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Het Bakske
Beste lezer,
Uw bioritme is, net zoals dat van ons, waarschijnlijk helemaal in de war
nu we de derde - of is duurt dit isolement al langer? - week in gaan waarin
Wim De Vilder en Martine Tanghe enkel praten over Corona. Om die wazige
stroom van tijd nog meer te verwarren worden er nu ook al Bakskes gepost in de
paasvakantie, zijn er dan geen zekerheden meer in het leven?!
Maar beste lezer, dit Bakske is een unicum, een parel in de geschiedenis, een
stukje retro, contrasterend tegen de huidige norm. Tijdens de paasvakantie
is het namelijk niet Communicatie die in de pen kruipt, maar, bij wijze van
thesisontwijkend gedrag, neemt de Commuploeg van vorig jaar, Komunikasie
voor de vrienden, deze verantwoordelijkheid over.
Vrolijk Pasen,
De (ad interim) redactie

ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG

Praeseswoordje
Dag vrienden van de joggingbroek,
Paasvakantie of niet, ons vreemde leven gaat gewoon door,
en daarom geven we ook ons Bakske gewoon opnieuw uit! Ook
deze week kunnen jullie weer genieten van de meest fantastische
horoscopen en andere quarantaine bezigheidtips! De paasvakantie is
voor mij sinds mijn eerste jaar een groot onverwerkt trauma. Van maandag
28 maart 2016 tot zondag 10 april 2016 stonden mijn dagen volledig in het
teken van mijn examenpracticum voor Informatica. Programmeren is - naast mijn
rijbewijs halen - een van de zaken waar ik echt verschrikkelijk slecht in ben. Dat
resulteerde dus ook in twee lange weken van gevloek en gehaat op Python om die
Candy Crush werkende te krijgen. Op het moment dat ik die gekleurde bollen eindelijk
op mijn scherm had gekregen, werd mijn gelukzalig gevoel snel vervangen door nog
meer haat voor die f*cking backtracking! Conclusie: tot op de dag van vandaag kan ik het
niet aan mijn trauma te overwinnen en Candy Crush te spelen, en daarnaast zijn mijn
programmeerskills er ook niet veel op verbeterd (thanks Jarrit voor de hulp met Matlab
xoxo).
Deze paasvakantie staat bij mij in het teken van een ander onverwerkt trauma, mijn
thesis. Mijn hoop om dit trauma zo snel mogelijk achter mij te laten is door Corona
exponentieel toegenomen. Toch iets waar deze hele situatie goed voor is… Aan al mijn
medethesisstudenten: veel succes! Als je toch nog problemen hebt om al die tientallen
pagina’s te vullen, vermeld dan een studie of bron uit Bangkok. De echte naam van Bangkok
is Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop
Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit
Sakkathattiyawitsanukamprasit, dat zijn weeral 168 extra letters dichter bij het einde van
je lijdensweg!
Virtuele knuffels, Daphne

Vicewoordje
Welgekomen in het befaamde, bekendste, meest gelezen en verkozen tot beste
magazine in heel Vlaanderen! Dat laatste is evenmin gelogen als China doet over zijn
Coronagevallen en -doden of Trump over de gevaren van Corona in de USA.
Godverdomme, ik ging proberen minder te schrijven over Corona deze week, maar
ach ja, over wat praat je anders in deze komkommertijd? Toch zeker niet over het
geweltastische weer buiten dat nu toevallig valt tijdens lockdown. En dat terwijl de
weergoden normaal in deze tijd van het jaar huilen boven België waardoor wij meehuilen
omdat de paasvakantie weer eens zoveel regen bevat. Of toch ook niet over de zoveelste
online cantus die eigenlijk op niks slaagt aangezien je gewoon in je eentje achter de PC
bent aan het hatsen terwijl je zo vals als een kat bent aan het zingen waardoor je
ouders vermoeden dat de huiskat aan het creperen is van de Corona. Maar toch al
helemaal niet over een wielerrace die ze perse moesten laten plaatsvinden met
fietstoestellen in de thuisomgeving waardoor “de koers zien” effectief gewoon
kijken is naar ventjes op een fiets die zelfs niet eens fysiek vooruit gaan. Nee,
over die dingen gaan we het deze week niet hebben, we houden het deze
week plezant, neutraal, kort en bondig:
Geen evenementen op de kalender deze week!
Dit gezegd zijnde, veel plezier met het Bakske op je maandag
of je dinsdag of een andere dag die hetzelfde is als de vorige!
Zoals altijd: stay safe, kijken mag maar aanraken niet!
Jarrit

Memes

Dessertjes by Fak
Tijdens deze weken proberen veel studenten te werken aan hun culinaire skills,
zodat ze na maand quarantaine als meesterchefs weer naar buiten kunnen
komen. Wij willen jullie daar maar al te graag mee helpen. Daarom hebben wij
onze favoriete dessert recepten opgelijst voor jullie. Tijd dus om in de keuken te
kruipen en koken maar!

Chocomoussetaart by Gitte

Ingrediënten voor 10 porties:
- 250g pure chocolade
- 250g bloemsuiker
- 250g Planta boter (ja het moet Planta zijn)
- 6 eieren
- Vingerkoekjes
- Springvorm
Bereiding:
- Smelt de chocolade
- Roer de boter luchtig
- Scheid de eieren en klop het eigeel samen met de boter luchtig
- Voeg de bloemsuiker en de gesmolten chocolade toe aan het boter-eigeel
mengsel en roer voorzichtig door
- Klop de eiwitten stijf en spatel deze heel voorzichtig onder het mengsel
- Bedek de springvorm met plastic folie, bedek de bodem met vingerkoekjes en
ook langs de randen
- Schep het chocolademengsel in de vorm en laat 1 tot 2 dagen in de koelkast
opstijven (of heb geen geduld en eet er eerder van)

Tiramisu by Bart

Ingrediënten voor 6 porties:
- 500g mascarpone		
- 150g griessuiker		
- 2 pakjes boudoirkoekjes
- 40ml Amaretto		
- Cacaopoeder

-

3 eieren
2 zakjes vanillesuiker
3 kopjes sterke koffie
Poedersuiker

Bereiding:
- Scheid de eieren. Meng de dooiers met de mascarpone en de fijne suiker. Klop
het eiwit stijf samen met de vanillesuiker. Spatel het door de mascarpone.
- Meng de koffie met de Amaretto. Dompel er de helft van de koekjes in en schik
vze in een schaal. Bestrijk met de helft van de mascarponecrème en bestrooi
met cacaopoeder.
- Leg daarop de rest van de koekjes en bestrijk met de rest van de crème.
Eindig met cacaopoeder en poedersuiker. Zet 1 nacht in de koelkast.

Fakbar

Champagne brownies by Rik

Ingrediënten voor 12 brownies:
- 500g pure zwarte chocolade
- 5g zout			
- 500g suiker			
- 200g bloem			

-

200g ongezouten boter
een pakje vanillesuiker
4 eieren
300ml champagne

Bereiding :
- Verwarm de oven voor op 180 °C
- Smeer de bakvorm in met boter
- Smelt de chocolade ( in de microgolf of met bain-marie )
- Snijd de boter in blokjes en laat smelten in de microgolf
- Meng in een grote kom het zout, vanillesuiker, suiker eieren en gesmolten
chocolade en meng tot het een homogeen geheel is.
- Voeg de bloem toe en mix met een mixer
- Voeg de champagne toe en blijf mixen tot het blinkt en goed vloeibaar is
- Giet het in de bakvorm en laat het een 30 à 45 tal minuten bakken (het is
klaar als je er een tandenstoker in prikt en dat hij er proper terug uitkomt )

Parfait van Grand Marnier by Katrien

				Ingrediënten voor 4 porties:
				- 65g suiker
				- 2 eierdooiers
				
- een scheut Grand Marnier (#maak het
				
boozie if you like)
				- 250g slagroom

Bereiding:
- Klop de eierdooiers met de suiker tot het een lichtgele massa wordt
- Voeg de Grand marnier toe en roer dit voorzichtig onder de ei-suiker massa
- Klop de slagroom op en meng heel voorzichtig in onder de massa
- Doe in kleine potjes en vries in

Fakbar

Margarita bars by Floyd

Ingrediënten voor 8 margarita bars :
- 260g Petit Beurrekes 		
- 64g ongezouten boter
- 45g vanillesuiker		
- 4 eieren
- 160g suiker			
- 15g limoenzest
- 64g limoensap		
- 25cl Tequila
- 85g bloem
Bereiding:
- Verwarm de oven op 180°C
- Bakvorm met boter insmeren (of bakpapier gebruiken)
- Maak de korst:
- Plet de Petit Beurekkes
- Laat de boter smelten in de microgolf
- Mix de boter, de Petit Beurrekes en de suiker in een kom
- Leg een fondke in de bakvorm (en ook in u maag ;) ) met de korst
(goed duwen)
- Bak in de oven voor 10 minuten
- Laat afkoelen terwijl je de vulling maakt
- Maak de vulling:
- Meng de eieren, de suiker, de limoenzest, de limoensap, de tequila en
de bloem in een grote kom.
- Mix goed met een mixer
- Giet het mengsel in de bakvorm over de korst en bak voor 25 à 30
minuten
- Laat afkoelen
- Versier eventueel nog met limoenschillen en poedersuiker

Fakbar

Vanille ijs met Amaretto by Kristof
Ingrediënten voor 1 portie:
- 2 bollen vanille ijs
- 5cl Amaretto

Bereiding:
- Schep 2 bollen vanille ijs in een kom
- Giet hier 5cl Amaretto over
- Enjoy

Irish Coffee by Bavo

Ingrediënten voor 1 portie:
- 1dl sterke koffie
- 4cl whisky
- 2el licht opgeklopte slagroom
Bereiding:
- Giet de whisky in een glas en stoom deze op (als je een stomer hebt)
- Voeg de koffie toe
- Schep 2el licht opgeklopte slagroom in het glas
- Geniet

Elixir d’Anvers on the rocks by Mathijs
Ingediënten voor 1 portie:
- 3cl Elixir d’Anvers
- Ijs of whisky stones

Bereiding:
- Doe ijs of whisky stones in een glas
- Giet er 3cl Elixir d’Anvers bij
- Enjoy

er
i
z
e
l
p
am!
k
e
o
t
o
k
r
l
a
e
b
e
V
t fak
e
h
n
a
v
l kusjes

ee
v
l
e
e
h
en

Fakbar

Het dagboek van een prof – Jos Edition – Catch me if you Jos

Wat voorafging: Jos is vrienden met een meloen en heeft Dirk ge3Dprint. Steyaert
komt Jos echter op het pad.
Maandag: Mijn ogen opende zich zachtjes en ik zag alles in een roze waas. La vie
en rose. Nu Babydirk er is, kan niets mij klein krijgen! Niet het coronavirus, niet de
quarantaine, niema…
BING BONG
Tot plots de bel gaat. Ik wandel naar de deur en kijk door het sleutelgat. Steyie?! Wat
doet hij hier? Hij is zo raar gekleed! Een zwartleren jasje, een zonnebril, een veel te
aansluitende broek …
Ik zeg aan Babydirk dat hij zich best eventjes in de woonkamer verstopt met Makker
de meloen.
Ik open de deur en Steyaert zegt me: ‘Ah Jos, ik had nog wat vragen over de juniexamens. Mag ik binnenkomen?’
- ‘Maar waarom?’
‘Jos… Jij bent de voorzitter van de examencommissie…’
- ‘Ah ja, uhm ja maar ja Corona enzo, is dit dan niet beter per Zoom?’
‘Nee Jos, ik word er steeds na 40 minuten buiten gegooid en nu blijkt dat de privacy
ook niet goed is.’
- ‘Ja maar ja…’
‘Ja? Oke, perfect, dan kom ik binnen. Jos ga anderhalve meter naar achteren voor de
social distancing.’
Terwijl ik zenuwachtig naar achteren schuif, zet Steyie een stap naar voren, hij ziet
de verwoeste 3D-printer in mijn woonkamer. Ik denk dat hij het VTK-busje in mijn
voortuin ook al gezien heeft. En dan ziet hij BabyDirk daar staan. In zijn ogen zie ik
plots woede en hij roept: 'Dirk?! Jos? Wat? Busje? Printer? Ik wist het!’
Ik panikeer… Zo mag het niet eindigen. Ik gooi de deur tegen Steyie zijn gezicht, loop
naar de woonkamer, neem Makker en Dirk vast en loop door de tuin naar buiten, snel
sluit ik de tuindeur.
Steyie staat weer op en loopt me achterna. Hij had echter niet door dat de tuindeur
dicht is en knalt los tegen het raam. Hij roept nog luid: ‘I’ll be back!’
We vluchten, Babydirk op de schouders en Makker in de hand. Maar naar waar? De
grenzen zijn dicht, vliegtuigen staan aan de grond en we hebben geen auto.
Babydirk ziet me piekeren en zegt: ‘Jos, geen paniek. Ik heb onlangs The Art of War
gelezen van Sun Tzu en hij zei dat je moet doen wat de vijand niet verwacht,
dus we gaan ons verstoppen op de campus!’
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Zo gezegd, zo gedaan. We gingen ons verstoppen in het P&O-lokaal
in werktuigkunde op de derde verdieping. Nu alle studenten
zijn,
zwerft enkel Karel wat rond. ’s Avonds hebben we met zijn vieren
(ik, Makker, Dirk en Karel) wat gehartenjaagd.

Dagboek

Dinsdag: In de voormiddag hebben we nog wat gehartenjaagd waarna we ’s middags
een pizzaatje hebben laten leveren. Na de middag heeft Karel een vijf uur durend
Solid Edge-seminarie gegeven.
Tegen het einde vielen we in slaap, dus besloot ik wat koffietjes te gaan halen bij de
automaat.
Woensdag: Hetzelfde als gisteren: ’s ochtends hartenjagen en ’s namiddags een
Solid Edge-seminarie. Weer ging ik voor koffie maar nu besloot ik om er een Bueno
bij te nemen. Ik ging dan maar even langs de automaat op de gelijkvloers.
Plots, als ik me omdraai met mijn bueno, sta ik oog in oog met de Steyie. Hij was hier
waarschijnlijk om nog ’ns de crime scene te bekijken! Ik verwar hem door naar hem
een schedel te gooien (ik draag er altijd eentje mee, just in case) en loop snel voorbij
hem de trappen op.
Eenmaal boven is Karel bereid om Steyie op te houden met een monoloog over de
Protrusion-functie in Solid Edge.
We kunnen ontsnappen en raken in paniek. Gelukkig is het al donker, BabyDirk stelt
voor dat we ons verstoppen in het struikgewas bij de Dijle.
Donderdag: We kunnen hier niet lang meer blijven. De campus zit vol met al die rare
KU Leuven-busjes die op zoek zijn naar ons. We besluiten om een wagen te gaan
stelen uit het labo van Voertuigtechnieken.
Tegen de middag, als alle busjes verdwijnen voor de middagpauze, sluipen we naar
het labo en stelen we de wagen. We rijden de Celestijnenlaan af tot plots BabyDirk
luidt ‘Stop!’ roept.
Hij meldt me: ‘Nu moeten we nog ’s luisteren naar Sun Tzu en doen wat ze niet
verwachten: in plaats van te vluchten of op de campus te blijven, blazen we de
imec-toren op!’
Zo gezegd, zo gedaan. We halen wat leuke, kleurrijke potjes uit het chemiegebouw en
even later staat die toren in lichterlaaie. We parkeren de auto op een snelwegparking
en dommelen zachtjes in.
Vrijdag: We weten niet naar waar te vluchten. We hebben wel een wagen maar nietessentiële verplaatsingen zijn verboden dus de politie zal ons tegenhouden. Plus de
grenzen zijn dicht. En vliegtuigen vliegen ook niet.
Dan zegt BabyDirk weer: ‘Luister naar Sun Tzu en doe het onverwachte. Zij zeggen
dat we niet naar zee moeten komen, wij gaan naar zee!’
En voila, even later razen we over de snelweg en draaien we de cd van Samson en
Gert lekker luid:
We gaan naar zee, naar zee en iedereen gaat mee!
Makker en Babydirk want met Jos is maar met Jos
We gaan naar zee, naar zee…
PS, dagboek, Makker de meloen is precies echt zwaar ziek. Hij stinkt en hij is niet
meer zo rond als vroeger. Ik denk dat hij Corona heeft.

Proffenhoroscoop
RaMario 21 maart – 19 april
Beste Ram, we gaan de zoveelste week van de quarantaine in, en het einde is nog
niet in zicht maar geen paniek! Volgens ‘Mediumchat.be’ zijn ‘rammen niet kapot
te krijgen’ en ‘zal de Ram ook slechte tijden overleven’. Maar ‘Rammen kunnen
ongeduldig worden als iets niet snel genoeg gaat’. Heb dus een beetje geduld Ram
deze week, het komt wel in orde!
Steyaertier 20 april – 20 mei
Blijkbaar is ‘stier’ in het latijn taurus en volgens het van Dale-rijmwoordenboek rijmt
dat op dinosaurus. Maar dinosaurussen zijn uitgestorven… Oei… Wees voorzichtig
deze week Stier!
TweeWilliamingen 21 mei - 20 juni
‘Allesterrenbeelden.nl’ herhaalt dat een ‘Tweeling te nieuwsgierig wordt en hun neus
in andermans zaken steekt’. Dat betekent dat je ons advies van vorig week (bezoek je
hoestende buur niet) flagrant hebt genegeerd! Ach ja, dan moet je je tenminste geen
zorgen meer maken over de examens! Take it sleazy deze week!
KrE(ric)eft
Beste kreeft, sorry dat ik alle kreeften over één kam heb gescheerd. Volgens Wikipedia
zijn er namelijk zeekreeften en rivierkreeften. Om dit recht te zetten zijn er deze
week twee aparte horoscopen.
· RivierKrE(ric)eft
Blijkbaar zijn rivierkreeften zeer gevoelig voor vervuiling. Is het dan niet 		
geweldig convenient dat de hele economie platligt, alle vliegtuigen 		
gegrond zijn en er amper auto’s rondrijden? Tijd om een vreugdedans te 		
doen rivierkreeft!
· Zee KrE(ric)eft
Sorry Zeekreeft, maar deze week wordt weer moeilijk: je mag nog steeds
niet naar de zee voor een daguitstap. Komaan kreeft, volhouden! Vul 		
anders uw bad en kap er een bakje zout in.
VTKLeeuwtje 23 juli – 22 augustus
Er kwamen deze week vele berichten dat de natuur weer terugkeert nu de
menselijke activiteit stilvalt: een uitgelezen kans voor de Leeuw om de uitgestorven
Holenleeuw terug te brengen! De Holenleeuw stierf ongeveer 10.000 jaar geleden
uit maar was een machtig beest: een kwart groter dan de huidige leeuw en bijna
400 coronakilogrammetjes. Breng deze week daarom de innerlijke Holenleeuw (of
Kotenleeuw) in je naar binnen!
Maagd/Lutgarde 23 augustus – 22 september
De zeer wijze site ‘Mens-en-gezondheid.infonu.nl’ meldt ons: “Het geheim
van een goede gezondheid hoef je niet ver te zoeken: 90 procent van de
kunst van het geestelijk en lichamelijk evenwicht is het behoud van
een zuivere geest, een zuiver lichaam en zuivere emoties”. Maagd,
ga deze week daarom in de douche.

Horoscoop

Wimschaal 23 september – 22 oktober
Moeilijke keuzes Wimschaal, ook deze week! Neem je toch een week vakantie in
je achtertuin of ga je maar wat studeren. Kies deze week voor de derde optie en
bezoek de Colruyt met mondmasker.
SchorPeter-van-Puyvelde-ioen 23 oktober – 21 november
Zou het niet ironisch zijn mocht je deze week een schorpioen in jouw schoen
vinden, erop gaan staan, gestoken worden en sterven? Trek deze week daarom
geen schoenen aan!
Boog-Joris-de-Schutter 22 november – 21 december
Vorige week zeiden we nog dat Boogschutters ideale religieuze leiders zijn.
Perfect om de leemte op te vullen die de klassieke religies nu maken! Nu al die
communies en misdiensten wegvallen, kan jij je eigen religie opstarten op Zoom
of Skype. Go for it!
SteenDirk 22 december – 19 januari
Het Negatieve Hemellichaam van de steenbok is volgens ‘Astroangels.nl’ de maan.
Ik weet wel absoluut niet hoe ik hieruit een advies kan maken. Wat is een ‘Negatief
hemellichaam’ überhaupt?! Soit, vermijd deze week de maan ofzo.
WaterMartineBaelmans 20 januari – 18 februari
Water. Aarde. Vuur. Lucht. Bingewatch deze week Avatar nog een keer.
HoussaVis 19 februari – 20 maart
Blub blub. Zouden schubben het coronavirus kunnen tegenhouden?
HamsterHajtjema 20 maart – einde der tijden ofzo
Hamster, rise! De haat tegen hamsters is wat gekalmeerd dus nu kan je weer eens
een roofsessie doen in de Colruyt! Pak alle thee, koffie, gin en potgrond die je ziet
en bouw thuis een wild feestje!

Horoscoop

Battle van de Beschermheiligen
Vorige week won Sint-Corona van onze eigen Sint-Barbara. Deze week verdedigt
de huidige titelhouder zich tegen iemand rond wie we in de paasvakantie niet heen
kunnen, de enige echte Paashaas.
Sint-Corona

De Paashaas

Feestdag

14 mei (soms 20 februari)

Pasen (wat had je nu
gedacht)

Geboorteplaats

Egypte of Syrië

Duitsland

Leven

Victors waren een rode
draad doorheen haar leven.
Haar vader was een heilige
Victor en misschien was ze
ook wel de vrouw van een
andere heilige Victor.

De paashaas is volgens
de experten op het
vlak van mythologie (de
gebroeders Grimm) de
levende voorstelling van de
Germaanse godin Ostara.
Zij is een godin gelinkt
aan stralend licht en
vruchtbaarheid

Dood

Ze werd gearresteerd
omdat ze mensen troostte
die gemarteld werden.
Waarschijnlijk omdat ze de
‘Hou 1,5m afstand en blijf
in uw kot regel’ flagrant
aan het negeren was.

DE PAASHAAS IS NIET
DOOD!

Powers

Zorgt voor standvastigheid
en geloof in geld.
Beschermt tegen epidemie
en storm.

Paaseieren

Beschermheilige

Patroonheilige van de
schattenjagers.

De kindjes die zich goed
gedragen (enkel aan hen
geeft hij paaseieren)

Wie is nu de beste? Op het vlak van de backgroundstory moeten we kiezen tussen de
Victor-fetisj of een coole vruchtbaarheidsgodin. Ja, optie twee dan he! Maar op het vlak
van powers stelt de paashaas wel teleur. Oke paaseieren zijn leuk maar zolang er geen
uniforme paaseiverpakkingscodering is afgesproken, zijn we meer met geld. Plus, de
paashaas beschermt enkel tegen iedereen die zich goed gedraagt…
Conclusie: De paashaas is wel cool (met gratis paaseieren enzo), plus hij vertegenwoordigt een vruchtbaarheidsgodin (altijd wel handig op het moment dat de quarantaine
afloopt en alle gefrustreerde burgies naar buiten komen), maar rond hem hangt wel
een rare zweem van zedendelinquentie (enkel ‘goede’ kindjes, verschijnt ’s nachts,
niemand ziet hem) terwijl Sint-Corona iedereen beschermt en geld geeft. De
titelhouder behoudt bijgevolg haar positie! Sint-Corona vs de wereld: 2-0.

Battle

Cultuur Quarantainetips
Want in de week van Goede Vrijdag heeft men ook nog series en films nodig
Hannibal | 3 Seizoenen
Een pareltje op TV, cinematografisch en stylistisch één van de
mooiste series van de afgelopen jaren. Het begint zwakjes als een
zoveelste crime-procedural, maar daarna ontpopt het zich tot een
prijswinnende en alom geprezen reeks. En je krijgt er ook honger
van, maar dat ontdek je maar zelf...
Adventure Time | Netflix - 10 seizoenen
Dat cartoons bedoeld voor kinderen ook interessante onderliggende
verhaallijnen kunnen hebben voor het mature volk, dat bewijst
deze serie. In een wereld duizenden jaren na de "Mushroom wars"
(lees "na een allesvernietigende kernoorlog") gaan Finn de jongen
en zijn magische hond Jake op een reeks doldwaze avonturen.
Absurditeit wordt afgewisseld met serieuze en zelfs filosofische
verhaallijnen, die opbouwen tot epische proporties naar de finale
seizoenen toe.
1917 | 119 minuten
Tijdens de Eerste Wereldoorlog nemen de jonge, Britse soldaten
Schofield en Blake deel aan een gevaarlijke missie. In een race
tegen de klok proberen ze op vijandig terrein een boodschap te
overhandigen die de levens van honderden soldaten, waaronder
Blakes eigen broer, kan redden.

Ex on the Beach Double Dutch | MTV
Acht hete, sexy singles vertrekken naar een paradijs voor een zomer
vol liefde… Althans, dat denken ze. Ze feesten, daten en flirten er
lustig op los onder broeierige temperaturen en in een tropische
setting. Hersenloze uitlach-tv? Misschien. Even ontspannen in
deze zware tijden? Dat zeker!

Cultuur

Mother! | 121 minuten
Het rustig leven van een poëet en zijn vrouw wordt verbroken
wanneer onuitgenodigde vreemdelingen zichzelf uitnodigen in hun
rustig, geïsoleerde huis. Regisseur Darren Aranosky bewees met
Black Swan al meester te zijn van surreële films, en dat is hier zeker
niet anders. Een film met veel symboliek, maar het onderliggende
verhaal is duidelijk. Jennifer Lawrence is zeker een meerwaarde!

How I Met Your Mother | Netflix - 9 seizoenen
HIMYM telt maar liefst 9 seizoenen met telkens een 20-tal 22
minuten-durende afleveringen waarbij u zult lachen - en misschien
ook een traantje laten -. Om deze serie in 1 woord te omschrijven:
Legen -wait for it...- dary!

Sherlock | Netflix - 4 seizoenen
De klassieke verhalen van Sir Arthur Conan Doyle zoals je ze nog
nooit gezien hebt. Sherlock is een magisch geschreven serie zoals
enkel de BBC ze kan afleveren, met Eggsbenedict Cucumberhatch
als Sherlock en The Hobbit als Dr. Watson
The Witcher | Netflix - 1 seizoen
Gebaseerd op de boeken van de Witcher, Fantasieserie in een
wereld van mannen, tovenaars en elven waar Gerald of Rivia, een
Monster jagger is met uitzonderlijke krachten ( aka een Witcher )
monsters jaagt voor geld

Shaun of the Dead | 99 minuten
Shaun staat elke dag op, gaat naar de winkel en haalt een snack,
dan gaat hij terug naar huis en op naar zijn werk. Elke dag is
hetzelfde, totdat op een dag er allemaal zombies rondlopen,
en iedereen gebeten wordt. Shaun heeft niks in de gaten
totdat er opeens een meisje in de tuin staat. Shaun en
zijn maat Ed komen er na een tijdje achter dat er
overal zombies zijn. Een levensles voor wat we
dezer dagen kunnen doen: Have a cup of tea,
and
wait for all this to blow over...

Cultuur

Koeling bij elektrische voertuigen
Net zoals een wagen met een traditionele verbrandingsmotor, dient ook ‘het hart’
van een elektrische wagen gekoeld te worden. Dit zijn voornamelijk de batterij en
de elektrische motoren. Daarnaast dienen ook bepaalde elektronica componenten voorzien te worden van koeling.
Koeling bij elektromotoren kan met lucht of met een vloeistof zoals water gerealiseerd worden. Doordat de warmtegeleiding van water ongeveer 25 keer hoger
ligt dan die van lucht, wordt vaak voor waterkoeling gekozen. Water kan veel meer
warmte afvoeren op dezelfde tijdspanne bij eenzelfde warmtewisselend oppervlak als lucht.
Daarnaast is het ook noodzakelijk dat de batterijen gekoeld worden. Tijdens het
rijden moet een auto vaak accelereren en remmen, waardoor de batterij veelvuldig oplaadt en ontlaadt. Bij dergelijke cycli wordt warmte gegenereerd. Hoe meer
men optrekt en remt, des te meer warmte er ontwikkeld wordt. Batterijtechnologie evolueert voortdurend, met een hogere energiecapaciteit per volume tot
gevolg. Daarom is koeling van essentieel belang, om oververhitting te vermijden.
Het gewicht van de wagen speelt een belangrijke rol bij de actieradius van het
voertuig. Ook wensen autoconstructeurs technologie zo efficiënt, compact en gestroomlijnd mogelijk in te bouwen. Fabrikanten trachten daarom de koeling van
wagens optimaal te dimensioneren.
Traditioneel worden koelingscomponenten met een vaste structuur ontworpen.
Deze bestaan uit koelvinnen of koelpennen, die op gelijke onderlinge afstand gedimensioneerd worden. De koelingscomponent wordt tegen de te koelen wand
gemonteerd. Er zal warmteoverdracht plaatsvinden tussen de opgewarmde wand
en de component. Op zijn beurt zal de koelingscomponent de warmte afgeven
aan het koelmiddel. De mate waarin de warmteafgifte plaatsvindt, is afhankelijk
van het ontwerp van de koelstructuur.
Door de steeds grotere vraag naar compactere en efficiëntere ontwerpen, wordt
gezocht naar optimale structuren voor koelingscomponenten. Diabatix is een innovatieve speler bij deze ontwikkelingen. Diabatix is gevestigd te Leuven en opgericht door Lieven Vervecken en Joris Coddé, beide alumni van KU Leuven. Het
bedrijf koppelt artificiële intelligentie aan numerieke stromingsleer (CFD) om op
die manier geoptimaliseerde structuren te ontwerpen. Optimalisaties gebeuren
aan de hand van gekende parameters die in de software worden ingegeven. Vervolgens krijgt de software de kans om met behulp van supercomputers een optimaal thermisch patroon te genereren. Typisch wordt een eilandenstructuur gegenereerd, waardoor het fluïdum kan stromen.

s

Om een duidelijker beeld te scheppen van de optimalisatiemogelijkheden, wordt hierboven een foto getoond van een motorbehuizing.
Het voorgestelde model werkt met waterkoeling en wordt gebruikt
voor de elektrische aandrijving van Formula Electric Belgium.

YERA

De elektromotor wordt binnenin de motorbehuizing gemonteerd. Het geoptimaliseerde patroon zorgt voor een efficiëntere koeling over het gehele wenteloppervlak. Ook de realiseerbare gewichtsbesparing omwille van de optimalisatie, is van
essentieel belang bij projecten zoals de wagen van Formula Electric Belgium.
Het is dus duidelijk dat koeling ook in tijden van elektrificering een belangrijke factor
is in het ontwerpproces. Door de toenemende nood aan compactere en lichtere
ontwerpen en technisch hoogstaandere vereisten, blijkt de vraag naar geoptimaliseerde structuren toe te nemen. Met behulp van moderne productietechnieken
zoals 3D-printing, is ook de fabricage van dergelijke producten relatief eenvoudig.
Lowie Huylebroek

Raadsel
Heb je dit Bakske aandachtig gelezen? Dan vind je de woorden in het raster op de
volgende pagina in no time teru! Schrap de gevraagde woorden en maak met de
overgebleven letters een zin. (Beschouw het als een klein advies ;) ) .
Stuur je oplossing naar raadsel@vtk.be en maak kans op een bol.com bon van
€20
Vorige week kon je maar liefst 80 keer het woord 'NEGEN' maken. Lukas Moens
bewees goed bij de pinken te zijn en stuurde het juiste antwoord door. Hij mag
een mailtje naar communicatie@vtk.be sturen om zijn prijs in ontvangst te nemen.
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