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Het

Bakske
Beste lezer

Zoals elke week een pracht van een bakske speciaal voor jullie. Het laatste
Bakske dat ik in mijn VTK carriere zal maken. Veel succes nog in je verdere
leven, lief Bakske, ik zal je missen.
Groetjes,
de redactie
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Praeseswoordje
Helaas....
Het begint meer de gewoonte te worden in plaats van de uitzondering. Ik ben weer te laat met mijn tekstje....
In alle paniek zit ik hier nu te typen op mijn gsm (shit nog maar 11%,
aaah) op het galabal van politika (vrijdagavond 22u27) op C-mine te Genk in
een wc kotje...
Gisteren was het kiescantus dus dat wil zeggen: veel bier en andere lekkernijen, wat dan op hun beurt weer wil zeggen: fiesta in de broek aka stallen
uitmesten of modderfestijn. Het is hoe je het bekijkt.
Het is hier een prachtige setting, beetje vergelijkbaar met het TTI, ik zit op het
tweede wc, wat er ook best mag zijn. Architecturaal dik in orde! Wist je dat
onderzoek heeft aangewezen dat het tweede wc (of vierde of zesde...) het
minst gebruikt wordt. Dit komt omdat mensen niet graag twee buren hebben
tijdens de plaspauze. De meest duidende resultaten kwamen van de urinoirs
bij de mannen. Geef maar toe! Jij kiest toch ook altijd de buitenste en sluit
dan pas naar het midden aan terwijl je steeds één plaatsje openlaat?
7% net op tijd gedaan.
Nu ga ik verder feesten!
Tot volgende week!
PS: hopelijk vonden jullie de kiesweek leuk! Ik alvast wel!

Vicewoordje
De kiesweek zit er weer op en de nieuwe ploeg heeft getoond wat ze waard
zijn. Ik hoop dat jullie er allemaal van genoten hebben. Mijn portefeuille heeft
er in elk geval enorm van genoten!
Bij het schrijven van dit tekstje weet ik nog niets van de resultaten van de
stemming, maar ik heb er het volste vertrouwen in en ik zou There Ar’no Limits via deze weg alvast veel succes willen wensen voor volgend jaar! Verder
hoop ik ook dat jullie genoten hebben van de boeren en de keizer. Keizer Cudi,
zo zal er nooit nog iemand zijn, speciaal voor Jorn, bedankt voor 5 jaar onuitputtelijke inzet voor VTK!
Verder loopt het jaar op zijn einde, nog 3 weken tot de blok :( Omdat
ik er zelf ook mee zit, veel succes aan iedereen met deadlines en
taken!
Groetjes, knuffels en kusjes
Uw Vice

IFB

Vorige week hebben onze twee overige teams in de competitie zich beide
kunnen plaatsen voor hun volgende rondes. De heren zaalvoetbalploeg heeft
opnieuw een overtuigende zege geboekt. Na in de achtste finales Historia aan
de kant te zetten, hebben ze nu VRG met 11-7 weten te verslaan. Zij kwalificeren
zich dus voor de halve finale tegen Politika. Onze heren volleybalploeg heeft na
een spannende wedstrijd tegen het Pauscollege, die op 1-1 in sets eindigde, zich
op punten kunnen kwalificeren voor de finale. Zij mogen aantreden tegen Apolloon, dezelfde affiche als de vorige drie jaren. Het staat voorlopig 2-1 in overwinningen voor Apolloon dus dat belooft een spannende wedstrijd te worden!
Uitslagen:
Zaalvoetbal heren: VTK - Historia 11 - 7
Volleybal heren: VTK - Pauscollege 1 - 1 (VTK wint op punten)
Wedstrijden:
Halve finale zaalvoetbal heren: VTK - Politika Ma 8/mei, 22u-23u UCLL unit 1
Finale volleybal heren: VTK - Apolloon Wo 17/mei finaledagen gebouw De Nayer
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WO 10: VTK Bureau | ELEC B91.200 | 12u45
Onderwĳ ssympathisanten opgelet! Ook deze week presenteert VTK Onderwĳs u
de meest actuele onderwĳs topics op ons geliefde VTK Bureau! Deze informele
onderwĳs vergadering is zoals altĳd open voor iedereen, en wordt vergezeld van
een broodje en drankje voor zĳ die zich inschrĳven op on.vtk.be/bureau. Tot
dan!

WO 10: Champions League Live | Theokot | 20u30
Omdat sport niet altijd vermoeiend en zwaar moet zijn organiseren we een
Champions League avond in het Theokot! Na de klinkende 3-0 overwinning
van Real Madrid zijn we benieuwd of Atlético toch nog iets kan terugdoen en
doorstoten naar de finale! We zenden deze wedstrijd op groot scherm uit,
en pintjes zijn te verkrijgen aan de schamele prijs van 50 cent! Ook voor de
hongerigen voorzien we de nodige (party)snacks, om die kilootjes op peil te
houden!

MA 15: Theokot BBQ | Theokot | 19u | 2 vleesjes voor €3 _
			

2 vleesjes voor €3 _ 750g ribbetjes voor €5

Beste Vriendjes eindelijk is het weer zover, de zomer is weer in aantocht! Nu we
weer zonder scrupules kunnen genieten van de zon en de kortgerokte vrouwen
die zich door ons eigenste Arenberg Park verplaatsen , is het weer tijd voor een
eeuwenoude jaarlijkse traditie in eren te houden: De Theokot BBQ. Inschrijven
is verplicht en kan vanaf ma 8 mei tot en met do 11 mei in het Theokot.
Treuzel zeker niet te lang want de plaatsen zijn beperkt!!!

DI 16: Finale cantus | Waaiberg | 20u00 | Bier L/NL: €11/14,
water/eigen drank L/NL: €4/6
Helaas, het einde van het jaar is in zicht. Maar voor we, als ijverige studenten,
proberen ons semester te redden, gaan we nog eens helemaal los op de FINALE
CANTUS. Op de laatste cantus van het jaar drinken we een speciaal bier, namelijk
‘Kasteel Rouge’’. Benieuwd naar wat we nog allemaal in petto hebben voor jou?
Mis dan deze laatste kans op gezelligheid, zang en goed bier zeker niet! De
verkoop begint dinsdagmiddag 9 mei in het Theokot en zal elke middag
plaatsvinden tot uitverkoop.

Events

Spartacus run

Actieve kiesweek

			
Berichten

7

SlotUUR KULTUUR concert STIKSTOF en
Ertebrekers
10 mei, 20.30u in Het Depot. We hebben de Brusselse rapgroep STIKSTOF en de
West-Vlaamse funky chickens van Ertebrekers gestrikt voor het SlotUUR KULTUUR.
Om het academiejaar af te sluiten gaan we dansen!
Reserveer dus snel je tickets hier!
Wednesday 10 May we are going to dance. Brussels based rap group STIKSTOF
and the Belgian funky chickens called Ertebrekers will take care of the final UUR
KULTUUR at Het Depot

Wil je zelf graag een speech voor onafhankelijkheid,
diepzinnige poëzie of een spotted: vtk insturen?
Ben je iets kwijtgeraakt en wil je dat graag terug zien.
Eén adres: bakske@vtk.be

Werkgroep Cantus
Commilitones
Een van de meest populaire codexnummers is ongetwijfeld het
Triomfantelijk Lied van de Zilvervloot. Het lied gaat over Piet Hein
die in 1627 de jaarlijkse Spaanse zilvervloot wist te overvallen en zo
Spanje een beslissende slag toediende in de Tachtigjarige Oorlog
(1568-1648).

Werkgroepen

Spanje was een koloniale grootmacht die jaarlijks alle winst van de (slaven)handel
in Amerika naar Spanje liet vervoeren door de Zilvervloot, La Flota. Deze bestond uit
twee deelvloten: de zilvervloot die vooral zilvermunten of Spaanse matten vervoerde
en de St-Jacobsvloot. Het was deze zilvervloot die Piet Hein veroverde, ‘het equivalent
in koopkracht van ruwweg een half miljard euro in huidig geld’ (Wikipedia) waarmee
de oorlog tegen Spanje een jaar lang kon worden gefinancierd dat zelf hun grootste
inkomst was verloren. ‘Ze maakten de Spanjers duchtig te schand’ met het groot
verlies en toen Hein thuiskwam moesten alle grenssteden en ambassades verplicht
feestvieren om het nog duidelijker te maken. Het gevolg van deze grote buit was het
beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629 wat resulteerde in het bevrijden van de strategisch gelegen stad en verdrijven van de Spanjaarden.
Belangrijk is dat Piet Hein geen piraat maar een kaper was en in dienst stond van de
West-Indische Compagnie wat een combinatie was van een handelsfederatie en
een marine. Hij trad toe op 46-jarige leeftijd en maakte snel carrière. Hij klom op tot
admiraal en kapitein-generaal, de hoogste posities in de zeemacht en het leger. Op
ogenblik van zijn grote triomf was hij al vijftig jaar en zou twee jaar later omkomen bij
een strijd tegen Oostendse kapers. Hij leeft echter nog steeds voort, tegenwoordig
staat zijn standbeeld in Delftshaven en is hij begraven in Delft waar hij aan het einde
van zijn leven woonde. In 1844 tenslotte is het Triomfantelijk Lied van de Zilvervloot
geschreven om hem ook in onze gezangen te herdenken.
Laten we drinken op Piet Hein en dat Neerlands bloed commilitones!
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Werkgroep Cantus

Binairo

Ontspaning

Raadsel

De winnaar van het vorige raadsel is Robbert Hofman. Hij mag
zijn Fnacbon komen halen op blok 6.
Weet jij wat deze droedel wil zeggen? Stuur je antwoord door naar
raadsel@vtk.be en maak kans op een fnacbon!
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