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Beste lezer,

Het semester is terug begonnen. In normale omstandigheden zou dit weer 
die gezellige volkverhuis op zondagavond naar Leuven betekend hebben maar 

daar heeft het lot helaas anders over beslist ... Goed nieuws, ook deze week is er 
terug een 6-maandelijks Netflixabonnement te winnen. Veel succes

XOXO De redactie

DINSDAGDINSDAG

WOENSDAGWOENSDAG

VRIJDAGVRIJDAG



Wie is de mol? Een vraag waar je momenteel 1 op 3 de 
kans hebt om het juiste antwoord te geven. Maar is dat 

wel zo in deze coronatijden? Is de mol dit jaar misschien 
een vleermuis uit de Wuhaneese markt? Of zijn er dit jaar 

twee mollen, die zich – geheel  losstaand van hun hoge IQ – 
per ongeluk van programma vergist hebben en in Temptation Island 

de boel gingen mollen via hun gesmokkelde gsm’s? Misschien is de 
mol wel 5G? Of Marc Van Ranst, wat daar heeft iedereen tegenwoordig 

commentaar op…? 
Het is duidelijk, De Mol is het ideale lockdownprogramma. Niet alleen kan je 

uren tijd besteden aan het lezen van alle mogelijke moltheorieën, daarnaast 
word je door Jolien ook nog eens terug herinnerd aan het fantastisch unieke West-
Vlaamse accent waarvan we de schoonheid bijna zouden vergeten tussen al dat 
“English with hair on” van onze geliefde professoren tijdens hun online lessen. 
Normaal gezien gingen we volgende week zondag tijdens de VTK Openluchtscreening 
allemaal samen de bloedstollende finale van De Mol kunnen volgen, inclusief 
popcorn en cocktails. Corona heeft er anders over beslist, maar laat het je niet 
tegenhouden om deze week tot op het bot elke aflevering opnieuw te gaan 
bestuderen en zo onze Netflix wedstrijdvraag juist te beantwoorden!
Geniet zoveel mogelijk van jullie week!

Daphne 
Praeses ’19-‘20

Praeseswoordje

Vicewoordje
Beste vriendjes en vriendinnetjes!

Deze week heb ik ons heilig Bakske terug in de handen gelegd van ons geweldig 
Communicatie team. Om er toch zeker van te zijn dat er iets van quality content 
in staat (buiten het praeses en vicetekstje ofcourse), heb ik terug een spelletjes-
guide gemaakt voor jullie! De boog kan niet altijd gespannen staan dus af en toe 
een spelletje spelen moet zeker kunnen voor de mentale gezondheid. Natuurlijk 
willen we niet naar een situatie evolueren waarbij je af en toe eens studeert tussen 
het gamen door maar ik denk dat de sociale druk van de mama te groot zou zijn.

Het is nu al de zoveelste week in quarantaine (ik heb geen flauw idee meer de 
hoeveelste) en de hoop op een thesis in juni begint toch dag na dag te dalen. Veel 
tijd hebben lijkt perfect voor een thesis maar niets is minder waar. Nu wil ik wel 
eens een test doen van hoeveel mensen er mijn tekstje nog lezen en wat het 
vertrouwen is in mijn thesis. Dus stuur naar vice@vtk.be hoeveel kans je geeft 
dat mijn thesis gaat af zijn in juni, hoeveel kans in augustus en hoeveel kans 
volgend jaar. (tip: we zijn ingenieurs, laat de kansen please optellen tot 
100 procent) Ik zal tegen volgende week verslag brengen, ik ben be-
nieuwd! Veel plezier met het Bakske en de spelletjes!

Jarrit
Vice '19-'20



Varia

13 reasons why I didn't study today

·         Ik moest de mama/oma bellen
·         Ik moest de w as gaan insteken
·         Ik moest mijn kamer opruimen (5e keer deze w eek)
·         Ik had honger (x9)
·         Ik had trek (x20)
·         Ik moest naar de w inkel voor eten
·         Ik moest een videocall doen
·         Ik moest checken of Mark Van Ranst een nieuw e   
          kleur trui aanhad vandaag
·         Ik moest testen of ge echt ni moogt gaan zitten in     
          het park
·         Ik moest moest pippie doen/gaan kakken
·         Ik moest de nieuw e aflevering van de mol kijken
·         Ik moest naar de les  Ik moest slapen
·         Ik moest de spelletjesguide van het vorige bakske     
          testen



Dagboek

Het dagboek van een prof – Jos Edition – Dirkodil

Wat voorafging: Jos heeft Dirk ge3Dprint en Makker de meloen is gestorven (RIP). 
Steyaert en de Federale Politie achtervolgen hen.  

Zaterdag: Na urenlang marcheren, komen we eindelijk aan bij de Franse grens. 
Maar… Maar… De grens is dicht! De Federale politie controleert iedereen! We zitten 
vast! Gedesillusioneerd gaan we zitten in het zand van de duinen en dommelen we 
in slaap onder de sterrenhemel.

Zondag: Dirk heeft een plan. Hij had onlangs Titanic gezien omdat hij extreem 
geïnteresseerd is in het staal van de romp en de film daar geweldige close-ups van 
toont.

Hij stelt dan ook voor om zelf een boot te bouwen en langs Engeland naar Amerika 
te gaan. Amerika, land of the free, home of the brave. Daar zullen we veilig zijn.

Maandag: We zitten al de hele tijd plannen te maken voor onze boot maar het is 
moeilijk een boot te bouwen zonder deftig materiaal. Naar het fablab teruggaan om 
hem te 3D-printen is te gevaarlijk. Boten kunnen we niet kopen want die verkopen 
ze niet in de Colruyt en waar kunnen we hout vinden?

Dinsdag: Ik stel voor dat we roeien met de riemen die we hebben. Snap je hem 
dagboek? Want riemen zijn er bij een boot en we bouwen een boot…
Hoe dan ook, we gaan drijfhout verzamelen in de duinen, terrasstoelen stelen en 
wat van die strandfietsen gebruiken voor de aandrijving.

Woensdag: Heuglijk nieuws dagboek! Prijs de Roloff en Matek! De veiligheidsraad 
gaat tuincentra en doe-het-zelf-winkels heropenen! Dan kunnen we onze boot 
afmaken!

Donderdag: Ja lap, het is pas vanaf zaterdag. Maar soit, we zullen al wat voorbereiden. 
Het plan is het volgende: we gebruiken het frame van een strandfiets als basis. De 
pedalen zullen we verbinden met de roeispanen en zo hebben we een aandrijving.
Met terrasstoelen en drijfhout zullen we de romp bouwen. Om deze drijvende te 
houden gaan we allemaal opblaasbare eendjes en zwembandjes eraan hangen. Ten 
slotte zal een grote badhanddoek waarop we een portret van Makker de Meloen 
gaan schilderen, ons extra power geven.

Vrijdag: Morgen openen de tuincentra! Ik kan al niet wachten om dit land achter me 
te laten en weg te varen. Om de dag wat te vullen hebben we vandaag een leuk spel 
gespeeld met Dirk. We maken om de beurt een examenvraag en laten de andere 
het oplossen. Degene die het niet kan oplossen binnen het uur verliest een punt. 

Zo leuk zeg!



Zaterdag: Vermomd gaan we naar de doe-het-zelf-zaken. Ik had een snor opgeplakt 
en doe ik of ik ‘Josos’ de Spanjaard ben. Dirk was eerder een fan van Schnappie 
de krokodil. Alhoewel ik dat een slechte vermomming vond, heeft hij zich wel 
groengeschminkt. Dirk heeft in de winkel een opblaaskrokodil gevonden. Hij heeft 
hem meegepakt als reddingbootje voor op de boot.

Zondag: Na een dag bouwen is de boot klaar. We dopen hem de SS Mechanica I. 
Het is echt prachtig maar we zijn bang om vandaag te vertrekken omdat de politie 
het strand gaat patrouilleren. We blijven dan nog maar een dagje in de duinen 
liedjes zingen.

Zing maar mee!
Ik ben Dirkie, de kleine Dirkodil

Kom uit Leuven, dat ligt direct aan de Dijle.
Eerst, dan was ik maar wat poeder.
Maar Jos die 3D-printte mij eruit.

Schni schna Dirkie
Dirkie Dirkie Dirk

Schni schna Dirkie
Dirkie Dirkie Dirk.



Horoscoop

Proffenhoroscoop

RaMario 21 maart – 19 april

Beste Ram, de lockdown gaat toch nog een tijdje door maar lijkt vanaf begin mei 
versoepelt te worden. Zo stapelen de bewijzen zich op dat het sterrenbeeld ram 
vervloekt is. Ach ja, probeer deze week daarom een exorcisme en zie of het werkt!

Steyaertier 20 april – 20 mei

Sorry stier, de lockdown is nog niet verzwakt: je kan nog steeds geen koetjes 
bezwangeren. Loop deze week wat gefrustreerd rondjes rond de blok om alvast in 
form te komen.

TweeWilliamingen 21 mei  - 20 juni

Het is wel raar dat tweeling rijmt op Xi Jing Ping. En net nu blijkt dat de Chinese 
overheid sterftecijfers mogelijks verdoezelt heeft. Doe daarom deze week boete 
door over hete kolen te lopen.

KrE(ric)eft 21 juni – 22 juli

Blijkbaar is bij sommige kreeften de ene schaar net iets groter dan de andere. Is dat 
bij jouw handen ook zo? Kijk deze week eens grondig naar je handen en zie of een 
van je twee handen groter is.

VTKLeeuwtje 23 juli – 22 augustus

Je leeuwenshakra staat deze week gespannen. Probeer dit te herstellen door de 
Lion King na te spelen. Maar wees voorzichtig voor broedermoord!

Maagd/Lutgarde 23 augustus – 22 september

Beste maagd, intermenselijk contact zit er nog niet in. Blijf daarom nog even maagd 
en koop een leuke kamerplant.

Wimschaal 23 september – 22 oktober

Moeilijke keuzes Wimschaal, ook deze week! Bezoek je een tuincentrum of een doe-
het-zelfzaak? Moeilijk!



Horoscoop

SchorPeter-van-Puyvelde-ioen 23 oktober – 21 november

Blijkbaar zijn volgens ‘Mediumchat.be’ schorpioenen extreem agressief. Kalm! Doe 
rustig! Als de politie je tegenhoudt omdat je onderweg bent naar je sidechicks/
binken blijf dan vooral rustig en val ze niet aan!

Boog-Joris-de-Schutter 22 november – 21 december

Beste boogschutter, ik denk dat je het plan voor een nieuwe religie definitief moet 
begraven. De paus heeft de voorbije weken een echt charmeoffensief gestart 
(een Urbi et Orbi op een leeg plein waar je kippenvel van krijgt en een prachtige 
paasboodschap van hoop). Keer daarom je kar 180° en bekeer je tot het vliegende 
spaghettimonster.

SteenDirk 22 december – 19 januari

Blijkbaar veroorzaakt de maan de getijden en blijkbaar is de maan het ‘negatieve 
hemellichaam’ van de SteenDirk. Beheers daarom de drang om deze week naar 
je tweede verblijf aan zee te rijden en blijf nog maar lekker binnen.

WaterMartineBaelmans 20 januari – 18 februari

Beste Waterman, ik ruik je frustraties. Je probeerde vorige week een stripverhaal 
van Avatar te bestellen maar ze zijn niet meer leverbaar? Geen probleem! De 
stripverhalen zijn er ook als ebook! Download deze week daarom alle stripverhalen 
die je maar kan vinden als ebook!

HoussaVis 19 februari – 20 maart

Blub blub. Beste vis, als je je wat verveelt in de quarantaine kan je altijd een 
aquarium kopen. Indien de financiële draagkracht niet aanwezig is of indien je 
bang bent dat je zal vergeten de vissen te voederen omdat je soms vergeet jezelf 
te voederen, zoek anders een leuke vissimulator op online.

HamsterHajtjema 20 maart – midden mei?

Hamster, die troon van wc-papier met bijpassende draak is wel lit af.  Maar nu de 
tuincentra openen, is er een nieuwe opportuniteit voor jou! Hamster alle planten 
en bloemen die je maar kan vinden en versier je troon met groen! 



Battle

Battle van de Beschermheiligen
Toen vorige week tweevoudig kampioen Sint-Corona genadeloos met 1,5m afstand 
van haar troon werd geduwd door Marc Van Ranst, waren velen in schok: nu moeten 
al de altaartjes opgericht voor ons Corona aangepast worden! Om toch tegemoet te 
komen aan de eis van de studenten om dergelijke drastische schokken te vermij-
den, is de volgende tegenstander ook een Marc/k. Dat vermijdt toch wat aanpass-
ingswerk.

Marc Van Ranst Mark de Maanman

Feestdag 20 juni De dag van de 
maanlanding?

Geboorteplaats Bornem De Maan?

Leven Studeerde geneeskunde 
aan de UHasselt en is doctor 
in de virologie. Sindsdien 
heeft hij meer dan 270 (!) 
wetenschappelijke artikels 
geschreven. En wij allen 
maar sukkelen met onze 
ene thesis.

“WIKIPEDIA” is een SCAM 
en MIND-C(K)ONTROL 
van C.I.A. daarom dat op 
mijn pagina bijna NIETS 
staat en Mark Peeters een 
ACRONIEM IS. De 1e letter 
van W(V)IKIPEDIA is dan ook 
de W/V=17e MEDEklinker 
=>geen RAKET langer dan 
17 seconden in de LUCHT. 
(Volgens veto studeerde 
hij fysica en werkte hij in 
een bank maar wie leest er 
nu de veto, bakske is veel 
cooler).

Dood Marc Van Ranst is door 
al zijn kennis over de 
virologie quasi onsterfelijk.

Het online orakel van 
Delphi geeft hem een 99% 
kans om te sterven bij een 
zelfgemaakte poging om te 
bewijzen dat ruimtevaart 
een scam is.  

Powers Zeg zijn naam drie keer na 
elkaar en Corona verdwijnt. 
Een foto van Marc Van 
Ranst jaagt tevens alle 
virussen weg.

"Geen enkele RAKET RAAKT 
hoger dan 2 km of stijgt 
langer dan 17 seconden!

Ik geef DUIZEND 
EURO voor ELK 
TEGENBEWIJS"

Beschermheilige Patroonheilige van de 
monochrome truien en de 
1,5m-regel.

Patroonheilige van de 
conspiracy theorists, flat 
earthers, hawaï-broeken 
en pamflettenmakers.



Battle

Wel… de strijd lijkt nogal snel beslist te zijn maar laten we het toch even overlopen. Op 
het vlak van backstory hebben we de viroloog(half)god met 270 artikels tegen de mys-
terieuze profeet wiens geboortedatum noch geboorteplaats we ergens konden vinden. 
Goh, dan wint toch wel Marc van Ranst.

Marc is waarschijnlijk onsterfelijk waar de kans met Mark er echt dik in zit dat hij bij een 
gefaald experiment onglorieus neergaat. Marc-Mark: 2-0.

Marc beschermt tegen alle virussen. Mark geeft je 1000 euro als je er ooit in slaagt hem 
te overtuigen. Ten eerste is dat niet simpel, ten tweede kan je beter die tijd en moeite 
gebruiken om gewoon eens te gaan werken en dan verdien je waarschijnlijk meer op 
een maand. Marc-Mark: 3-0.

Ten slotte beschermt Marc alle truien en mensen op aarde die de 1,5m-regel respect-
eren waar Mark alle conspiracy theorists en wacko’s beschermt. Aangezien ik ervan 
overtuigd dat het Coronavirus de wereld is in gebracht door Zoom en het Corona-bier, 
geef ik hem hier toch een punt. Marc-Mark: 3-1.

Conclusie: Geen paniek studenten, blijf bidden voor Marc Van Ranst.

Mark de Maanman reageert onthutst maar strijdvaardig met: “De C in MarC (Van Ranst) 
is de tweede letter van het ALFAbet. 2km=>geen enkele RAKET RAAKT hoger dan dit.” 



TOGETHER WE CREATE SPACE building skylines together

Bij BAM Contractors en 
BAM Interbuild bouwen 
we aan prestigieuze en 
complexe projecten in 
heel België. Projecten die 
vormgeven aan een duurzame 
leefomgeving. En dat doen we 
graag samen met jou!

Op zoek naar een boeiende 
stage? Klaar voor een 
eerste werkervaring? 
Ontdek wat BAM voor jou 
kan betekenen!

Surf naar www.bamcareers.be 
of mail naar 
recruitment@bambelgium.be.
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YERA

Tankers op hernieuwbare energie

De vraag naar olie en gas is enorm. De export van deze fossiele brandstoffen naar 
alle uithoeken van de wereld gebeurt doorgaans op twee verschillende manieren. 
Voor de korte afstand maakt men gebruik van pijpleidingen, lopend over zowel 
het land als op de zeebodem. Voor de lange afstand zijn tankers een beter al-
ternatief. Dan overstijgen de kosten van de pijpleiding en toebehoren (o.a. door 
pompen, opwarming en onderhoud) immers de kosten van een tanker. Tankers 
zorgen echter voor een groot aandeel CO2-uitstoot. Is het mogelijk om hernieu-
wbare energievormen te voorzien om deze immense schepen energiezuiniger te 
maken?

Zowel de zon als de wind kunnen helpen om het gebruik van brandstof te ver-
minderen. Het vlakke dek is uitermate geschikt voor de plaatsing van zonnepan-
elen. Om de effi ciëntie te optimaliseren kan men de richting van de panelen zo 
aanpassen dat de zon loodrecht op het oppervlak schijnt. Natuurlijk moeten 
de panelen bestand zijn tegen de soms harde weersomstandigheden. Ook het 
zoute water mag geen impact hebben op de werking van het zonnepaneel.

Daarnaast kan ook de wind zijn steentje bijdragen tot een lagere uitstoot. Kites 
kunnen de tanker vooruit trekken, mits de windrichting dit toelaat. Het gebruik 
van meerdere kites verhoogt de trekkracht. Het plaatsen van zeilen op het dek 
is een andere optie. Recent is er nog een derde oplossing op de markt ver-
schenen die gebruikt maakt van de wind. Flettnerschepen hebben twee toren-
hoge cilinders die draaien rond hun eigen symmetrieas om zo een drukverschil 
en bijbehorende kracht te creëren. Dit zogenaamde Magnuseffect zorgt voor de 
voorwaartse beweging van de tanker. 

Bovenstaande vier CO2-vrije opties zouden voor een vermindering van brandstof 
kunnen zorgen, zeker wanneer meerdere oplossingen gecombineerd worden. 
Echter zijn er ook een aantal factoren waar men rekening mee moet houden. 
Bijvoorbeeld bij het combineren van kites, zeilen of de draaiende cilinders met 
zonnepanelen ontstaat er schaduw die doet de effi ciëntie van de panelen dalen.  
Er is echter de kostprijs… Voor zowel de zonnepanelen, de kites, de zeilen als 
de torenhoge cilinders spreekt men al snel over miljoenen euro’s. Waarom zou 
men zo een investering maken als er in de klimaatakkoorden van Parijs toch nog 
geen sprake is van beperkingen op de CO2-uitstoot voor maritiem transport? 
Een strengere wetgeving omtrent CO2 kan in de toekomst natuurlijk wel leiden 
tot de invoering van de hierboven vermelde hernieuwbare energievormen. Dit zal 
ongetwijfeld gepaard gaan met een reductie van de kostprijs.

Jeroen V



Spelletjesguide: local edition

Vorige week heb ik jullie kennis laten maken met wondere wereld van internet en 
al zijn spelletjes die je met je vrienden op afstand kunt spelen. Deze week heb ik 
een selectie spelletjes uitgekozen die je kan spelen met mensen bij je thuis. Dus 
als de mama weer eens aan het zagen is, kan je haar gewoon mee een spelletje 
laten spelen! Geniet van de selectie en speeeeeeelen maaaar!

Bubble Struggle 2 (1-2 spelers)

Dit spel is één van de klassiekers waar je in je 
kindertijd echt uren mee bezig was. Het doel van 
het spel? Alle ballen vernietigen die zichtbaar zijn 
op het scherm. Maar vergis je niet, de ballen kunnen 
splitsen afhankelijk van hun grootte en soort. 
Verzamelijk power-ups harpoen je weg door de 
talloze levels! Ben je je vriendschap, relatie of band 
met je broer of zus beu? Speel dan de multiplayer 
waar je elkaar intens gaat haten als de andere weer 
maar eens domweg tegen een bal is gelopen!

Beschikbaar op http://www.rebubbled.com/index.php?game=bs2

Soccer Physics (1-2 spelers)

Eén van mijn persoonlijke favorieten om met 2 
personen te spelen is Soccer Physics! Heb je zin 
in een breinloos spel waar je maar 1 knop moet 
gebruiken om te winnen? Dan is dit ideaal voor jou, 
in het spel kan je alleen maar springen en trappen 

tegelijk waarmee je moet proberen scoren tegen de andere. Op het eerste zicht 
lijkt het allemaal maar best random maar geloof me, er zit een strategie achter! 
Met speciale rondes houdt het spel je altijd on edge en geeft het zotte satisfaction 
als je eens 5-0 wint van de tegenstander.  Knallen maar!

Beschikbaar voor PC en gsm op http://ottoojala.com/soccerphysics/

Sid Meiers Civilization VI (1-N spelers)

Heb je veels te veel tijd en zit je toch maar op 
je luie krent? Dan is het langdurige Civilization 

spel misschien iets voor jou! Breid je rijk uit 
en laat de technologie avanceren en je 

door nieuwe tijdperken leiden. Pas 
wel op dat je allianties niet ineens 

veranderen in de nieuwe variant van Brutus vs Caesar. Uren 
speelplezier gegarandeerd voor de meer ervaren gamers onder 

ons!
Beschikbaar op het internetVice tips



Broforce (1-4 spelers)

Ben de quarantaine beu? Ben je het oneindig 
stilzitten meer dan zat? Laat je opgekropte 
woede dan los in het geweldadige maar best 
onschuldige spel Broforce! Het is een geweldig 
verslavend spel waar je in een 2D platformer een 
baan moet schieten door alle domme vijanden. 
Fast paced en explosief is voldoende om het spel te omschrijven. Speel het 
alleen of met meerdere mensen en probeer de wereld te bevrijden door het 
kapot te maken (Amerikaanse logica). VTK staat niet garant voor alle verloren 
studie-uren!

Beschikbaar op het Steam/internet

Bloody Trapland (1-4 spelers)

We snappen volkomen dat er frustraties 
zijn rond heel het gebeuren van online 
onderwijs en de examens die moeten 
geupdate worden. Dus als je eens ergens  
anders frustraties over wilt hebben ben je 
met Bloody Trapland aan het juiste adres! 

Probeer deze 2D platformer zo lang mogelijk te spelen zonder zot te worden van 
haat en frustraties oor de vele spikes, slijpschijven en andere moordmachines. 
En daarbovenop kan je het zelfs met meerdere mensen spelen die je overal 
kunnen afduwen, in duwen, op duwen, wegduwen om toch maar als eerste 
aan de meet te zijn! Ga eens voor een dagje vloeken tot alle agressie eruit is 
zodat je fatsoenlijk verder kan studeren.
 
Beschikbaar op het internet

Overcooked (1-4 spelers)

De quarantaine is de ideale moment om je 
kookskills aan te scherpen. Voor de mensen 
die te lui zijn om naar de winkel te gaan maar 
wel willen leren koken is er een alternatief! In 
Overcooked is het de bedoeling om bepaalde 
gerechten klaar te maken door ingrediënten te prepareren en bij elkaar te 
gieten. Maar pas op, het klinkt eenvoudiger dan het is! Speel dit spel in je 
eentje om stiekem de nieuwe chefkok van de groep te worden of vraag 
vrienden om samen culinaire gerechten te bereiden of gewoon om 
elkaar te pesten tot iemand ragequit. Plezier gegarandeerd!

Vice tips
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Raadsel

Raadsel

Laat de innerlijke (Paint-)Picasso in je los en kleur de kleurplaat in. Stuur je 
oplossing naar raadsel@vtk.be en maak kans op een bol.com bon van €20

Pieter-Jan De Pauw bewees vorige week goed bij de pinken te zijn en stu-
urde het juiste antwoord door. Hij mag een mailtje naar communicatie@vtk.be 
sturen om zijn prijs in ontvangst te nemen.

Netflix

Maak kans om een Netflix-abonnement van 6 maanden te winnen door het 
juiste antwoord van volgende vraag door te sturen voor zondagmiddag:

Wie is de mol?
Stuur je oplossing naar raadsel@vtk.be en maak kans.






