolen.

Robin (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Een mens kan al eens verward zijn. Om op tijd in Charleroi te zijn voor een 
bedrijfsbezoek, neemt een mens al eens de auto. En af en toe gebeurt dit al wel 
eens in een auto die niet meer van de jongste is. Een auto met karakter maar 
zonder airco, airbags, stuurbekrachtiging of andere moderne snufjes. Een auto 
die ook af en toe wel eens “de blauwe bliksem” genoemd wordt, hoewel hij trager 
versnelt dan een econoom op de 24 urenloop. Enfin, op de terugweg viel uw vice 
(samen met uw praeses, uw groco acti en Wim) dus in panne. Even daarvoor 
haalde onze “blauwe bliksem” nipt de 120km/u, en ik vrees dat dit - tenzij de wind 
goed zit en het stevig bergaf gaat - net iets te hoog gegrepen was voor het beestje. 
Enfin, auto verslepen dan maar, naar de garage. Maar om terug te komen op die 
verwarring, kleine tip: vergeet niet om de autosleutel te scheiden van de rest van 
je sleutelbos alvorens de sleutels te overhandigen aan de garagist. 

Jeroen (vice@vtk.be)

  Activiteiten
Donderdag (12/12) Kerstcantus Ons Huis

Kerstcantus! Kaarten voorlopig nog verkrijgbaar in het theokot. Prijzen: Bier: (L/
NL) € 9/13 Water: (L/NL) € 3/5. Doors: 20u  Io Vivat: 20u30. Schachtenconvent 
om 19u45 voor de eerstejaars!

Activiteiten (activiteiten@vtk.be)
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 Cursusdienst
Zijn de deadlines compleet aan jou voorbij gegaan? Geen nood, want 9 en 10 
december zal cursusdienst nog open zijn en zijn overschot verkopen. Pas wel op 
want we hanteren het first-come, first-served principe, dus OP = OP!

Cudi (cudi@vtk.be)

  Fakbar
Fridgewars

De koelkasten moeten leeg! Om dit te realiseren zal er een bier-tombola 
georganiseerd worden nu dinsdag. Voor slechts 0,5 euro zal je een drankje 
kunnen krijgen.
Eenmaal de tombola op is, zal er nog een gratis vat gegeven worden! Een knaller 
van formaat dus! Een opwarmer voor de afzuip op de laatste woensdag van het 
semester!

Fakbar (fakbar@vtk.be)

 Sport
Sport van de maand: Landgraaf

Binnen 8 weken kunnen we nog eens gaan genieten van de sneeuw in de 
Franse Alpen. Maar voor degene die niet meer zo lang kunnen wachten, gaan 
we woensdag 18 december naar SnowWorld Landgraaf. Bovendien gaan we 
niet alleen, we nemen ook onze vriendjes van Apolloon mee. De bus vertrekt 
om 18u00 op parking Bodart zodat we 4u kunnen skiën/snowboarden en tegen 
02u00 weer terug in Leuven zijn. Leden betalen €19, niet-leden €24. Materiaal is 
nog apart te huren, €4,5 voor botten en €8 voor ski’s/snowboard. Inschrijven kan 
je zoals gewoonlijk elke middag in het Theokot.

Sport (sport@vtk.be)

Theokot
Het einde van het semester nadert (jammergenoeg) met rasse schreden. Tijd dus

dat Theokot in zijn boeken duikt. Daarom zijn we deze week voor de laatste keer 
open. Kom dus zeker nog eens langs in je favoriete snackbar! Vorige donderdag 
hebben we tijdens onze medewerkerscantus uitgemaakt wie de echte bazen van 
Theokot zijn: Cursusdienst of Theokot zelf. Ik kan jullie mededelen dat het op een 
gelijkspel is uitgedraaid. Volgend semester een nieuwe poging!

Theokot (theokot@vtk.be)
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Revue
Nu het steeds kouder wordt, de laatste lessen naderen (of al voorbij zijn) en de 
bib steeds voller zit, probeert Revue jullie toch nog wat licht in de duisternis te 
geven in dit laatste papieren Bakske.

Er waren immers weer enkele proffen die ervoor zorgden dat onze aandacht toch 
bij de les bleef.

Zo vroeg prof. Vandepitte het volgende aan zijn studenten:
“”Ik ga jullie moeten vragen het komende uur niet meer uit te ademen. 
Jullie produceren te veel vochtigheid en mijn bord droogt niet meer.” 

Andere proffen waren duidelijk vermoeid van het beantwoorden van al die vragen 
tijdens de laatste lessen en hadden duidelijk geen zin meer in extra discussie. 
Dat mag wel blijken uit volgende reactie van prof. Vandebril toen Mark Peeters 
hem vroeg of hij les gaf aan onze geliefde faculteit.
“Nee, ik kom enkel de printer repareren.”

In het tweede jaar vond prof. Beirland van statistiek één van de laatste lessen 
dan weer het geschikte moment om de geringe hoeveelheid vrouwen onder de 
burgies aan te kaarten:
“De vrouwen doen niet mee, veel te kleine steekproef.”

Tot slot vond prof. Van den Bulk zijn laatste les in de derde bachelor werktuigkunde 
het geschikt moment om zijn liefde- haatrelatie met wiskunde in de verf te zetten:
“Dat gaan we hier niet doen, want dat is bijna zuivere wiskunde... Allez, zelfs dat 
niet.”

Heb je zelf nog interessante uitspraken? Laat het ons zeker weten! Deze week 
waren wij verheugd om van jullie Vandepitte zijn uitspraken te vernemen. Mail 
gerust naar revue@vtk.be

Revue (revue@vtk.be)

Varia
YeRA

YERA organiseert op dinsdag 10 december een filmavond: we vertonen de 
controversiële documentaire “Pandora’s Promise”. Pandora’s Promise bespreekt 
de rol van nucleaire energie in het verleden, heden en in de toekomst. Nucleaire 
energie kan in de toekomst cruciaal worden om de opwarming van de aarde tegen 
te gaan. Deze documentaire zet over de hele wereld het debat over kernenergie 
in gang, hopelijk ook bij jullie! De filmavond gaat door op 10/12 om 20u in MSI 
03.12, Erasmusplein 2 (achter de centrale bib). Inkom is gratis, en inschrijven is 
niet verplicht. Tot dan!

Het YERA bestuur

info@yera.be
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Fulltime startvergadering
Beste laatstejaars,
zoals jullie allemaal weten krijgen we op het einde van het jaar normaal gezien 
een diploma. Om dat te vieren heeft VTK een hele hoop centjes aan de kant 
gezet. Natuurlijk moeten die centjes op een verstandige manier verdeeld worden 
over een hoop activiteiten zodat er voor elke laatstejaarsstudent wel iets is. Nu: 
die dingen moeten georganiseerd worden natuurlijk. Het zou leuk zijn als we er 
samen een fantastische week van kunnen maken. Daarom beginnen we eraan 
op dinsdag 17 december om 12u45 in BOKU 3.20 voor de startvergadering van 
fulltime. Tot dan!

Fulltime (fulltime@vtk.be)

11 december 2013: chips: meer, sneller, kleiner, slimmer!

Elke 18 maanden de performantie verdubbelen, en dit gedurende meer dan 40 
jaar, dat is wat de halfgeleiderindustrie heeft gerealiseerd. De resultaten zijn 
verbluffend : krachtige en goedkope computerchips, communicatie altijd en 
overal, en draadloze systemen met grote autonomie. 
Wat zijn de fysische grondslagen die dit succes hebben mogelijk gemaakt? Hoe 
is men geëvolueerd van eenvoudige schakelcircuits op silicium naar de huidige 
slimme chips ?  Hoe passen ingenieurs dit in diverse producten en toepassingen, 
en wat brengt de toekomst ?   
Wat betekenen deze chips voor de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals 
verkeersmobiliteit, gezondheidszorg, energie-efficiënte gebouwen en steden, 
CO2 uitstoot, enz.  Wat is de economische impact van deze ontwikkelingen ?
We illustreren deze voordracht met talloze voorbeelden, die initieel wellicht 
science fiction lijken, maar het eigenlijk niet zijn. 

Raadsel week 12
Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen 
en stuur je antwoord voor donderdag 22u 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

Onze superheld loopt een rondje rond de watersportbaan (4950m) in 12 minuten. 
Hoewel hij hiermee de snelste man ter wereld is, heeft hij dit rondje niet per se 
steeds aan hetzelfde tempo gelopen: het kan zijn dat hij af en toe wat trager of 
sneller liep.
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Hoeveel tijd heeft hij maximaal nodig gehad voor zijn snelste opeenvolgende 
kilometer, tijdens zijn toer om de watersportbaan?

Wat zal het antwoord worden als we start- en eindpunt als aaneensluitend voor 
de snelste kilometer mogen beschouwen? M.a.w. we identificeren het start- en 
eindpunt met elkaar en laten toe dat deze zich tussen de grenzen van de snelste 
kilometer bevinden, dus we rekenen bijvoorbeeld de eerste 200 meter na de start 
en de laatste 800 meters voor het eindpunt samen als één kilometer.

Winnaar raadsel vorige week

De winnaar van het raadsel van vorige week is Cedric Buelens. Proficiat! Jij wint 
een ticket voor de kerstcantus. De oplossing was Maxime De Winne.

Raadsel (raadsel@vtk.be) 
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