
VTK!

Glory
Glory

wij zijn

wekelijks gratis infoblad van vtk - sem 1 week 4: 17 okt 22

O4 het bakske.O4 het bakske.
Dag liefste lezers! We zijn al de vierde week van het nieuwe academiejaar! De 24 
urenloop komt nu wel héél dichtbij! We hebben nog één week de tijd om ons ten volle 
voor te bereiden op het epische duel met onze aartsrivalen van Apolloon! Maandag 
wakkeren we onze strijdlust nog wat extra aan op de Eersteplaatscantus!



PRAESESWOORDJE
Praeseswoordje

Praeses:
Beste medestudenten

Van het nieuws halen met ons legokasteel tot 
een van de belangrijkste VTK Bureaus van de 
afgelopen jaren. De derde week stelde niet 
teleur.

Ook hadden we twee cantussen, maar best 
bijzondere cantussen. De eerste was een 
internationale cantus, het zingen van “the 
frog” ipv “de kikker” bracht toch enige schade 
toe aan mijn cantuswelzijn. Bij de tweede cantus besloten we om dit op 
margarita’s te doen. Een cantus op zich kan al stevig zijn, dus ik weet 
niet hoe we op het idee kwamen om er eentje op sterke drank te doen.

Qua cantussen hebben we volgende week één van de grotere van dit jaar, 
gekoppeld aan het evenement dat waarschijnlijk ook al in jouw hoofd 
rondspookt: de 24urenloop!

Naast het winnen van de 24urenloop, zullen deze week een hoop teams 
strijden voor de winst van de prestigieuze VTKwis. Zelf ben ik geen 
fervente loper of succesvolle quizganger, maar met het faculteitsbestuur 
deze week, de lezing met Greenhill Capital  en de sector night consultancy 
kan ik mijn hobby’s toch ook beoefenen.

Maar goed, er staat fijne week aan de voordeur met een gevarieerd 
aanbod. En als kleine tip, bereid je al goed voor op de 24urenloop! Ga 
voor het speedyteam, want het is een zalige ervaring om dat rondje te 
mogen lopen. Als dat niet mogelijk is, haal alvast wat nieuwe versies 
boven en leg je VTK supporters-materiaal alvast klaar.

Tot snel!
Lars Wouters
Praeses VTK 22-23
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VICEWOORDJE
Vicewoordje

Hoihoi

Jullie zien waarschijnlijk stilletjes aan 
meer en meer 24 urenloop-promo rond jullie 
verschijnen (promovideo’s droppen links en 
rechts). Stilletjesaan voelen we allemaal de 
hype voor een van dé studentenactiviteiten van 
onze tijd meer en meer stijgen. In no time zal 
je de overwinningsdrang in al je medestudenten 
zien en het vuur in hun ogen kunnen merken.
Als je al in het speedyteam zit: proficiat! 
Indien je (zoals ik) nog niet bent gaan testen: 
kom zeker nog langs deze week! Ik kan je verzekeren: er is weinig zo 
adrenalinegevend als een rondje lopen voor VTK op de 24Urenloop <3

Deze week zal de infosessie ook verschijnen voor de VTK-skireis. Indien 
je nog geen plannen hebt voor de lesvrije: kom zeker af naar het 
infomoment en beleef een skireis zoals je nog nooit beleefd hebt!

Kusjes,
Robin Wroblowski
Vice-Praeses VTK 22-23
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‘t ElixIr
ZO 22uOO-..:..
MA 22uOO-..:..
DI 22uOO-..:..
WOE 22uOO-..:..
DO 22uOO-..:..
VR GESLOTEN
ZA GESLOTEN

CURSUSDIENST
ZO GESLOTEN
MA 12u3O-14uOO EN 18uOO-19uOO
DI 12u3O-14uOO EN 18uOO-19uOO
WOE 12u3O-14uOO EN 18uOO-19uOO
DO 12u3O-14uOO 
VR GESLOTEN
ZA GESLOTEN

THEOKOT
ZO GESLOTEN
MA 1O:3O-18:OO
DI 1O:3O-18:OO
WOE 1O:3O-18:OO
DO 1O:3O-18:OO
VR 1O:3O-18:OO
ZA GESLOTEN

Liefste studentjes, we gaan al de vierde week 
in. Nog steeds boeken nodig? Ons team staat 
nog steeds even enthousiast voor jullie 
klaar! Daarnaast kan je je ook helemaal 
voorbereiden op de 24 Urenloop door onze prachtige sjaals te kopen! 
Reserveren kan op https://www.vtk.be/en/registration-shift/ 

Voor verdere vraagjes kan je altijd sturen naar cursusdienst@vtk.be

BROODJE VAN DE WEEK: Het broodje van deze week is met geroosterde 
courgette, Philadelphia, pesto en pijnboompitten.

Je kan je broodje vanaf 12u ‘s middags afhalen na online reservatie op 
de VTK-site: https://www.vtk.be/nl/shop/
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ELKE MA-DO: Looptrainingen
@ Ingang atletiekpiste | 20u30 

Het is al de laatste week voor de 24 urenloop. Kom deze week dus nog 
alles geven op onze trainingen! Tijdens elke training zal er de keuze 
zijn tussen een intervaltraining op de piste, een rustige korte duurloop 
en een langere snellere duurloop.
Na elke training is er ook de mogelijkheid om jezelf te testen op het 
rondje van de 24 urenloop en zo misschien het befaamde VTK Speedyteam 
T-shirt te bemachtigen. 
 
Waar?: Ingang atletiekpiste aan sportkot
Wanneer?: Elke ma/di/wo/do van 3 oktober tot en met 20 oktober om 20:30u
 
En onthoud: A TRUE WARRIOR NEVER GIVES IN!! 

evenementen

Ma 17/10: Eersteplaatscantus
@ Alma 3 | 18u00 

Ma 17/10: Feestje van de maand: Glow in 
the dark

Ons eerste grote feestje van de maand is een feit! Dit jaar pakt ’t 
ElixIr zijn feestjes nog grootser aan door ook de waaiberg te openen! Kom 
17 oktober naar ’t ElixIr en geniet van goede muziek, vette blacklights 
en dikke sfeer! Tot dan!

Al 50 lange jaren strijden VTK en Apolloon tegen elkaar. 50 jaar 
van worstelen voor die geliefde eerste plaats. 50 keer opnieuw was 
de spanning te snijden en ook dit jaar belooft weer een sensatie te 
worden. Lopers zijn zich volop aan het voorbereiden op de looptrai-
ningen, maar zij kunnen dit niet alleen. Om naar de overwinning te 
kunnen lopen, hebben ze de steun van iedereen nodig. Dus ook hiervoor 
organiseren wij de ideale training. Tijdens de eersteplaatscantus kan 
je je stem ideaal voorbereiden op 24 uur lang de longen uit je lijf 
schreeuwen. Ook de rivaliteit kan hier langzaamaan op gang komen en 
liedjes zullen opgefrist worden.



DI 18/1O: Greenhill Capital x VTK: Engineering 
meets Finance @ QDV | 19u3O

Binnen onze opleiding wordt er weinig aandacht besteed aan de financiële 
wereld. Toch merken we dat er heel wat studenten zijn die hier wel 
interesse in tonen. Speciaal voor hen organiseren wij samen met Greenhill 
Capital een lezing rond beurzen en beleggingen.
In totaal zullen er vijf sprekers langskomen. De eerste twee sprekers 
zullen wat meer vertellen over het economische aspect van beleggen. 
Vervolgens komen de resterende sprekers de implementatie van AI in de 
beurswereld verduidelijken. 
Na de lezing volgt er een gezellige receptie met lekkere hapjes en 
drankjes waarbij je de mogelijkheid hebt om nog vragen te stellen en 
wat bij te praten.

WO 19/1O: FAKfeestje Statix—Mechanix—Chemix: 
Night of the Champions @ ‘t ElixIr | 19u3O

Haal je innerlijke Sergio Ramos  boven en verzamel zoveel mogelijk gele 
en rode kaarten op het zotste fakfeestje  georganiseerd door Statix, 
Mechanix en Chemix! Probeer te scoren  voor 1 euro en win een gele of 
rode kaart cocktail.

Facebook Event:



WO 19/1O: Sollicitatietraining 
@ QDV | 19u3O

Hoe bereid ik me best voor op een sollicitatiegesprek? Hoe kan ik mezelf 
onderscheiden van de andere kandidaten? Wat kan ik verwachten van mijn 
eerste contract en hoe onderhandel ik hierover?
Dit zijn allemaal vragen die vaak door je hoofd spoken wanneer er voor 
de eerste keer een sollicitatiegesprek gepland staat. Op woensdag 19 
oktober helpt VTK je een antwoord op deze vragen te vinden. Tijdens de 
sollicitatietraining krijg je alle soft skills aangeleerd die je nodig 
hebt om vol zelfvertrouwen naar het gesprek te vertrekken. Lijkt dit 
jou een interessant voorstel, schrijf je dan zeker in want de plaatsen 
zijn beperkt!

 Wanneer? Woensdag 19 oktober van 19u30-23u
 Waar? Quadrivium lokaal 00.100 en 00.110, Campus Arenberg, Heverlee
 Inschrijven? on.vtk.be/sollicitatietraining



DO 20/1O: Women in Tech gala event powered by
McKinsey & Company @ QDV | 19u3O

With our yearly Women in Tech gala, we celebrate diversity in the tech 
industry. This year’s
edition takes you for an enchanted night in the forest. The evening 
starts with multiple
female keynote speakers. Following the keynotes, you get the opportunity 
to network with
our speakers, but also with our partners and other 
guests over some desserts and drinks.
Make sure to bring your friends or partner for an 
exceptional evening in gala setting, so do
not forget your dress or suit!
This event has been made possible by McKinsey & Company.

DO 20/1O: Sector Night — Consultancy &  
Business @ Sportoase Philipssite | 18u3O

Spreekt consultancy en business jou wel aan?
Heb je je altijd al eens afgevraagd hoe een day in the life van een 
consultant er uitziet? Of wat een ingenieur kan betekenen in een bank? 
Dan is dit evenement voor jou! 

Op onze sector night zijn er tal van consultancy en business bedrijven 
die staan te popelen om jou te ontmoeten! Je krijgt de kans om met alle 
bedrijven kennis te maken in kleine groepjes. Na deze kennismaking, 
nodigen we jullie graag uit op de netwerkreceptie om jullie favoriete 
bedrijven nog beter te leren kennen. Om deze avond helemaal compleet te 
maken, voorzien we ook eten. 

See you there! 



DO 20/1O: VTK 24UL Deluxe + Supporterstraining 
@ Ingang Atletiekpiste | 20u3O

Hey supporters en lopers!

Bij deze is de laatste én beste looptraining voor de 24UL aangebroken: 
de deluxe- en supporterstraining!

Wat houdt dit nu allemaal in? Voor de lopers is het simpel: je krijgt 
al een volledig supportersteam achter je dat zich als één blok achter 
jullie zet en jullie dat extra duwtje in de rug geeft! Ook zal er een 
extra versnapering aanwezig zijn.
Voor de supporters is dit hét moment om alle supportersliedjes aan 
te leren om zowel onze lopers toe te schreeuwen en als munitie te 
gebruiken tegen Apolloon! Dit gaat ook natuurlijk iets makkelijker met 
de aanwezige pintjes en drankjes! 

Kortom: het is de beste training voor supporters én lopers die er tot 
nu toe is! Dus kom allemaal om een voorproever van de 24 urenloop te 
beleven! 



VR 21/10 - ZO 23/10: BEST — Motivational  
Weekend @ Heidebloem | 18u00

Heb je plannen het komende weekend? Heb je zin om de deuren te openen 
naar een volledig nieuw internationaal netwerk? Om jezelf te ontwikkelen, 
maar vooral om gewoon de tijd van je leven te beleven? Overweeg het dan 
zeker om komend weekend, vrijdagavond 21 tot zondagmiddag 23 oktober, 
met BEST mee te komen naar ons Motivational Weekend. 

BEST (Board of European Student of technology) is een Europese 
studentenvereniging met een aanwezigheid in meer dan 88 verschillende 
universiteiten. Hier in Leuven organiseren wij een tal van verschillende 
activiteiten om jou te 
helpen groeien tot de 
BESTe professional die je 
kan worden. 

Tijdens dit weekend 
organiseren we 
meerdere trainings, 
van Time Management 
tot Public Speaking, 
geweldige feestjes, en 
zotte teambuildings 
(inclusief een spikeball 
tornooi!!!). Basically, 
als je interesse hebt om BEST beter te leren kennen, of op zoek bent 
naar een zalige activiteit voor dit weekend, kom zeker eens een kijkje 
nemen bij ons op ons Motivational Weekend! (Meer info over locatie en 
verblijf kan je terugvinden op FB of Insta @bestleuven) 

MA 24/1O: Mock interviews @ Celestijnenlaan 
300 Lokaal 03.59 | 19u0O

Ga je binnenkort op zoek naar je eerste stage of job? Heb je een 
beetje stress voor het sollicitatiegesprek? Wil je steviger in je 
schoenen staan bij het aangaan van je eerste echte sollicitatiegesprek? 
Of weet je überhaupt niet wat je moet verwachten van je eerste 
sollicitatiegesprek? Dan is dit event zeker iets voor JOU!
Op maandag 24 oktober organiseert VTK de Mock Interviews.
 Hier kan je de kennis, die je tijdens de sollicitatietraining hebt 
opgedaan of je eigen voorkennis, in praktijk omzetten. Je gaat bij een 
bedrijf een echt sollicitatiegesprek van een 30-tal minuten simuleren.



MA 24/10: Onderwijslaunch @ Quadrivium | 
19u30

Nu dat de eerste richtingsvertegenwoordigers of RiVers voor het nieuwe jaar 
verkozen geraken, wordt het weer tijd om onze befaamde Onderwijslaunch 
te houden! Op deze avond geven wij en enkele gasten een aantal workshops 
die jullie helemaal onderdompelen in het onderwijsgebeuren. 
Zo leren we je als nieuwe RiVers aan hoe en wat RiVer zijn nu exact 
allemaal inhoudt en hoe je dit allemaal moeten aanpakken, zodat 
jij je job dit jaar ten volle kan beoefenen. Maar ook voor de meer 
ervaren RiVers voorzien we workshops die je skillset nog verder zal 
uitbreiden en je nog verder zal onderdompelen in de magische wereld van 
studenteninspraak aan onze KU Leuven.
Ben je dus een nieuwe of juist ervaren RiVer, of ben je gewoon 
geïnteresseerd in hoe de zaken bij onderwijs in zijn werk gaan? Kom dan 
zeker af naar onze Onderwijslaunch in het Quadrivium volgende maandag 
24/10 vanaf 19u30 voor interessante workshops en als kerst op de taart 
nog een gratis receptie achteraf!

DI 25/1O: VTK @ 24 urenloop 2O22
@ Atletiekpiste sportkot | 2OuOO

A TRUE WARRIOR NEVER GIVES IN! Dit jaar zullen wij met VTK op de 50e 
editie van de 24 urenloop de beker heroveren. Hiervoor hebben we jullie 
hulp nodig! Wees dus zeker met z’n allen aanwezig om onze lopers aan te 
moedigen. Enkel en alleen dan kunnen wij Apolloon onder tafel lopen! 

Kom dus zeker massaal in blauw-gele kledij supporteren. De grote strijd 
zal plaatsvinden in het sportkot op 25 en 26 oktober. Laat dus zeker 
jullie mooiste zangstemmen horen! DIT IS ONS JAAR! <333
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DO 3/11: Sector Night — Computer Science and 
Electrical Engineering @ Quadrivium | 20u00

Ben je geïnteresseerd in computers en elektronica en alles wat ermee te 
maken heeft? Of wil je graag weten wat je later allemaal kan betekenen 
voor een bedrijf in deze sectoren? Dan ben je zeker welkom op de Sector 
Night Computer Science and Electrical Engineering. 

Op deze avond nodigen we 16 bedrijven afkomstig uit deze sectoren uit om 
hun ervaring en kennis te delen. Aan de hand van een doorschuifsysteem 
leer je de deelnemende bedrijven kennen en hun invloed in hun sector. 
Nadien kan je tijdens een gezellige receptie nog op informele wijze in 
contact komen met de bedrijven en netwerken. 

WO 16/11: Twipe — Escape Night 
@ TwipeOffice | 18u00



Chemix Mentorship Programma

Graag introduceren wij het Chemix Mentorship Programma. Ben jij een 
student chemische technologie met veel vragen over de toekomst? Met 
dit programma kunnen studenten in contact komen met alumni die met 
dezelfde situatie te maken hebben gehad. Door onze vragenlijst in te 
vullen, krijg je een perfecte match qua interesses en persoonlijkheid. 
Bijgevolg kunnen de mentoren hun ervaring gebruiken om de gemotiveerde 
student waardevol advies te geven. Doe nu mee door de vragenlijst in 
te vullen!

Facebook:    LinkedIn:



Cantusweetje van de week

Commilitones, Commilitones, 
  
Twee weken geleden hadden we het over Twee weken geleden hadden we het over 
verdwenen en toegevoegde liederen, verdwenen en toegevoegde liederen, 
liederen die niet meer in de codex liederen die niet meer in de codex 
staan en liederen die er meer dan staan en liederen die er meer dan 
eens in staan. Tijd om een daarvan eens in staan. Tijd om een daarvan 
onder de loep te nemen. Deze week gaat onder de loep te nemen. Deze week gaat 
het cantusweetje over het cantusweetje over De grote stad De grote stad 
ZaltbommelZaltbommel, dat met andere strofes , dat met andere strofes 
ook onder de naam De torenspits van ook onder de naam De torenspits van 
Bommel gekend is en zo een tweede Bommel gekend is en zo een tweede 
keer in de codex staat, of beter keer in de codex staat, of beter 
gezegd stond. Dat laatste is enkel gezegd stond. Dat laatste is enkel 
nog in de ondertussen al zeldzame nog in de ondertussen al zeldzame 
editie van 2015 te vinden. Zaltbommel editie van 2015 te vinden. Zaltbommel 
is een meer dan duizend jaar oude is een meer dan duizend jaar oude 
stad en is gelegen aan de Waal, een afsplitsing van de Rijn, wat heel stad en is gelegen aan de Waal, een afsplitsing van de Rijn, wat heel 
belangrijk is voor handel. Al in 850 wordt de stad Bomala vernoemd en belangrijk is voor handel. Al in 850 wordt de stad Bomala vernoemd en 
in de dertiende eeuw wordt er aan de naam Bommel zalt toegevoegd om een in de dertiende eeuw wordt er aan de naam Bommel zalt toegevoegd om een 
onderscheid te maken met Maasbommel, vlakbij gelegen aan de Maas (zalt onderscheid te maken met Maasbommel, vlakbij gelegen aan de Maas (zalt 
slaat op de zouthandel die belangrijk was voor het pekelen, essentieel slaat op de zouthandel die belangrijk was voor het pekelen, essentieel 
voor het bewaren en verhandelen van vis).voor het bewaren en verhandelen van vis).
  
In de eerste strofe en het refrein van In de eerste strofe en het refrein van De grote stad ZaltbommelDe grote stad Zaltbommel staat te  staat te 
lezen dat er in de stad een grote watersnood heerste en de torenspits lezen dat er in de stad een grote watersnood heerste en de torenspits 
bij die overstroming ronddreef. Zaltbommel is bekend om het feit dat de bij die overstroming ronddreef. Zaltbommel is bekend om het feit dat de 

kerk geen torenspits heeft en de kerk geen torenspits heeft en de 
schrijver linkt dat behendig aan schrijver linkt dat behendig aan 
een vloed die effectief heeft een vloed die effectief heeft 
plaatsgevonden. In werkelijkheid plaatsgevonden. In werkelijkheid 
is het echter als volgt gegaan: is het echter als volgt gegaan: 
de spits dateert van rond de spits dateert van rond 
1500, is in 1538 afgebrand 1500, is in 1538 afgebrand 
door een blikseminslag, werd door een blikseminslag, werd 
in 1558 vervangen en is in in 1558 vervangen en is in 
1696 ongelooflijk maar waar 1696 ongelooflijk maar waar 
opnieuw getroffen door een opnieuw getroffen door een 
blikseminslag. Dat de kerktoren blikseminslag. Dat de kerktoren 
al eeuwenlang geen torenspits al eeuwenlang geen torenspits 
heeft is dus niet de schuld van heeft is dus niet de schuld van 
de overstroming van de winter de overstroming van de winter 
van 1662-1663 die de schrijver van 1662-1663 die de schrijver 
bedoelt maar van een andere bedoelt maar van een andere 
natuurramp.natuurramp.
  

Ca
n

tu
s



Over de melodie van het lied is tenslotte ook wat te zeggen. Het lied 
werd voor het eerst opgetekend in zangbundels van 1930 voor padvinders 
en heeft dezelfde melodie als het Zuid-Afrikaanse Gertjie, dat ook 
in de codex staat. Gertjie, dat voor het eerst in Nederland werd 
uitgebracht in 1913, is zelf ook zijn melodie ergens anders gaan halen. 
Er zijn duidelijke verschillen maar ook grote gelijkenissen te horen 
met George F. Root’s Just before the battle, mother, geschreven tijdens 
de Amerikaanse Burgeroorlog van 1861-1865.
 
Dat de torenspits van Bommel nooit vervangen werd is blijkbaar de 
schuld van een slecht stadsbestuur. Daardoor werd de toren slechts van 
“een slechte houtte krans versien en met cooper beleyt.” Tegenwoordig 
is de ontbrekende spits een deeltje cultuur geworden, door middel 
van toerisme en de volksmuziek. Er was onder de bevolking wel nog 
interesse om de toren te herstellen, in 1992 leidde dit zelfs tot een 1 
aprilgrap waarbij bewoners op straat kwamen toen was aangekondigd dat 
er eindelijk een nieuwe spits zou komen. Mocht dat echt gebeuren zou 
het liedje natuurlijk niet meer kloppen dus misschien beter van niet…
 
Laten we drinken op de torenspits van Zaltbommel, commilitones! Als les 
van deze week: blijkbaar kan iets dus toch twee keer door de bliksem 
getroffen worden.
 
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Mathias W, Werkgroep Cantus –– werkgroep-cantus@vtk.be 



IAESTE
This week we’re back, with a new 
round of geoguessr. Weet jij waar 
de foto hieronder getrokken is, 
stuur dan je coördinaten voor 
19/10 20u door via de IAESTE 
Leuven fb pagina. Het formaat 
is N/Sxx.xx,E/Wxx.xx, waarbij 
de camera oriëntatie niet 
van tel is, enkel de locatie. 
Iedereen zal punten krijgen op 
basis van het geoguessr systeem 
(max. 5000) en kans maken op de 
eindprijs in SW12. Good luck and 
have fun!

TSD
Interesse in techniek & evenementen?
TSD zoekt vrijwilligers!

Bij grote evenementen komt er heel wat techniek kijken, denk maar aan 
stroomvoorziening, licht, geluid, veiligheid en meer. TSD (Technical 
Support Division) is een organisatie die studentenverenigingen zoals 
LOKO ondersteunt bij het organiseren van grote evenementen zoals de 
24 urenloop en de beiaardcantus. Momenteel zijn wij op zoek naar 
gemotiveerde studenten die ons willen helpen bij de 24 urenloop, 
voorkennis is niet vereist.

Heb je zelf ook interesse om te helpen? 
Contacteer ons via tsd@loko.be of via onze socials!

Wil je weten wat er allemaal achter de schermen van de 24 urenloop 
gebeurt? 
Volg ons op instagram!



Social Media

    WEBSITE 

De website verzamelt alle info die je nodig hebt. 
Hier vind je alle evenementen, jobadvertenties, 
foto’s, Bakskes, Ir.Reëels ... Ook kan je via de 
site je cursussen bestellen, broodjes in het Theokot 
reserveren en je als vrijwilliger opgeven om te 
komen shiften!

     INSTAGRAM 

Onze Instagram wordt voornamelijk gebruikt om de 
afgelopen evenementen in het licht te zetten en je 
af en toe een blik achter de schermen of tijdens 
een evenement te geven. Volg ons dus zeker op Insta 
als je op de hoogte wilt blijven en je graag leuke 
sfeerfotootjes ziet passeren!

     FACEBOOK

Via onze Facebookpagina ben je ook steeds op de 
hoogte van alle evenementen! Hier zal je naast de 
Bakskes, de foto’s van de afgelopen evenementen en 
andere nuttige informatie kunnen vinden. 

     TIKTOK

Blijf helemaal up-to-date en volg ook ons TikTok-
account @vtkleuven! Hier ontdek je allerlei leuke 
filmpjes van activiteiten, het praesidium ... Op 
TikTok kan je de sfeer van VTK opsnuiven!

co
m

m
u

n
ica

tie



sp
o

r
t

G

B U R G I E S

1

4

4

4

4

3

3

3

2

2

1

5

6

6

6

6

6

5

Vul in elke rĳ een woord in om de geheime boodschap te ontcĳferen. Sommige letters die meermaal
voorkomen zĳn aangegeven door een cĳfertje in het vakje. We hebben al een aanzet gegeven.

Tip: neem eens een kĳkje op onze website en duik in de Revuegeschiedenis!

revue.vtk.be



Naam 
Taak binnen VTK 
 
Geboortedatum 
Geboorteplaats

Gemiddeld aantal herexamens 
Richting en jaar  

Lievelings...
Drankje  
Late night snack 
Serie (atm) 
Kleur 
Kinderprogramma 
Dier 
 
Vak 
 
Film 
 
 
Boek 
 
Liedje

Meenemen naar onbewoond eiland 
Ochtend of avondmens? 
Later wil ik worden 
Hiervoor mag je me wakker maken 
 
Lust ik echt niet

19-O9-2OO1
WuustWezel

GrOepscOOrdinatOr 
spOrt

3,666666667
eerste master
cOmputerWetenschappen

spOrtdrank red peach

BrOOklyn 99

samsOn en Gert

the da Vinci cOde

paprika chips

BlauW

leeuW

uncharted

p&O cW

take me - used

lOOpschOenen

WitlOOf

aVOndmens
Winnaar Van de 24 urenlOOp

het OchtendlOOpje Op

OnthaaldaGen

rOBin



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

Mario is een vreemde leugenaar. Zes dagen van de week liegt 
hij, maar op die ene andere vaste dag spreekt hij altijd de 
waarheid. De volgende uitspraken deed hij op drie opeenvolgende 
dagen:

Dag 1: “Ik lieg op maandag en dinsdag.”
Dag 2: “Vandaag is het donderdag, zaterdag of zondag.”
Dag 3: “Ik lieg op woensdag en vrijdag.”

Op welke dag van de week spreekt Mario de waarheid?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon ter 
waarde van €2O.

De winnaar van het vorige raadsel was Jonathan Claes! Je mag je prijs komen 
afhalen op Blok 6! Voor de geïnteresseerden, het antwoord op het raadsel van 
vorige week was: 6 dezelfde cijfers

Spelletjes
sp

el
le

tj
es



sp
elletjes

Zeeslag:
De getallen 
duiden aan 
hoeveel 
vakjes in de 
kolom of rij 
een deel van 
een schip 
bevatten. 
Vul de puzzel 
zo in dat 
elk schip 
rechts van 
het rooster 
voorkomt. 
De schepen 
mogen elkaar 
niet raken 
(ook niet 
diagonaal)!

Killer 
Sudoku:

De regels van 
een gewone 
Sudoku gelden 
nog steeds. 
Daarnaast 
komt in de 
vakjes met 
stippellijn 
nooit 
twee keer 
hetzelfde 
cijfer voor 
en tellen 
de cijfers 
op tot het 
aangegeven 
getal.



MAANDAGMAANDAG

1O/1O

13/1O

11/1O 12/1O
donderdagdonderdag

dinsdagdinsdag woensdagwoensdag

18u00 Sector Night 
 Consultancy
 @Sportoase  
 Philipssite
20u00 Dansles
 @Danszaal UCLL
20u30 24UL Deluxe  
 Training
 @Atletiekpiste

18u00 Eersteplaats- 
 cantus
 @Alma 3
20u30 Looptraining
 @Atletiekpiste
22u00 Feestje van de  
 maand: Glow in  
 the dark
 @’t ElixIr

12u30 VTKuisine: 
 Stoofvlees
 @TTI
19u30 Sollicitatie
 training
 @Quadrivium
20u30 VTKwis
 @PDS
20u30 Looptraining
 @Atletiekpiste
22u00 FAKfeestje: Night of  
 the Champions
 @’t ElixIr

19u30 Greenhill Capital  
 Engineering meets  
 Finance
 @Quadrivium
20u00 PeMe Cantus
20u00 Statix: Beer-
 bowling
 @Bowling Leuven
20u30 Looptraining 
 @Atletiekpiste


