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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (24/11)
23u00-00u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (25/11)
20u00-... Pokerchamp 2 Theokot

Dinsdag (26/11)
22u00-5u00 Battle of the sexes met KLA ‘t ElixIr

Woensdag (27/11)
12h30-17h30
20u00-22u00

IEEE Job Fair
Initiatie jeneverhonkbal

CBA
Alma 3

Donderdag (28/11)
LOKOMOTION

Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (25/11)
10u30-14u30
12u30-13u30
18u00-19u30

Theokot open
Cursusdienst
Cursusdienst

Theokot
Theokot
Theokot

Dinsdag (26/11)
10u30-14u30
12u45-13u30

Theokot open
Cursusdienst

Theokot
Theokot
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Woensdag (27/11)
10u30-14u30
12u30-13u30
18u00-19u30

Theokot open
Cursusdienst
Cursusdienst

Theokot
Theokot
Theokot

Donderdag (28/11)
10u30-14u30
12u30-13u30

Theokot open
Cursusdienst 

Theokot
Theokot 

Vrijdag (29/11)
10u30-14u30 Theokot open Theokot

Woordje van de praeses
Het einde van het semester komt gevaarlijk dichtbij, de tijd is weer vooruit gevlogen. Langs 
de ene kant is dat natuurlijk teken dat het leuk is geweest, maar jammer genoeg wilt 
dat ook zeggen dat examens en vooral tussentijdse thesispresentatie gevaarlijk dichtbij 
komen. Tijd om daar werk van te maken dus! Gelukkig wordt het komende weken ook 
wat rustiger op activiteitenvlak, zodat ik hier iets meer tijd voor heb. Voor de mensen 
die komende woensdag trouwens niks te doen hebben: jullie zijn meer dan welkom om 
mij te komen uitlachen in het PDS (zolang jullie maar harder lachen met de praeses 
van Ekonomika of VRG) op Preparee vs Praeses. En als we toch bezig zijn: donderdag 
LOKOmotion, ook niet te missen!

Robin (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Laat ik mijn tekstje van de week alvast beginnen met een vervolg op afgelopen week: de 
lokale biercultuur is behoorlijk de moeite in Praag. Zo ongeveer overal goedkopere pinten 
dan de fakbars in Leuven, da’s niet mis! Praag is ook gewoon een enorm mooie stad, 
zeker een aanrader! Het was hier behoorlijk de moeite, maar naar ik heb gehoord heeft 
Kanweek afgelopen week ook stevig de bloemetjes buitengezet. Enfin, na een weekje te 
ontspannen voelt mijn thesis zich een beetje verwaarloosd. Tijd om dat beestje toch ook 
eens uit te laten.
Weetje van de week: In Praag bevindt zich de (naar eigen zeggen) grootste nachtclub 
van Centraal Europa, en een halve liter bier kost er nog steeds maar 40 kronen (pakweg 
anderhalve euro). 

Jeroen (vice@vtk.be)

 Activiteiten
LOKOMOTION

LOKOMOTION, hét grootste feestconcept van Leuven zal ook dit jaar weer plaatsvinden 
in de mooiste studentenstad van het land en dit op donderdag 28 november. Voor slechts 
5 euro hebt u toegang tot 7 feestzalen over heel Leuven met elk een ander thema, goed 
voor zo’n 35 artiesten. 
Jullie geliefde kring is terug te vinden in Alma 2, maar breng zeker ook een bezoekje aan 
de andere zalen voor een spetterend feestje.
Kaarten zijn nog elke middag in het Theokot te verkrijgen. Opgelet, je kan geen inkom 
meer ter plaatse betalen, dus op voorhand een kaart bemachtigen is de boodschap!

Activiteiten (activiteiten@vtk.be)
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 Cultuur
VTKoncerts

Op donderdag 5 december vindt de opvolger van Booze ‘n Blues plaats, VTKoncerts! 
Ook dit jaar wordt het een avond vol met goede muziek en goedkope drank. Atmosfeer 
(winnaar IFR 2013), Karma Police (halve finalist Nieuwe Lichting Studio Brussel) en 
Kalisto Bay (finalist Nieuwe Lichting Studio Brussel) zullen het beste van zichzelf geven. 
Kom dus zeker eens een kijkje nemen vanaf 22u in de zaal van de Blauwe Kater.
Leden: €3, niet-leden: €4.

Common Nonsense naar de finale
Afgelopen dinsdag kon u in de Baarr van LBK genieten van de eerste voorronde van de 
Interfacultaire Rock Rally. Ook VTK was er bij en ons burgiebandje Common Nonsense 
wist zich te plaatsen voor de finale op 18 maart in het Depot. Schrijf deze datum alvast in 
uw agenda, zodat u kan komen supporteren wanneer deze jongens onze titel van vorig 
jaar verdedigen!

Cultuur (cultuur@vtk.be)

Pokerchamp 2
Dat poker nog steeds geweldig is zal niemand durven tegenspreken. Terwijl iedereen 
even goed probeert te worden als de Phil Iveys en Doyle Brunsons van deze wereld 
gaan wij eens kijken welke VTK’er de titel van VTK Pokerchamp het meest verdient. Om 
de competitie wat interessanter te maken werken we met 3 kwalificatie-toernooien en 1 
ultieme finale.
De tweede Pokerchamp zal doorgaan op maandag 25 november 2013 in het Theokot 
om 20u00 uur. Inschrijven is verplicht op www.vtk.be/on/poker. De inkomstprijs bedraagt 
1 euro voor leden en 1.5 euro voor niet leden en er zijn natuurlijk prijzen te winnen. De 
eerste 20 gaan ook door naar de finale pokerchamp!

Stijn De Haes (pokerchamp@vtk.be)

 Sport
Initiatie jeneverhonkbal

De dagen worden steeds kouder en donkerder. Om jullie hartjes te verwarmen organiseert 
VTK-Sport een initiatie Jeneverhonkbal. Dit gaat door woensdag 27 november 20u-22u op 
het grasplein voor Alma 3. Inschrijven is verplicht (plaatsen zijn beperkt) en kan elke dag 
in het Theokot. Inkom €2/4 L/NL.

Sport (sport@vtk.be)

 Fakbar
Battle of the sexes

Komende dinsdag zakken de grieten van KLA af naar onze geliefde fakbar. Jawel, het is 
weer tijd voor de befaamde Battle of the sexes! Het thema van dit jaar: Doctors & Nurses. 
Altijd al eens doktertje willen spelen? Of zit er een verborgen verpleegster in jou? Ontdek 
het allemaal nu dinsdag in ‘t Elixir!
Om meteen contacten te leggen met KLA zal er die avond een berichtensysteem aanwezig 
zijn! Last but not least zal er ook een special cocktail in de aanbieding zijn!

Fakbar (fakbar@vtk.be)
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Revue
Om de fantastische kanweek van vorige week een beetje door te trekken in onze Revue-
rubriek, presenteren we jullie deze week alleen tekstje uit de eerste en tweede bachelor. 
Sommige proffen (eigenlijk de meesten van eerste bach burgie) geven dit jaar voor het 
eerst les in het eerste jaar, maar desondanks, desalniettemin, desniettegenstaande 
willen zij, op het gebied van toffe uitspraken, niet onderdoen voor hun collega’s. Dat mag 
wel blijken uit was professor Vandebril zei tijdens het uitdelen van prijzen (ja, dat kan je 
tegenwoordig zelfs al winnen in eerste bach!) bij de B-groep:
“En de tweede krijgt een blikje bier van Cronenberg. Ik had thuis ook nog duurder bier 
staan, maar deze goedkope brol zijn jullie toch gewoon.”  
Of hij al afwist van deze uitspraken van zijn collega en, als oudgediende, niet onder wou 
doen of het gewoon toeval is, weten we niet, maar ook professor Vandersloten liet zich van 
zijn grappigste kant zien toen hij technische kenmerken van een Boeiing 787 Dreamliner 
van het internet haalde.
 “ De doelstelling van P&O1 is dat jullie betrouwbare bronnen leren gebruiken. Dus niet 
één of andere anonieme site uit Oeziwoeziland.”

Tot slot hebben wij eindelijk de reden gevonden waarom Numerieke Wiskunde soms zo 
verwarrend kan zijn. Dit zei professor Meerbergen tijdens zijn les:
“Jullie moeten leren werken met verschillende notaties, dus ik ga het een beetje verwarrend 
maken.”
Heb je zelf nog grappige uitspraken? Mail ze gerust naar revue@vtk.be en we zullen jullie 
heel dankbaar zijn! 

Revue (revue@vtk.be)
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BEST
Nog steeds niet ingeschreven voor een BEST Spring Course? Je hebt nog tot eind deze 
week, om je op te geven voor de Lente die je niet meer wil vergeten! Ga naar www.best.
eu.org/courses en verstuur nog snel die application! 

BEST Leuven (leuven@best.eu.org)

Varia
IEEE Job Fair 2013 voor kleine High-Tech bedrijven en Spin-Offs

Op woensdag 27 november organiseert de IEEE SB voor het achtste jaar op rij de IEEE 
Job Fair voor kleine High-Tech bedrijven en Spin-Offs. Deze bedrijven zijn minder bekend 
bij het grote publiek, maar zijn zeker zo interessant als een grote multinational. Misschien 
ontdek je er de perfecte werkgever waar je tot voor kort niets over wist!
De aanwezige bedrijven zoeken mensen met een achtergrond in elektronica, 
computerwetenschappen, embedded systems, bio-informatica, mechatronica,... Interesse 
in hardware, software of beiden? Kom dan zeker een kijkje nemen. Deze jobbeurs is 
doorlopend te bezoeken van 12h30 tot 17h30 in de Campusbibliotheek Arenberg, 
Heverlee. En uiteraard is er achteraf een receptie.
Inschrijven op http://www.ieee-sb-leuven.be/jobfair2013

IEEE Student Branch (info@ieee-sb-leuven.be)

Arenbergsymposium -  woensdag 27 november
Hoe ingenieuren we de komende 25 jaar? Daarover gaat het 45e Arenbergsymposium op 
woensdag 27 november: ‘Duurzaam ingenieuren voor mens en maatschappij’ – programma 
en inschrijvingsmogelijkheid op http://eng.kuleuven.be/vancauterenleerstoel/2013

Robot Sumo Competition - maandag 2/12, 19u30 @ thermotechnisch instituut
Maandag 2/12 is het dan zover, de Robot Sumo Competitie georganiseerd door de IEEE 
Student Branch Leuven.
Verschillende teams hebben afgelopen weken een robot gebouwd om deel te nemen aan 
de competitie,
Kom supporteren voor je favoriete robot!

Wil je meedoenJ Je kan je nog inschrijven via de website:
http://www.ieee-sb-leuven.be/sumo2013
waar je ook informatie en richtlijnen kan vinden.

BELANGRIJK: de competitie gaat door in het thermotechnisch instituut, niet op ESAT
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Soirée Pratique: build your own ambilight - maandag 25/11, 19u30 @ ESAT 02.58
Altijd al je (toekomstige) vriend(in) willen imponeren met een TV/ computerscherm/ 
projectiescherm met ambilight?
Deze week, op maandag 25/11, geven we je de kans om er goedkoop een zelf te bouwen!
Wij voorzien het nodige materiaal en stappen om in 2u tot een werkend systeem te komen.
Inschrijven op:
http://www.ieee-sb-leuven.be/node/289

PS: Deze sessie staat los van de sumo robot sessies.
IEEE SB Leuven Soirée Pratique team

Eigen tekstje
Help de wetenschap

Voor mijn stage als student onderzoeker aan de faculteit psychologie zijn wij nog opzoek 
naar 2de en 3de bach studenten Burgerlijk Ingenieur / architectuur. 
Het onderzoek gaat over de verwerking van wiskunde. Het onderzoek zal plaats vinden 
eind november in het computergebouw 200C (datum via invullen doodle). Je krijgt 
hiervoor een vergoeding van 12 euro (5 min voor de online vragenlijst en 1u10 voor de 
computer takjes). Nadien maak je ook nog eens kans om geselecteerd te worden voor 
hersenonderzoek, ter verloning van 50 euro voor 2uur! Als je interesse hebt, aarzel dan 
niet en mail naar Stefanie.ppw@gmail.com met als onderwerp „Ingenieur” voor verdere 
info of om je in te schrijven! :) Hopelijk tot binnenkort. 

 Stefanie Duyck (Stefanie.ppw@gmail.com)

Raadsel week 10
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 veel raadsels aan. Succes!

Raadsel van de week
Je hebt 2 identieke houten kistjes. Ze verzwakken nooit als 
ze steeds opnieuw de grond raken, maar breken wel als je ze 
van te hoog zou laten vallen. Satan komt plots te voorschijn, 
toont je een trap met 75 treden, en vraagt om uit te zoeken 
vanaf welke trede de kistjes breken als je ze naar beneden 
laat vallen terwijl je op die trede staat. Omdat hij een duivels 
genie is, mag je maar 13 pogingen doen. Hoe ga je te werk?

Winnaar raadsel vorige week

De winnaar van het raadsel is Philippe de Potter. Proficiat! 
Jij wint een 2 tickets voor LOKOmotion. Zijn oplossing staat 
erbij als illustratie. We hebben uiteindelijk alle varianten met 
2 of 4 verplaatste balken goed gerekend, aangezien het 
raadsel door Altran en niet door ons bedacht is.

Raadsel (raadsel@vtk.be) 



p. 10 - Bakske Week 10

KIFFER.be

easics
Wednesday 12h30-17h30
November 27th, 2013
 

Campusbibliotheek
Arenberg - Heverlee
 

Don’t forget to bring your CV!
 

Register online at:
www.ieee-sb-leuven.be/jobfair2013

Presentations
14.00 - 14.20  ICsense
14.30 - 14.50      CMOSIS
15.00 - 15.20      Imec
15.30 - 15.50      Caeleste
16.00 - 16.20 Easics
16.30 - 16.50  Target Compiler

IEEE student branch Leuven
http://www.ieee-sb-leuven.be

JOB FAIR 2013
spin-o�s & small high-tech companies

8th edition, November 27th 

ESSENSIUM

easics

sense

  ESAT

Made possible by:
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The Soirée Pratique Team presents: 

info and subscriptions at www.ieee-sb-leuven.be/soireepratiques 

Monday October 28th 2013, 19h30 @ ESAT 02.58 

Build your own ambilight

Build your own ambilight

Monday November 25th 2013, 19h30 @ ESAT 02.58

Monday November 25th 2013, 19h30 @ ESAT 02.58

info and registration at www.ieee-sb-leuven.be/node/289

1

The Soirée Pratique Team presents: 

info and subscriptions at www.ieee-sb-leuven.be/soireepratiques 
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