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Beste lezer
       De vakantie is weer voorbij en we zitten weer in de wekelijkse sleur van less-
en en al dan niet studeren. Maar dat betekent gelukkig ook dat de Bakskes terug 
zijn. Deze week is het echter een speciaal Bakske: Het gehele Komunikasie team 
vertoeft momenteel in de Italiaanse bergen, en er was niet zo heel veel tijd voor 

een Bakske te maken. Negeer daarom alle spelfouten, want u leest momenteel het 
allereerste bRakske.

Veel leesplezier,
De redactie

Te brak voor een deftig weekoverzicht



Praeses at interim

Beste bakseslezer

Elke week heeft het hard werkende communicatieteam van VTK hetzelf-
de probleem: de praeses en vice praeses hebben een licht probleem met 

deadlines. Dit is al meermaals aangekaard, maar in onze ultieme goede wil 
stalken wij ons onverantwoord olijk duo continu tot dat wij hun epistels mogen 
ontvangen.

Maar deze week is het een Brakske, en uiteraard hebben hard werkende atleten 
geen tijd om hen te stalken voor een tekstje. 

Nochtand had onze praeses tijd genoeg om iets te schrijven. Hij ging weliswaar 
mee op skireis, maar het was geen groot succes. De allereerste val van de 
skireis was aan hem besteed. Niet omdat hij gedurfde truuckjes uithaalde ofzo, 
nee, hij viel op de standlift omhoog op de babypiste. Eén dag later ging hij uit 
de bocht op een blauwe piste en was het game over met de snowbreak. Op het 
vliegtuig naar uis vond hij helaas geen tijd om dit te schrijven.

De vice is dan weer te druk bezig met zijn skipak te verliezen. #ZatteFles

Bent u nu diep teleur gesteld omdat u op deze eerste week geen lieve en 
bemoedigende woordjes hebt gelezen van Vincent en Kobe? Stuur dan al uw 
klahten naar leerdepraesesdeadlinen@vtk.be en leerdeviceschrijven@vtk.be .

Ik wens u alvast veel plezier met dit Brakske.

Geniet van de eerste week,

Coördinator communicatie,
Praeses at interim

Praeses at interim



Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10U30-18U00  22U - ...

Dinsdag    10U30-18U00  22U - ...

Woensdag    10U30-18U00  ZIE HIERBOVEN 22U - ...

Donderdag    10U30-18U00   22U - ...

Vrijdag         10U30-16U00                  GESLOTEN 

De Beroemde Belangrijke Burgie 
Boeken Beleuvenissen
Eindelij k is het nieuwe semester weer aangebroken. Iets om naar uit te 
kij ken? Jazeker, want hoewel al de lessen wel terug beginnen, betekent 
een nieuw semester ook dat je weer een bezoekje kunt brengen aan je 
favoriete cursusdienst. We hebben namelij k weer veel boeken verzameld 
gedurende de lesvrij e week zodat we voor iedereen wel wat hebben (behalve voor 
een sporadische masterstudent). Om er voor te zorgen dat de rij en van het theokot 
en de cursusdienst niet door elkaar zouden lopen, zal de ingang van de cursusdienst 
gedurende deze week niet langer aan de kant van het kasteel zij n, maar wel aan de 
witte poort langs de kant van materiaalkunde. 

Omdat we veel fans van de cursusdienst verwachten gedurende deze eerste week 
zij n de openingsuren geoptimaliseerd om zo de wachttij den te minimaliseren. We 
kunnen dan ook niet garanderen dat je je boeken kunt komen afhalen als je niet op 
het voor jou voorbestemde moment afkomt.

Maandag 11/02:
12u30 - 14u: 1e bach groep A
14u - 18u: 1e bach groep B
18u-19u: 1e bach groep A
19u-20u: 1e bach architecten 

Dinsdag 12/02:
12u30-13u30: 2e bach WTK
13u30-14u30: 2e bach ESAT
14u30-15u30: 2e bach CW
15u30-17u: 2e bach Chem/Mat
17u-18u: 2e bach bouwkunde
18u-19u30: 2e bach archi

Cudi

Woensdag 13/02:
12u30-13u30: 3e bach WTK
13u30-14u30: 3e bach ESAT
14u30-15u30: 3e bach CW
15u30-17u: 3e bach Chem/Mat
17u-18u: 3e bach Bouwkunde
18u-19u30: 3e bach Archi

Donderdag 14/02:
²12u30-19u30: Masterstudenten



ZO 10 : Openingsavond 2.0 | 't ElixIr | 22u00

De examens zijn gedaan en de studenten staan al een maand droog. Hoog 
tijd dus om het tweede semester te beginnen met een knaller van een 
openingsfeest! We gooien nog eens al onze deuren open voor een gigantisch 
feest in de drie meest magnifieke kelders van Leuven en omstreken. In De 
Waaiberg zullen Stella's te verkrijgen zijn aan €1, maar in De Sportzak en 't ElixIr 
zijn uiteraard nog andere promo's te verkrijgen. Een niet te missen avond waar je 
met een beetje geluk nog een date kan regelen voor Valentijn!

Promo’s in ‘t Elixir:

Kasteelbier Rouge -- €1,00 
Jenever -- €0,80 
Elixir --  1+1 gratis 
Gratis vaten!

DI 12 : Openingscantus 2.0 | Waaiberg | 20u00 | €12 / €15

Een nieuw semester, een nieuwe start. Elke dag op tijd uit bed en terug naar de 
lessen. Of dat is toch wat we de mama en papa wijsmaken. We weten namelijk 
allemaal wat het studentenleven om draait: samen met de vrienden eens goed van 
het padje gaan. En welke gelegenheid is hier beter voor dan de openingscantus?  
Zak samen met je skigang af naar de Waaiberg om te hergenieten van de 
belevenissen van de afgelopen week. 

Events



Events

DI 12 : Anton aus Alkool | 't ElixIr | 22u00 

De vakantie is nog maar net gedaan en die ene week verlof was uiteraard niet 
lang genoeg. Maar geef toe, niemand zakt af naar een besneeuwd skigebied voor 
plezier op de latten. Daarom voorzien wij de ideale après ski om de essentie van 
de vakantie nog eens te herbeleven! Kom mee dansen op die marginale beats 
en geniet van onze winterse promo's. Halve liters voor €1,50 en jägerbombs voor 
€2,50 vormen een avond om niet te vergeten!

WO 13 : VTK Bureau| ELEC B91.200 | 12u30
Na meer dan een maand te moeten afkicken van onze tweewekelijkse vergadering, 
zijn we eindelijk terug! Zak woensdagmiddag af naar ELEC B91.200 om tijdens een 
knaller van een vergadering te genieten van een broodje en een drankje. Jullie 
input is van onontbeerlijk belang, dus kom ons zeker vergezellen. De agenda en 
de inschrijflink komen nog online. 

WO 13 : VTK Speeddate met Farmaceutica| MTC1 00.12| 20u00

Vind jij de liefde ook maar niet? Ben je de zoveelste 'En wanneer komt gij nu 
eens met iemand thuis?' van de bomma op Kerstmis helemaal zat? Wil je het 
tweede semester romantisch inzetten? Geen zorgen! Op 13 februari geven 
Farmaceutica en VTK jouw Valentijnsdag een vliegende start met een speeddate. 
Kom er eigenhandig het mannelijk/vrouwelijk schoon veroveren aan een 
inkomprijs van €3! 

Inschrijven kan op het facebookevenement en de website!

DO 14 : Ladies night | 't ElixIr | 22u00 

Voor één avond staan de vrouwen in het middelpunt van de aandacht. Op valen-
tijn draaien wij de beste wijvenschijven voor iedereen die liever niet denkt aan al 
dat commercieel gedoe. Speciaal voor alle ladies voorzien wij cava voor €1 en pink 
passion voor €2 en voor de boys zullen er ongetwijfeld single ladies te vinden zijn!
e waar bedrijven en studenten met elkaar in dialoog kunnen treden. Dit evenement 
is zeker interessant voor derde bachelor, eerste en tweede master.

Inschrijven via de link in het facebook event of de kalender op vtk.be.

 







Update 

skireis

Toch niet liever de apres-ski

In de nieuweste Ir.Reëel staat het relaas van de aanloop naar mijn allereerste 
keer ooit op de skilatten. Ondanks de jaren zonder ervzring, de pesterijen van 
mijn vrienden en de angsten van alle mogelijke botbreuken, wordt dit vervolg 
geschreven vanop de hotelkamer in de Italiaanse bergen.

Hoog tijd voor een update! Ondanks wat velen dachten zijn al mijn botjes nog 
volleidg intact. Mijn zwakke knie is weliswaar aan het afzien, maar dat wist ik 
op voorhand. Tegen alle verwachtingen in zou je zelfs kunnen zeggen dat ik een 
lichte aanleg heb voor het skiën. 

Dag één en twee waren wat kut. De vooruitgang ging minder snel dan gehoopt, 
maar vanaf dag drie  "sjeezde" ik vlotjes de pistes af. 

Toch dikke shout out naar mijn vrienden die zo veel geduld met mij hebben ge-
had, die zich wouden inhouden om mij langs de pistes te loodsen.

Dus, ik kan het skiën zeker aanraden aan iedereen. Het maakt niet uit of je ervar-
ing hebt of niet, het is nooit te laat! Dus join ins volgend jaar zeker!





Berichten
Verwelkomingssessies 2e bachelor

 Maandag 11 februari
 
 - Bouwkunde - geotechniek en mijnbouwkunde - 16u15
     Departement Burgerlijke Bouwkunde

    Kasteelpark Arenberg 40, 3001 Heverlee – lokaal 03.22

 - Chemische technologie - 16u30
    Departement Chemische Ingenieurstechnieken
    Celestijnenlaan 200F (nieuwbouw) – lokaal 00.118 Curie (inkomhal)
 
 - Computerwetenschappen - 16u15
   Departement Computerwetenschappen
   Celestijnenlaan 200A, 3001 Heverlee – lokaal 05.152

 - Elektrotechniek - 16u15
   Departement Elektrotechniek (ESAT)
   Kasteelpark Arenberg 10, 3001 Heverlee – aula R, 00.54

 - Materiaalkunde - 16u15
   Departement Materiaalkunde
   Kasteelpark Arenberg 44, 3001 Heverlee – lokaal 01.49

 - Werktuigkunde - 16u15
   Departement Werktuigkunde
   Celestijnenlaan 300, 3001 Heverlee – auditorium C 
   (00.09 - R. Snoeys)

Theokot terug toegankelijk - TTT

Tijdens de lesvrije week werd er hard er hard gewerkt in Theokot. Met de as-
sistentie van aannemer Sloopwerken De Beucker werd de oude toog zorgvuld-
ig gesloopt. Enkele dagen later werd een spiksplinternieuwe toog in de plaats 
geïnstalleerd. Kom zeker een kijkje nemen! Ook dit semester kan je jouw broodje 
bestellen op vtk.be/shop tot 11u en mag je de wachtrij voorbijsteken om het af te 
halen! Te laat om te bestellen? Dan zijn er nog altijd croques, pannenkoeken, piz-
za’s, worstenbroodjes en misschien kunnen we voor jou nog een broodje smeren!



Berichten

IAESTE

"GEEN PANIEK! GEEN PANIEK! ERIK, DOE RUSTIG!
De stages zijn aangekomen, de applicaties stromen binnen en binnenkort levert 
ons dit lekker veel werk op. Wacht niet te lang, trek een mooie foto van jezelf en 
schrijf het beste CV dat je ooit kan bedenken, want tot en met 22 februari kan jij 
appliceren voor een stage die je leven kan veranderen (niet overdreven). Kijk alvast 
maar op platform.iaeste.be en wie weet zit jij deze zomervakantie te chillen in 
Chili of met je maten in Macedonië. Wereldwijd kan je stagemogelijkheden vinden! 
Misschien is dit de kans om je droomland te leren kennen op een manier waarop 
je het anders nooit zou leren kennen!
Groot-Brittannië zit er dit jaar niet tussen, maar of dit iets goed of slecht is komen 
we binnenkort pas te weten."



YERA -  Waarom de perceptie rond 
veiligheid van onze kerncentrales 

fout zit.

Risicoperceptie: een vergelijking

Wat is veiligheid eigenlijk? De kans dat er tijdens het lezen van dit artikel ergens 
een auto-ongeluk plaatsvindt, is vele malen groter dan dat er vliegtuigongeluk 
zou plaatsvinden. Doch zullen de gevolgen bij een auto-ongeluk kleiner zijn dan 
bij een vliegtuigongeluk. ingenieurs definiëren het begrip risico als volgt: risico = 
waarschijnlijkheid x gevolg.
Dit wetende, laat ons wat vergelijken. Is kernenergie werkelijk een meedogenloze 
killer? De 4 accidenten op plaatsen waar energie opgewekt wordt met de grootste 
rechtstreekse gevolgen in de geschiedenis:

· China, 1975: 171 000 mensen overlijden door het falen van een waterdam die      
energie opwerkt
· Sovjet-Unie, 1986: 4000 mensen overlijden door de ontploffing van een kern-
centrale
· Nigeria, 1998: 1100 mensen overlijden door een ontploffing in een oliepijpleiding
·  China, 2006: 2500 mensen overlijden door een instorting van een steenkoolmijn
Laat mij raden, u herinnert zich enkel de kernramp in Tsjernobyl in 1986. Enkele 
andere cijfers, betreffende onrechtstreekse gevolgen:
· CO-vergiftiging: 10 000 overlijdens per jaar wereldwijd, waarvan een honderdtal 
in België
· Luchtvervuiling: 6.5 miljoen (Yup, het is veel) overlijdens per jaar wereldwijd
· Chemicaliën: 1 miljoen overlijdens per jaar wereldwijd
· Diarree ziekte: 1.5 miljoen overlijdens per jaar wereldwijd

We kunnen enkel vaststellen dat kernenergie in een aparte categorie geplaatst 
wordt wanneer men het over veiligheid heeft. U vraagt zich daarbij terecht af of de 
‘Energiewende’ in Duitsland (waarbij kerncentrales gesloten en steenkoolcentral-
es geopend werden) weldegelijk levens gered heeft.

Waarom de kernramp in Tsjernobyl ons weinig vertelt over de veiligheid in 
onze kerncentrales?

Als u tijdens het besturen van uw auto beslist om afgeleid te raken door snapchat 
of instagram, waarop u een ernstig ongeval veroorzaakt omdat u uw aandacht 
op uw smartphone vestigde, dan is het vanzelfsprekend dat de fout bij de bestu-
urder ligt en niet bij het bestaan van ‘de auto’. Vele gelijkenissen kunnen getrokken 
worden bij het accident in Tsjernobyl.
Op een zonnige dag in april 1986, besloten enkele elektrische ingenieurs – alles 
behalve geschoold over kernenergie – een test uit te voeren op de turbine die 
elektriciteit genereert. Verschillende automatische richtlijnen in de controlekamer 
werden  genegeerd waarop verschillende alarmen en noodprocedures in werk-
ing traden. Men heeft daarop alle noodsignalen genegeerd, waarop er een puur 

Berichten



chemische ontploffing plaatsvond. Daarop zijn er verscheidene hoog radioactieve 
isotopen verspreid in de atmosfeer.
Het dient gezegd te worden dat de Belgische kerncentrales van een totaal ander 
type zijn dan die in de voormalige Sovjet-Unie gebruikt werden. De Belgische 
PWR-reactoren zijn inherent stabieler.

Is kernafval een veiligheidsissue?

Kernafval is een verzamelnaam voor materialen die een niet-negeerbare dosis 
radioactiviteit heeft. Er wordt gedifferentieerd tussen drie klassen van afval. Eén 
klasse staat voor 85% van het afval en staat garant voor minder dan 1 promille van 
de radioactiviteit. Dit type afval dient niet ondergronds geborgen te worden en kan 
bovengronds verwerkt en opgeslagen worden. De andere twee klassen vertegen-
woordigen samen dus meer dan 99.99% van de radioactiviteit in kernafval. Zowel 
bij de opslag als de berging wordt het kernafval uitstekend verwerkt en verpakt, 
zodat het een minimale invloed uitoefent op zijn omgeving. (Want ahja, kernafval 
moet ook getransporteerd worden via de autosnelweg). Na verwerking en tijdeli-
jke bovengrondse opslag voor enkele tientallen jaren, dient dit afval ondergronds 
geborgen te worden.
Hiervoor moet een stabiele grondlaag gevonden worden. Er is een volledige 
afscherming van het afval met de oppervlakte. In België gebeurt reeds 25 jaar 
onderzoek in Mol naar deze berging, waarbij men opteert voor een 100m dikke 
kleilaag op 200 tot 300m diepte. Tot op heden hebben geologen in België nog 
geen geschikte stabiele locatie kunnen vaststellen. Kernafval is dus geen veil-
igheidsissue – want technologische oplossingen zijn er -, maar een uitdaging voor 
geologen om een geschikte locatie te vinden. 

Waarop moet dan wél gefocust worden?

Wel, kom dan naar ons mythbuster event rond kernenergie op woensdag 26 feb 
waar de experten aan het woord zullen staan. Volg ons op facebook en www.yera.
be voor meer info. Verdere vragen kan je stellen via info@yera.be.



Spelletjes

Binairo

Sudoku



Raadsel van de week

Op zolder hangt een lamp. In de woonkamer zijn drie schakelaars waarvan slechts 
één de lamp beident, de rest is volkomen waardeloos.

Je mag slechts één keer de trap oplope, om te kijken naar de lamp. Hoe kan je 
weten welke schakelaar de correcte is?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een waardebon van 
bol.com van €20

Vorige keer was de oplossin 'een rood petje', Jan De Troij wist dit en mag zijn 
prijs afhalen op blok 6!

Communicatie
Wil je zelf iets in het Bakske publiceren? Stuur je rijmpje, cartoon, verhaal, teken-
ing  of meme door naar bakske@vtk.be en misschien verschijnt jouw kunstwerk 
wel in onze volgende editie!

Kleurplaat




