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

02 maart 2015 -                                 800ex.24 blz.

Agenda activiteiten
ACTIVITEITEN

Zondag (01/03)
23h00 - 0h00 Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (02/03)
20h00 - 22h00

20h30 - 01h30
22h00 - ...

CATAPA Sprekersavond: De
globale impact van open pit
mijnbouw
Hoja-cantus
Fakbar open

Auditorium kasteel 
Arenberg

Waaiberg
‘t Elixlr

Dinsdag (03/03)
20h00 - 22h30

22h00 - ...
Career Evening III
Jungle Party

Aula Max Weber
‘t Elixlr

Woensdag (04/03)
19h00 - 22h00

22h00 - ...
Waarborg skireis
Fakbar open

Theokot
‘t Elixlr

Donderdag (05/03)
12h30 - 13h30 

18h30 - ...
20h00 - 0h00

22h00 - ...

ASML Lunch Lecture
International Dinner
Gitaarconcert
Fakbar open

200 S 01.04
Notre Dame
Theokot
‘t Elixlr

Vrijdag (06/03)
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Agenda CuDi / Theokot
OPENINGSUREN

Maandag (02/03)
10h30 - 14h30
12h00 - 14h00

Theokot open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Dinsdag (03/03)

10h30 - 14h30
18h00 - 19h30

Theokot open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Woensdag (04/03)
10h30 - 14h30
12h00 - 14h00

Theokot open
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Donderdag (05/03)
10h30 - 14h30
12h00 - 14h00

Theokot oopen
Cursusdienst open

Theokot
Theokot

Vrijdag (06/03)
10h30 - 14h30 Theokot open Theokot

Spaar wachttijd op cudi uit en Steek je vrienden 
voor, door een minuutje te nemen en de 
docentenevaluatie in te vullen  on.vtk.be/docent 
toon onS het bewijS en kom bovenaan in de 
wachtrij terrecht!



Bakske Week 4 - p. 3

Woordje van de praeses
Deze week zal wel niet zo raar beginnen als vorige week vermoed ik. Hierbij een comic die 
interessanter is dan wat gezever, er staat al genoeg tekst in dit bakske.

Manu (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Na 5 jaar Leuven heb je alles wel al eens keer meegemaat daarom trokken we 
afgelopen woensdag naar Gent om het daar onveilig te maken. Met wat geluk bleek 
het die avond de heropeningsfuif van HILOK, de Gentse variant van Apolloon, te zijn. 
Gelukkig hebben we ook contacten met Gentse kringen en konden we nog tickets 
bemachtigen. Damn, wat ben ik jaloers op hun feestzaal, de Vooruit. Prachtige zaal! 

Emily (vice@vtk.be)
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Meer informatie op techstart.be! 

Of contacteer ons via info@techstart.be

Is technische consulting 

iets voor jou? 

Wil jij start-ups helpen? 

TechStart

Als student geef je in groep 
technologisch advies aan start-ups, 

begeleid door doctoraatstudenten en 
technische experts van verschillende 
ingenieursbureaus. Solliciteer nu vóór 

08/03 via applynow.techstart.be! 
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Bedrijvenrelaties 

Lunch Lecture ASML
Wil jij straks één van die 13.000 mensen zijn die technieken van de toekomst ontwikkelen? 
Wil jij deel uitmaken van een bedrijf dat in grote mate aan de basis ligt van de technologische 
stappen die morgen gezet zullen worden op gebied van onder andere computers, tablets 
en smartphones? Dan is een job bij ASML jou op het lijf geschreven.
Op 5 maart komen de ingenieurs van chipmachinefabrikant ASML naar Leuven om zich 
aan de laatstejaarsstudenten voor te stellen. Benieuwd hoe spitstechnologie er in het echt 
uitziet én wat ze kan betekenen voor jouw carrière? Tijdens de ASML Lunch Lecture kom 
je het te weten.
De presentatie begint om 12u30 in lokaal 200S 01.04 en duurt ongeveer een uurtje. Gratis 
broodjes en frisdrank worden voorzien vanaf 12u00.
Lijkt het je wel wat?
Schrijf je dan in via: on.vtk.be/asml
Opgelet: werk bij ASML is sterk multidisciplinair en deze presentatie is dus interessant 
ongeacht je afstudeerrichting!

Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)

Career Evening III - Dinsdag 3 maart
Als Burgerlijk Ingenieur afstuderen heeft een groot voordeel. De kans dat je snel een 
boeiende job vindt is zeer groot. De keuze is echter vaak zo groot dat niet meer weet voor 
welke functie je moet soliciteren. 
In samenwerking met LBK en KVIV organiseren wij in Aula Max Weber op dinsdag 3 maart 
om 20u de derde Career Evening waarin vanuit de vraag: “Welk type ingenieur ben ik ?” uit 
de doeken wordt gedaan hoe je het bedrijf en de job kan vinden die perfect bij je passen!
Wil je jouw “aard van het beestje” bewuster te leren herkennen en de verschillende 
bedrijfsculturen leren kennen? Kom dan zeker naar de presentatie “JobFit” waar Viviane 
Deleu jullie een spiegel zal voorhouden.
Na de presentatie zal er een receptie plaats vinden waar jullie gezellig kunnen na praten.

Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)

VTK Jobfair
Op 12 maart organiseert VTK opnieuw zijn jaarlijkse Jobfair. Net als vorig jaar wijken we 
hiervoor uit naar de Brabanthal, waar meer dan 100 bedrijven zich aan jullie voorstellen 
tussen 10h00 en 17h00. Meer informatie vind je op http://jobfair.vtk.be waarop alle 
bedrijven staan die aanwezig zullen zijn ingedeeld per sector. Alle laatstejaars ontvangen 
een gratis middagmaal in combinatie met een drankje. Op het einde van de dag is er een 
wedstrijd, waar er mooie prijzen (oa. tablet) worden uitgedeeld.
Om deel te nemen aan de jobfair en kans te maken op deze prijzen, gelieve voor maandag 
9 maart 2015 om 12:00 uur in te schrijven op on.vtk.be/subscribe.
Om 11h30 vindt er in de foyer van de Brabanthal ook een debat plaats tussen AG 
Insurance, Capgemini, Elia, Jan De Nul, NMBS, TMC en de decaan van de faculteit 
ingenieurswetenschappen professor Steyaert. Zijn ingenieurs geschikt voor een 
management carrière? Worden industrieel ingenieurs anders behandeld tijdens de 
recruitment procedure? Deze en andere vragen zullen uitgebreid worden bediscussieerd 
met mogelijkheid tot interactie vanuit het publiek.
Voor verder vragen kan u altijd bij br@vtk.be terecht!             Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)
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Theokot
Het Theokot is er nog steeds en vanaf volgende week met nieuwe poolkeus, meer 
vuilbakken en nog steeds evenveel liefde. Denk je soms “ik wil ook wel wat liefde geven aan 
hongerige mensen”, mag je altijd bij ons achter de toog komen staan. Enige voorwaarde is 
dat je jezelf op shift zet via ww.vtk.be/shift !

Bitterballenboef
Trotseer de hete gevaren van het frituurvet en kom jezelf bewijzen op onze 
bitterballencompetitie. Zolang er kelen zijn die openstaan laten we geen enkele bitterbal 
ongebakken. Ben jij de held die onze friteuse al zo lang zoekt? Kom op 3 maart naar het 
Theokot en laat zien dat geen enkele bitterbal veilig is! Inschrijven kan nog aan de toog of 
op de dag zelf. €3/persoon, 1 gratis drankje inbegrepen. Ja, er is ook bier.

Theokot (theokot@vtk.be)

Fakbar
Happy hour
Zoald elke zondat kan je tijdens Happy Hour in fakbar ‘t ElixIr 2 pintjes of cola’s voor 
€1,00 halen!! Kom je rijk drinken in ‘t ElixIr.

Fakbar (fakbar@vtk.be)
Jungle Party
Het is weer zover!! Bij de jaarlijkse Jungle Party van fakbar ‘t ElixIr wordt de fak omgetoverd 
in een paradijs met exotische planten en exotische dranken!! Veel cheape booze en 
VEEEEL GRATIS VATEN!! Heb je nog eens zin om een stevig feestje te bouwen? Dan 
weet je waar je moet zijn, tot dan!!

Fakbar (fakbar@vtk.be)

Onderwijs
WEDSTRIJD Docentenevaluatie - VTK Onderwijs trakteert!
Als de Faculteit Ingenieurswetenschappen de hoogste responsgraad heeft (de meeste 
studenten die de evaluatie invullen), dan geeft VTK Onderwijs een gratis vat bier. 

Wat moet je doen?

1) Vul de online docentenevaluatie in: Ga naar on.vtk.be/docent

2) Maak ook zelf kans op tal van prijzen door ook de form in te vullen: Ga naar on.vtk.be/
ikdoemee

GEEF JE MENING EN HELP ONZE FACULTEIT MEE NAAR DE TOP!

Volg de responsgraad en onze stand live op: on.vtk.be/vtkop1
Onderwijs (onderwijs@vtk.be)
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Gouden Krijtjes
Deze week kiezen jullie wie er met de titel van beste prof, grappigste prof, beste cursus 
en beste assistent van jouw richting mag gaan lopen.

VTK Onderwijs en de POC’ers komen langs in een les en daar zal je het 
verkiezingsformulier kunnen invullen. 

Onderwijs (onderwijs@vtk.be)

Feedback VTK Bureau 6
Vorige week woensdag vond het eerste VTK bureau van dit semester plaats. Het was 
weer een boeiende middag. We konden onder andere melden dat het verhoogde 
inschrijvingsgeld voor internationals enkel geldt voor internationale studenten die zich 
na 1 november 2015 voor een eerste maal inschrijven en de huidige internationals dit 
verhoogde inschrijvingsgeld niet moeten betalen.
We zullen met steun van het VTK Bureau een vereenvoudigde procedure rond de 
rekentoestellen voorstellen aan de faculteit en we bekijken de mogelijkheden om in de 
eerste bachelor 1 examenmoment per vak te voorzien in plaats van 2. 

Onderwijs (onderwijs@vtk.be)

Sociaal
CATAPA Sprekersavond: De globale impact van open pit mijnbouw.
VTK Sociaal heeft dit jaar het genoegen om samen met CATAPA een sprekersavond te 
organiseren in ons favoriete kasteel.
We verwelkomen volgende sprekers om ons een dieper begrip te geven over de 
mijnbouwindustrie en over gerelateerde problemen op ecologisch, sociaal en economisch 
vlak:
•    Nancy Fuentes Leon (Perú), MSc in Local Development en medewerker van 
partnerorganisatie   NGO GRUFIDES, actief in de mijnproblematiek in Perú. Aan de hand 
van acties en onderzoeken proberen zij problemen vast te stellen rond de Yanacocha mijn 
in Cajamarca en deze bloot te leggen.
•    Tudor Bradatan, Msc in Sociale Communicatie en coördinator van de campagne Save 
Rosia Montana, een ecologische beweging in Roemenië. Hij is ook medeoprichter van de 
stichting Mining Watch Romania.

Wat is CATAPA?
CATAPA vzw is een organisatie die actief is in de domeinen globalisatie en duurzame 
ontwikkeling in vnl. Latijns-Amerika. De organisatie focust op sensibiliseringsprojecten 
rond de mijnbouwproblematiek en steunt lokale gemeenschappen die vaak een impact 
ondervinden van de mijnbouwindustrie in hun land.
Demografische groei en economische vrijhandel heeft het aantal mijnbouw exploitaties 
doen ‘boomen’ de voorbije jaren. De impact van de mijnbouwindustrie op sociaal, 
economisch, cultureel en economisch vlak is vaak desastreus. CATAPA speelt een 
mobiliserende rol in zowel België als in het Zuiden, d.m.v. een intense samenwerking met 
lokale partnerorganisaties. Het doel is om het thema onder de aandacht te brengen en om 
alternatieven aan te bieden in termen van een duurzamere en verantwoorde mijnbouw.
Jaarlijks organiseert CATAPA een Academische Week, waarin sprekers vanuit 
partnerorganisaties uit het Zuiden te gast zijn aan Belgische universiteiten en hogescholen. 
Zij komen getuigen over de impact die zij ondervinden in hun land en hun respectievelijke 
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onderzoeken en activiteiten. Dit jaar werkt CATAPA samen met partnerorganisaties uit 
Perú en Roemenië.

PRAKTISCHE INFO:

WANNEER: 2 maart 2015
WAAR: Auditorium Kasteel Arenberg 
DEUREN: 19u45
START: 20u
EINDE: 22u

Aansluitend wordt er een gratis receptie aangeboden in de salons van het kasteel.

Sociaal (sociaal@vtk.be)
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AB INBEV | ACA-IT | ACCENTURE | AE | AG INSURANCE | AKKA BENELUX | ALCATEL-LUCENT | ALTEN | ALTRAN 
| AMPLIDATA | ANTWERP SPACE | ARCELORMITTAL | ARTES ROEGIERS | ASML | ATLAS COPCO | BARCO | 
BASF | BESIX | BOREALIS | BPOST | BRAINPORT TALENT CENTRE | CAMCO | CAPGEMINI BELGIUM | CARGILL | 
CEGEKA | CFE | CISCO | COGNIZANT | COLAS | COLRUYT GROUP | DAF TRUCKS | DELAWARE CONSULTING | 
DEME | EASI | EASTMAN | EIFFAGE | ELIA | ENGIBEX | ESKO | EUROCLEAR | EXELLYS | EXPERIS | EXXONMO-
BIL | FRANKI CONSTRUCT | GDF SUEZ | GROEP VAN ROEY | GRONTMIJ | HR RAIL HUDSON | IFP SCHOOL | 
IMEC | IPCOS | IPS BELGIUM | JACOBS | JAN DE NUL | JOHNSON & JOHNSON | KBC ICT | KELLOGG | LUCIAD | 
MAINMAINSYS | MATIS BENELUX | MCA BENELUX | MEDIAGENIX | MELEXIS | MONSANTO | NALYS GROUP | NOBEL 
BIOCARE | NXP SEMICONDUCTORS LEUVEN | OM PARTNERS | ON SEMICONDUCTOR | ORMIT | PEC | PFIZER | 
POM WE ARE CHEMISTRY | PRODRIVE | PUNCH POWERTRAIN | QINETIQ SPACE | REAL IMPACT ANALYTICS | 
SABIC EUROPE | SHELL | SIEMENS | SIOUX EMBEDDED SYSTEMS | SKYLINE COMMUNICATIONS | SOPRA 
BANKING SOFTWARE | STRABAG | STRAND ASSOCIATES CONSULTING | SWIFT | TALENT PLANET | TEC  IT | 
TEST-AANKOOP | TMC | TOTAL | TREMEC | TWIPE MOBILE SOLUTIONS | UMICORE | UNILIN | VANDERLANDE 
| VLERICK BUSINESS SCHOOL | XELVIN | XENIT

The next step to your future.

jobfair.vtk.be

JOBFAIR
VTK

12 MAART       BRABANTHAL LEUVEN

The Pest revue 2015 

is yet to come

Tickets:
Theokot

Lid / CC: €5,00
Anders : €6,00

OPEK
Vaartkom 4

Deuren: 20u00 
Begin: 20u45

revue.vtk.be : verantwoordelijke uitgever : Manu De Block.

16 17 18 Maart

2015
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The Pest revue 2015 

is yet to come

Tickets:
Theokot

Lid / CC: €5,00
Anders : €6,00

OPEK
Vaartkom 4

Deuren: 20u00 
Begin: 20u45

revue.vtk.be : verantwoordelijke uitgever : Manu De Block.

16 17 18 Maart

2015
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Galabal
Galabal Des Vlaamsche Technische Krings. 
Het komt steeds dichter bij: ons fantastisch galabal. Eén van de grootste -en meest fancy- 
activiteiten van het jaar. Een feest zal het gegarandeerd worden, dus kuis je schoenen 
alvast, vergeet je kostuum niet naar de droogkuis te brengen of een nieuw kleedje te 
kopen en, natuurlijk, begin al maar te zoeken naar de perfecte date voor dit fenomenale 
avondje uit.
Voor zij die de afgelopen weken even komateus waren (door om het even welke reden), 
ons galabal gaat dit jaar door op vrijdag 27 maart in de De Rvue te Sint-truiden. Dit is een 
gloednieuwe zaal in het voetbalstadion van Sint-Truiden met natuurlijk een uniek uitzicht 
op het voetbalveld. 
Om het echt een onvergetelijke avond te laten worden voor jou en je vrienden, vallen er tal 
van prijzen te winnen. We geven namelijk nog een aantal flessen cava, een limousineritje 
en een hotelovernachting weg. Zin om nog wat extra stijl toe te voegen aan deze activiteit? 
Zet je op aanwezig op onze fb-eventpagina en houdt deze nauwlettend in het oog om 
zo meer te weten te komen over wat je moet doen om kans te maken op een van deze 
fantastische prijzen. 
De ticketverkoop start dinsdag 3 maart in het Theokot vanaf 12u30. Koop je ticket zo snel 
mogelijk indien je deze activiteit niet wilt missen. Leden betalen 14 euro, niet-leden 18 euro 
voor een ticket tijdens de ticketverkoop! Op je ticket vind je een unieke code waarmee je 
vervolgens je bus heen- en terug naar het bal kan reserveren, vergeet dit zeker niet te 
doen van zodra je je ticket hebt gekocht er geldt een principe first come, first serve. 
Deze en nog meer informatie vind je op onze site (www.vtk.be/on/galabal) of op het 
facebook-event. Toch nog andere prangende vragen? Stuur gerust een mailtje naar 
galabal@vtk.be en we helpen je asap verder. Tot dan!

Galabal (galabal@vtk.be)

Internationa(a)l
Dear internationals,
Next week Thursday 5 March we’re going for a typical Belgian dinner in a cosy restaurant 
‘Notre Dame’ in the city center of Leuven. We made a special selection of the best Belgian 
dishes, from which you can choose your favorite dish:
·         Chicken fillet with fries, croquettes or potatoes (€10.50)
·         Lamb cutlets with fries, croquettes or potatoes (€13.40)
·         Angus beef with fries, croquettes or potatoes (€12.90)
·         Warm fish dish with lobster sauce (€10.90)
·         Trout with almonds (€11.80)
·         Lasagne with salmon and spinach (€10.90)
There will be a free Belgian drink (read:beer) for all internationals and their buddies: so 
invite your buddy if you have one. Subscribe quickly, reservations are made and places 
are limited. You can subscribe on the facebook group or send a mail to international@vtk.
be with your name and the dish you prefer.
Hope to meet you all for a cosy,culinary evening! We meet at 18u30 in front of the Notre 
Dame (Grote Markt 11)
Yours truly,
The international team,
Job, Marijn, Sebastien, Roeland & Karen                Internationaal (internationaal@vtk.be)
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Revue
De revue van 2015 komt dichtbij! Op 16, 17 en 18 maart kunnen jullie eindelijk 
aanschouwen waar wij de voorbije maanden aan gewerkt hebben. Het thema van dit jaar 
is middeleeuwen en met de voorstelling ‘The pest is yet to come’ kunnen jullie een avond 
lang genieten van originele grappen, creatieve decors, meeslepende muziek en natuurlijk 
een fantastisch verhaal. De ticketverkoop gaat op 2 maart van start in theokot, samen met 
onze Wafel-in-je-bak 2.0. De tickets zijn goedkoper dit jaar en kosten slechts €5 voor leden 
en cultuurkaart en €6 niet-leden. Aarzel dus niet en haal je ticket en wafels deze middag!

Revue (revue@vtk.be)

Varia
BEST Summer Courses
Voor zij die de presentaties van vorige week gemist hebben of al vergeten zijn: registreren 
voor BEST Summer Courses is vanaf nu mogelijk tot en met 22 maart. Over heel Europa 
worden door BEST Summer Courses georganiseerd. Hierbij ga je voor een periode van 
7 dagen of meer naar het buitenland waarbij je lessen over een bepaald onderwerp volgt, 
bedrijven bezoekt en de lokale cultuur opsnuift. Plezier maken is natuurlijk ook belangrijk, 
er worden dan ook heel wat feestjes en andere activiteiten georganiseerd. ‘Work hard, 
play harder’ is het motto.
Ben je geïnteresseerd om op Summer Course te gaan en Europa te ontdekken? Meer 
info over de verschillende Courses is te vinden op de website van BEST (www.BEST.
eu.org/courses). Via deze site kan je je ook registreren voor de Summer Courses. Om in 
te schrijven voor een Summer Course moet je een motivatiebrief indienen. Op woensdag 
11 maart organiseren we dan ook een infosessie waarbij we tips geven over hoe zo’n brief 
te schrijven. Deze sessie gaat door om 20u in het Theokot, be there!

Best
Waarborg skireis
Vorige week hebben wij de VTK Skireis 2015 afgesloten met een prachtig après-skifeestje. 
Het is jammer dat het hiermee echt voorbij is maar wij kijken alvast uit naar volgend jaar!
Het enige wat nog rest om deze unieke reis af te sluiten is de teruggave van de waarborg. 
Deze zal worden teruggegeven op woensdag 4 maart tussen 19u00 en 22u00 in het 
theokot. Probeer hier zeker op aanwezig te zijn.           

Skireis (skireis@vtk.)

Preparee
3 maart gooit Preparee de  hengels uit! We zoeken naar de beste improvissen onder de 
Leuvense studenten! Boek je ticket en steun de zeediertjes in nood! Steun je faculteit!
Wie zal de strijd der faculteiten winnen?
Dat kan je lekker zelf uitvissen op 3 maart 20u30 in de Parthenonzaal MSI 

IEEE Power Symposium
Op woensdag 11 maart vindt de 11de editie van het IEEE power symposium plaats 
in het Auditorium De Tweede Hoofdwet. Dit jaar is het centrale thema ‘Flexibiliteit in  
transmissienetten zonder conventionele generatie’. Het volledige programma is als volgt:
14.00 - Welcome and Introduction - IEEE Student Branch Leuven
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14.10 - Providing Flexibility with Demand: The Aggregator Perspective - Cedric De Jonghe 
(Actility Benelux, Belgium)
14.45 - Flexibility without Own Generation - Pierre Lebas (Lampiris, Belgium)
15.20 - Flexibility of Micro Grids -  Stefan Kaempfer (ABB, Germany)
15.55 - Coffee Break
16.15 - Linear: Flexibility in the Distribution System - Wim Cardinaels (VITO, Belgium)
16.50 - The Quest for Flexibility - David Zenner (ELIA, Belgium)
17.25 - Panel Discussion moderated by Ronnie Belmans
Yves Langer (Belpex) - Francies Van Gijzeghem (ODE)
Geert Magerman (GDF-Suez) - Andreas Tirez (CREG)
18.00 - Closing reception
Voor meer informatie en registratie: www.ieee-sb-leuven.be

IEEE Student Branch Leuven 
Oceanweek
Ooit al stilgestaan bij de onvoorstelbare gemakzucht waarmee velen onder ons de 
schijnbare oneindigheid van de wereldzeeën uitbuiten? Overbevissing, warrelnetten, 
verzuring, plastic afval, bedreigde vissoorten en ga zo maar door. 

Sea First Foundation en Bios Leuven slaan de handen in elkaar en brengen u: Oceanweek! 
Wil je het fijne weten van de milieuproblematieken in de oceanen en, belangrijker, wat 
we hieraan kunnen doen? Zowel studenten, academisch personeel als Leuvenaars zijn 
uitgenodigd om hierover te leren en in discussie te gaan op 9 maart tot 13 maart.

Boeiende lezingen gegeven door experts, prachtige filmvoorstellingen, een luchtige quiz 
en een Groot Oceaandebat vormen de basis van het evenement en deze, uitgezonderd 
de quiz, gaan allen door in het Zoölogisch Instituut (Naamsestraat 59), auditorium 02.21 
(te bereiken via de ingang aan de Charles Deberiotstraat). Ook zal het grootste deel van 
het evenement in het Engels doorgaan.

***english version***

Ever wondered at the inconceivable laziness by wich many of us exploit the apparent 
infinite oceans? Overfishing, gill nets, acidification, plastic waste, endangered marine 
species etc. 

Sea First Foundation and Bios Leuven bring you: Oceanweek! Do you want to know the 
details about the environmental issues concerning the oceans and, more importantly, what 
we can do about this? Students, academic staff and Leuven citizens are invited to learn 
about and discuss these issues from 9 march until 13 march.

Interesting lectures by experts, wonderful documentary films, an exciting quiz and The 
Great Ocean Debate form the basis of the event and will all, except for the quiz, take 
place at the Zoölogisch instituut (Naamsestraat 59), auditorium 02.21 (entrance in Charles 
Deberiotstraat). Most activities will be in english.
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Eigen tekstje
Bartje De Moor
Zingen we allen in koor
Ik betuig hem nu dank
Want het is toch een tank
half Vlaanderen opgericht
beterschap in zicht
een prijs van de koning
Dat was zijn beloning
Voor het wezen van een baas
Het rijmpje is nu gedaan,  helaas

Groetjes,
Anoniempje (de beste rijmer van het land)

Eigen tekstjes zijn altijd welkom op bakske@vtk.be voor donderdagavond 20h00.

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
De politiecommissaris van Leuven heeft er na de zovvelste nacht genoeg van. Die nacht 
heeft hij maar liefst 50 (!) studenten moeten oppakken voor wildplassen, vandalisme, 
openbare dronkenschap,... Daarom  besluit hij actie te ondernemen. Het liefst zou hij ze 
direct allemaal ophangen, maar om toch de schijn van rechtvaardigheid hoog te houden, 
bedenkt hij volgend plan:
Hij zet de 50 studenten in een kamer met 50 dozen met in elke doos een foto van een 
gevangene.
Elke student komt precies één keer voor in één doos.
De commissaris gaat het volgende doen: hij laat de studenten één voor één in de 
kamer en zij mogen elk 25 dozen openen. Na afloop moeten zij de kamer precies zo 
achterlaten als ze hem vonden. Het is de bedoeling dat de studenten de doos met hun 
eigen foto vinden.
Als álle studenten dat lukt dan zijn ze allemaal vrij, maar zodra er ook maar ééntje faalt, 
worden ze allen opgehangen. 
De studenten mogen vóóraf een bepaalde tactiek met elkaar doorspreken, maar zodra 
het experiment is begonnen is geen communicatie meer mogelijk.
“Hihihihihihihhi,” denkt de commissaris handenwrijvend: voor één student is de kans dat 
het hem lukt 50% (hij ziet immers de helft van de dozen). De kans dat het dan 50 keer 
achter elkaar lukt is slechts   (0,5)50 = 0,000000000000000888  
Nou, dat zal niet snel lukken!!!!!! 
Maar door een slimme tactiek (bij de gevangen zaten enkele burgies) vooraf af te 
spreken kunnen de gevangenen hun kans verhogen tot maar liefst bijna 30%! 
Dat is meer dan tienduizend miljard keer zo groot......... 
Kan jij verklaren hoe ze dit gedaan hebben?                                 Dieter (raadsel@vtk.be)
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Antwoord raadsel 
vorige week: Het 
antwoord op het 
raadsel van deze 
week is 142857 wat 
gelijk is aan 714285/5

Winnaar vorige 
week
De winnaar van 
vorige week is Ward 
Romanus.

S p e l -
letjes
Nog enige afleiding 
voor als de les echt te 
saai is. De woorden 
zitten horizontaal, 
verticaal, diagonaal 
en zowel van 
achter naar voor als 
omgekeerd verstopt!
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