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Het Bakske
wekelijkse, gratis informatiebrochure van de Vlaamse Technische Kring vzw.

04 mei 2015 -                                 700ex.12 blz.

Agenda activiteiten
ACTIVITEITEN

Zondag (03/05)
19h00 - ...
22h00 - ...
22h00 - ...

Openingsreceptie kiesweek
Palmzondag (kiesweek)
Happy Hour

Tent Alma 3
‘t ElixIr
‘t ElixIr

Maandag (04/05)
12h00 - ... 
18h00 - ... 
19h00 - ... 
21h00 - ...
22h00 - ...

Cilli con carne (kiesweek)
BBQ kiesweek
Filmavond (kiesweeek)
Cantus (kiesweek)
Fakbar open

Tent Alma 3 
Tent Alma 3 
Tent Alma 3 
Waaiberg
‘t Elixlr

Dinsdag (05/05)
9h00 - ...

12h00 - ...
19h00 - ...
20h00 - ...
20h00 - ...
22h00 - ...

Brunch (kiesweek)
Pitta (kiesweek)
Quiz (kiesweek)
lezing over de Proba-V
Workshop command-line
Fakbar open

Tent Alma 3
Tent Alma 3
200 G 00.01 & 00.06
BOKU 03.22
200 A 00.144
‘t Elixlr

Woensdag (06/05)
13h30 - 17h00

 
22h00 - ...

Infonamiddag hoofd / 
nevenrichting (voor 1ste bach)
Peda avond

200 K 00.07 & CBA
 
‘t Elixlr

Donderdag (07/05)
22h00 - ... Fak open ‘t Elixlr

Vrijdag (08/05)



p. 2 - Bakske Week 11

Agenda CuDi / Theokot
OPENINGSUREN

Maandag (04/05)
Theokot gesloten (kiesweek)

Dinsdag (05/05)

Theokot gesloten (kiesweek)

Woensdag (06/05)
Theokot gesloten (kiesweek)

Donderdag (07/05)
10h30 - 14h30 Theokot open Theokot

Vrijdag (08/05)
10h30 - 14h30 Theokot open Theokot

Woordje van de praeses
Woensdag was de eerste keer dat ik de Big Splash zag, en al meteen moest ik kapitein 
gaan spelen. Ondanks de lage opkomst en het gebrek aan zon, heb ik er toch geen spijt 
van, het was de moeite waard. De eerste ronde heeft VTK dit jaar doorstaan, in een 
strijd tegen dubbel zoveel industrieel ingenieurs. Helaas hebben we de ronde daarna een 
nederlaag geleden tegen een leger uit het zuiden, onze verdediging was beter dan ooit, 
maar het klein postuur van hun praeses speelde nogal sterk in hun voordeel. Morgen 
weeral nat worden met VTK op de Spartacus run, ik ben benieuwd hoe ik dat ga overleven.
Deze week is het echt aan de nieuwe ploeg, aan Alma 3 zullen ze jullie vanaf zondagavond 
tonen waarom jullie op hen moeten stemmen, zeker de moeite om even pauze voor te 
nemen tussen leren en deadlines door.         Manu (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Na 1 week geen tekstje te moeten schrijven voor het Bakske, mijn opvolgster kreeg namelijk 
vorige week het woord, was ik het deze week al totaal vergeten dat het terug aan mij was. 
Gelukkig stuurt communicatie een eerste proefdruk door zodat de vergeetachtigen onder 
ons alsnog tijd krijgen om hun tekstje door te sturen. De laatste weken zullen jullie mij 
minder op activiteiten of in de fak hebben gezien, uitgezonderd het medewerkersfeestje 
natuurlijk, ik ben immers volledig gefocust op mijn thesis om deze in eerste zit af te krijgen 
(wat een hele overwinning is voor praesessen en vices!). Zo ook afgelopen week want 
donderdag begeleiding, alleen zat ik woensdagmiddag nogal vast, een error die overigens 
niet terug te vinden was op het wereldwijde web, blokkeerde verdere vooruitgang. 
Aangezien ik dan toch vast zat en ik het probleem de volgende dag kon gaan voorleggen, 
besloot ik om last minute ‘s avonds toch nog naar Gent te trekken. Want daar hielden 
ze afgelopen woensdag hun 12 urenloop, hun top 3 bleek een exacte kopie te zijn van 
onze top 3 op de 24 urenloop: 1. VTK (897 rondjes) 2. HILOK (870 rondjes) 3. VLK (781 
rondjes) VTK Gent wist al voor de derde keer op rij de overwinning in de wacht te slepen, 
laten we ook in Leuven hier een mooie traditie van maken!

Emily (vice@vtk.be)
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Theokot
Kiesweek
Geniet van kiesweek! Mijn gevederde Theokotvriendjes staan maandag, dinsdag en 
woensdag goedkope drank of frituursel uit te delen aan een of andere nadartoog. Vanaf 
donderdag sleur ik ze gewoon terug naar hun mooie Theokottoog! ;)

Pieter (pieter@heeldeweekopkiesweek.vtk.be)
Theokot BBQ
Op 11 mei een gezellige BBQ in het Theokot om het nakende einde van het semester nog 
eens even te vergeten. Inschrijven kan via de VTK site op on.vtk.be/bbq. Kom genieten 
van 2 of 3 stukken vlees of een hele hoop ribbetjes (5 x 5 beentjes) voor respectievelijk 
€3, €4 en €6!

Theokot (theokot@vtk.be)

Actieve kiesweek
Nu jullie een week hebben kunnen wennen aan onze aanwezigheid gaan we nog een stapje 
verder. Deze week laten we jullie zien wat we kunnen! Speciaal voor jullie organiseren we 
verschillende superleuke activiteiten. Hieron alvast een overzicht van alle activiteiten.

Zondag 3/05

19u00  Openingsreceptie   Tent Alma 3
Kom een pintje of een glaasje cava drinken op onze receptie, ontmoet de opkomende 
kiesploeg, leer onze goedheilige heer en meester Lucas kennen en bereid je voor op het 
epische fakfeestje.

22u00  Palmzondag         Fakbar ‘t ElixIr
Hebt gij altijd al eens willen feesten zoals het Evangelie volgens Lucas het ons voorschrijft? 
Komt dan op zondagavond afgezakt naar naar uwen trouwe fak en viert
 den blijde intrede van onze goede Lucas! Gij zult hem kunnen begroeten met een Palm in 
de hand terwijl gij zure hosties ende lievevrouwtjes tot u neemt. Naast Palm heeft
onze goede Lucas ook water in Tempelier en Cranberry Vodka veranderd zodat wij ook 
deze kunnen aanbieden aan een barmhartige prijs van 50 eurocentiemen. Twijfelt niet en 
wij zien u zondagavond in de fak voor deze historische gebeurtenis.

Maandag 4/05

12u00  Chilli con carne   Tent Alma 3 
Maandagmiddag voorzien wij duivels lekkere chili con carne voor de prijs van 1 euro. 

18u00  BBQ   Tent Alma 3
 Op maandagavond 4 mei houden we zoals elk jaar onze traditionele BBQ avond. Dan 
snijden wij de groentekes fijn en leggen de vleesjes op de rooster (maar niet te lang!) 
zodat jullie dit lekkers kunnen verorberen. Om jullie van jullie honger te verlossen pakken 
we dit jaar uit met het meest onkoosjere varken dat ooit aan een spit heeft gehangen. 
Jammergoeg is de BBQ al uitverkocht en zijn er dus geen kaarten meer te verkrijgen.
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19u00  Filmavond  Tent Alma 3
Eveneens maandagavond nodigen de apostelen van Lucas jullie uit een gratis snelcursus 
“hoe een valse Messias herkennen?” te volgen. Een skill die ons dagelijks van pas komt! 
Wij zullen dit doen door het leven van een dergelijke valse Messias te bestuderen aan 
de hand van authentiek beeldmateriaal: Monty Python’s Life of Brian. Leer er het verhaal 
kennen van Brian - moge hij eeuwig branden in de hel - Cohen, geboren op dezelfde dag 
en in de stal naast die van Jezus. Wees er getuige van hoe deze man uitgroeide tot een 
valse Messias! Maar u weze gewaarschuwd: de beelden, getuigend van een ongeziene 
blasfemie, kunnen schokkend zijn voor godsvrezende mensen. Om dit alles te helpen 
verwerken, kunnen jullie onder meer genieten van twee exclusieve cocktails voor €1! God 
zij met u en behoede u van alle kwaad! Amen.

21u00  Cantus      Waaiberg        
“Want hij zal groot zijn voor den Heere; noch wijn, noch sterken 
sterken drank zal hij drinken, en hij zal met den Heiligen Geest vervuld worden.” 
Onze goede heer Lucas vermeldt natuurlijk niets over bier! Want Lucas geeft om al zijn 
volgelingen, ook de grootste zondaars die Leuven rijk is. Kom daarom zeker maandagavond 
afgezakt in grote getallen naar de berg van Waai want onze goede heer Lucas zal daar 
predikken. Hij zal met zijn engelenstem jullie proberen te overtuigen om jullie leven te 
beteren en zodanig te redden van de Hel. Maar pas op Lucifer zal ook aanwezig zijn om 
jullie zat te voeren, en aan te zetten tot zondigen zoals nachtlawaai, sex voor het huwelijk 
en andere. Kaarten zijn nog steeds te verkrijgen in de tent voor Alma 3.
Deuren: 21u00  Io Vivat: 21u15   Lucifer: 8€ / Water: 3€ 

Dinsdag 5/05

9u00   Brunch   Tent Alma 3 
Na al het heidense feestgedruis van de vorige dagen is tijd om volgens de heilige regeltjes 
van de gezondheidsgoeroes een stevig ontbijt tot u te nemen. Want het ontbijt is de 
belangrijkste maaltijd van de dag! We ontbijten wel ietsjes langer en uitgebreider dan 
strikt noodzakelijk om het toch nog steeds wat heidens te houden. Ons ontbijt kost €2 en 
vindt plaats aan de tent van 9 tot 12u. Spek en ei, pannenkoeken, koffiekoeken etc zullen 
aanwezig zijn! Inschrijven is niet nodig.

12u00  Pita  Tent Alma 3 
Omdat pitta voor christenen wel koosjer is en het gewoon ook geweldig lekker is wordt er 
dinsdag 5 mei heilige pitta verkocht aan onze pop-up tempel gewijd aan Lucas voor de 
zeer schappelijke prijs van 1 euro.

19u00  Quiz  200G 00.01 & 00.06
Zin in nog eens een gezellig avondje met je vrienden? Of tijd om je hersenen nog eens 
aan het werk te zetten na al die feestjes van de afgelopen maanden? Geen probleem! Op 
dinsdag 5 mei organiseert het Evangelie volgens Lucas een niet te missen quiz voor jullie. 
Niet één, maar twee aula’s met quizteams zullen strijden om de fantastische prijzen. Een 
tipje van de sluier: de hoofdprijs is niet minder dan een Ipad!
(opgelet, minstens één teamlid moet aan de firw studeren!). De teams bestaan telkens uit 
4 personen en de inkomprijs bedraagt 4 euro. Een drankje en chips zullen ook zeker niet 
ontbreken. Jullie kunnen je nog steeds inschrijven in de tent voor Alma 3.
Dus verzin alvast een zotte ploegnaam en dan zien we jullie binnenkort!
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Theo is jarig!

8m
ei
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Toog (doorlopend)
Kom je tijdens de kiesweek rijk drinken in de tent voor Alma 3. We verkopen doorlopend 
veel bier voor een zeer lage prijzen. Omdat het tijdens de kiesweek groot feest is, zullen 
we Stella en frisdrank aan €0,5 verkopen.  Speciaalbier Lucifer, Gouden Carolus Classic, 
Gouden Carolus Tripel en Delirium Tremens zullen ook rijkelijk uit de tap vloeien voor 
slechts €1,00!!! Als je niet achterover valt van deze zotte promo’s dan zal het bier daar wel 
voor zorgen! See you soon

Frietkot (doorlopend)
En daarbovenop -alsof het al niet genoeg was- is er doorlopend een kot met het 
belangrijkste voedsel voor onze goden én voor ons stervelingen: frietjes!
Hier vindt U hemelse frietjes, bickyburgers, curryworsten, kaaskrokketten, bitterballen en 
de nodige sausjes aan zéér democratische prijzen (€0.40 voor frietjes, €1 voor bicky, €0.3 
voor curryworst, ...).

gratis tussendoortjes en randanimatie: geen kiesweek zonder springkasteel of zotte 
attracties zoals ‘De Jungle Run’, sumo worstelen en ‘The Striker. Niets is beter om dat 
vervelende springuur of die vrije namiddag op te vullen!

We zien jullie daar!
Kiesploeg ‘Het Evangelie volgens Lucas’

Fakbar
Happy Hour
Kom zoals elke zondag pintjes en cola’s aan halve prijs drinken in fakbar ‘t ElixIr!! 

Fakbar (fakbar @vtk.be)
Peda-avond
Kom samen met de jongens en meisjes van Pedagogiek een feestje bouwen in fakbar ‘t 
ElixIr!!

Fakbar (fakbar @vtk.be)

Revue
Waarschijnlijk zijn jullie de nieuwe kiesploeg al tegen het lijf gelopen. Dan weten jullie dat 
jullie binnenkort jullie wetgevende (en institutionele) macht moeten kiezen.
De volgende wetten kunnen jullie er misschien van het belang van een goed bestuur 
overtuigen.

Wie nog hoop heeft voor de mensheid, lees volgende wetten:

“Op het tot ontploffing brengen van een kernwapen in de bebouwde kom staat een boete 
van 500$.”
wet in Chico, Californië

“Orale sex is verboden, behalve als het onderdeel is van het voorspel.” Singapore
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2 stuks vlees: €3
3 stuks vlees: €4
Veel ribbetjes: €6

Inschrijven via on.vtk.be/bbq

11/05/2015 - 19:00

BBQ
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“Iedereen moet minstens éénmaal per jaar een bad nemen.” Kentucky

“Mannelijke artsen mogen geen vrouwen onderzoeken; vrouwelijke artsen zijn verboden.” 
Saudi-Arabië

“Bij het ploegen mogen geen olifanten gebruikt worden.” North Carolina

en een leuke voor iedereen die naar Schotland gaat: “Als je dronken bent, is het ten 
strengste verboden om een koe bij je te hebben.”
naar ‘The world’s stupidest laws’

Revue (revue@vtk.be)

De beste rijmer van het land 
Lesje skippen
Dagje bippen
Tis misschien wel balen
Maar tis tijd om in te halen
Ik wil niet te ver afdwalen
Tis aan jou om te bepalen
Om te kiezen tussen fak en bib
Maar ik geef je nog een tip
Examens zijn er ook nog in augustus, feestjes niet
Dus tot in de fak, Wilfried!

Groetjes, 
Anoniempje (de beste rijmer van het land)

Varia
EUROAVIA
Op dinsdagavond 5 mei, om 20u organiseert Euroavia een lezing over de Proba-V. Dit is 
een kleine aardobservatiesatelliet, gebouwd door de Belgische firma QinetiQ Space. Hij 
kan om de twee dagen het volledige aardoppervlak in beeld brengen, en werd ontwikkeld 
om de vegetatie op aarde te onderzoeken (en dus bijgevolg ook woestijnvorming, 
ontbossing en effecten van de opwarming van de aarde). De lezing zal gegeven worden 
door Stijn Ilsen, ingenieur bij QinetiQ. Het belooft een interessante avond te worden, die 
afgesloten wordt met een gratis receptie! 
Ook zal er een laatste mogelijkheid zijn om een EUROAVIA-pull te passen of te bestellen.
WAAR? BOKU 03.22
WANNEER? 5 mei, 20u00

EUROAVIA (leuven@euroavia.eu) 

Leuven Klimaatneutraal 2030 - doe mee met de Leuvense Klimaatweek!
CAMPING ZERO EMISSIE – EDITIE 2
De Klimaatweek opent alvast met de tweede editie van Camping Zero Emissie, waarop 
we graag een netwerk van een tien- à twintigtal buurt- en partnercampings tot leven zien 
komen. Meteen een eerste oproep aan jullie: zin om mee de tent op te slaan in de nacht 
van 9 op 10 mei, om wat muzikanten en/of klimaatexperten te laten langskomen op dit 
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evenement, laat het ons snel weten via volgend formulier, een berichtje op 016/27.24.06 
of laat een mailtje op info@leuvenklimaatneutraal.be.
De Klimaatweek sluit af op de Vlaamse Renovatiedag, meteen een raak thema!  Immers, 
in onze strijd tegen de broeikasgassen, werken we in 2015 voornamelijk rond gebouw-, 
energie- en mobiliteitsgerelateerde projecten en experimenten, belangrijk ook in de finale 
samenstelling van het programma van de Klimaatweek.

LEUVENSE KLIMAATWEEK 2015 – EDITIE 4
Er is nog heel wat ruimte voor straffe, vernieuwende, verrassende, verbindende insteken 
in het klimaatweekprogramma! Daarom ook deze mail aan jullie, die meteen een tweede 
oproep inhoudt: kan/wil jullie organisatie overwegen om een raak, klimaatgerelateerd 
evenement in te plannen in de periode tussen 9 en 17 mei, laat het ons weten!  Wij 
bekijken graag op welke manier je initiatief/je plannen in het klimaatweekprogramma 
kunnen passen. In bijlage vinden jullie alvast een formulier op basis waarvan jullie ons 
kunnen laten kennismaken met jullie ideeën of concrete plannen (graag één activiteit 
vermelden per formulier).  Even van gedachten wisselen over de telefoon of ‘live’, kan 
natuurlijk ook! We staan graag ter jullie beschikking per telefoon via 016/27.24.11 of per 
mail via info@leuvenklimaatneutraal.be.

Leuven klimaatneutraal (info@leuvenklimaatneutraal.be)

Raadsel van de week
Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen en stuur je 
antwoord voor donderdag 20u door naar raadsel@vtk.be . Uit de ingezonden (correcte) 
oplossingen loten we dan wekelijks een winnaar die een filmticket wint. Niet gewonnen? 
Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes ermee!

Raadsel van de week
Misschien meer een raadsel voor exacte wiskundigen, maar volgens mij kunnen ingenieur(-
architecten) hier ook een oplossing voor vinden! 

Een trein van de NMBS rijdt een traject van 100 km. Maar dat gebeurt erg onregelmatig 
(omwille van spontane stakingen, kabeldiefstallen, gebrek aan personeel,...).
Het treintje rijdt lang niet steeds even snel (soms zorgen spoorlopers voor vertraginen), 
stopt zelfs af en toe (als het niet vergeet te stoppen in het station), en kan ook stukken 
achteruit rijden (als het zich van wissel vergist). Alles vrij willekeurig (zo kennen we de 
NMBS).
Na afloop blijkt de trein over het totale traject precies 2 uur gedaan te hebben.
Dat betekent een gemiddelde snelheid van  50 km/uur.
Bewijs dat er dan een stuk van 50 km moet bestaan waarover de trein EXACT één  uur 
gedaan heeft.

Oplossing vorige week
De snelle wijzer gaat 12^2 • 2 = 288 keer per etmaal rond en de uurwijzer 2 keer. Ze staan 
dus 286 keer op dezelfde plaats.  Van deze 286 keer zijn er 22 keer waarop uurwijzer en 
minutenwijzer samenvallen. Er blijven dus 264 onduidelijke momenten over.

Winnaar vorige week
Lotte Arnauts
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