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Beste lezer,
Door het succes van vorige week gaat het Komunikasie team dat vorig jaar 

heerste over de landen van het Bakske en de Ir.reéel, deze week nog eens het 
Bakske samenstellen voor jouw entertainment. Dit terwijl het huidige Commun-

ciatieteam druk bezig is met het finaliseren van de laatste prachtige Ir.reeel.

Geniet van Pasen en het goede weer maar vooral van het Bakske van deze week!

Vrolijk Pasen, 
De (ad interim) redactie
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Dag quarantainekids,
Weer een week vol onzekerheden over de toekomst voorbij! 

De enige zekerheid die ik momenteel heb, is mijn thesisdeadline. 
De afgelopen weken ben ik ondergedompeld in een onbekende en 

onbeminde levensstijl, genaamd “leven van een thesisstudent”. Een 
leven dat niet bestaat uit een ononderbroken stroom van vergaderingen, 

fakfeestjes, evenementen, cantussen, .. met hier en daar eens een vrije 
minuut om een paper vast te nemen en dan toch te beseffen dat je die ene 

mail nog moest versturen... Het leven van een thesisstudent is minstens even 
afwisselend en onvoorspelbaar: zal mijn Matlabcode een error geven op lijn 147, of 

is het deze keer op lijn 156? Zal mijn Latex tabel op mijn pagina passen, of moet ik de 
lengte van mij kolommen verkleinen? Zal mijn promotor mailen dat ik goed bezig ben, 
of toch het woord “augustus” laten vallen? (Thanks Corona om mijn juni hoop nog een 
kans te geven)

Gelukkig houdt VTK mij toch iets of wat weg van dit monnikenbestaan en lopen een 
aantal vergaderingen gewoon door. Ook de Stura en LOKO AV’s zijn volgende week terug 
van even weggeweest. Op vrijdag avond samenkomen met alle andere Leuvense kringen 
in het MTC om urenlang te vergaderen vooraleer we de banden aanhalen op een après-
AV zit er jammer genoeg niet meer in, maar studentenvertegenwoordiging vanuit mijn 
zetel heeft ook wel zijn charme. 
Profi teer van het goede weer, train die beentjes alvast voor de 24 urenloop en geniet van 
de vele quarantainetips in ons Bakske!

Daphne

Praeses VTK

Praeseswoordje

Vicewoordje

Hallelujah! Ik ben deze week eindelijk nog eens op tijd met mijn tekstje in te dienen voor 
de interne deadline van het Bakske. Nu kan dat wel liggen aan het feit dat deze week het 
Bakske gemaakt is door niemand minder dan mezelf! Ik heb mijn Photoshop en Indesign 
skills nog eens naar boven gehaald om er weer een spetterend Bakske van te maken. 
Het was een hele eer om het nog eens te mogen doen en dan heb ik ook nog eens het 
gevoel dat ik iets heb bereikt met mijn tijd. Deze soort satisfaction ga ik van mijn thesis 
nooit bereiken vrees ik!

Ik ga mijn tekstje deze week wat korter houden aangezien ik al veel te veel tijd heb 
gestoken in het Bakske zelf samen te stellen en memes te zoeken op facebook. Ik 
denk dat het de dag van vandaag onmogelijk is om originele memes te vinden op 
het internet die nog maar door weinig mensen zijn bekeken. Ik heb het gevoel dat 
iedereen altijd alles al heeft gezien van de recenste memes, artikels, berichten 
en de huidige kleur van Mark van Ranst zijn trui.

Tot slot: geniet van het Bakske dat ik heb ineengebokst (met natuurlijk 
ook content van andere mensen) en lees zeker mijn spelletjesguide 
om deze stille, saaie periode te overleven!

Kusjes,
Jarrit



Memes



Spelletjesguide

Elke dag is het een challenge om jezelf te entertainen, om te zoeken wat je 
vandaag weer eens gaat doen. Vele grijpen zelfs terug naar studeren omdat de 
verveling gewoon erger begint te worden dan weer te staren naar een slechte 
cursus van die ene prof. Maar no more! Ik stel u voor, een lijst met spelletjes die 
je online kan spelen met je vriendjes! Dus maak je agenda een avondje vrij (lol) en 
test de spelletjes uit met je vrienden!

Drawful (3-8 spelers)

Bij dit spel moet je allemaal tekenen wat er op je gsm 
staat. Dit zal voor iedereen anders zijn en moet getekend 
worden in een bepaalde tijd. Dan wordt elke tekening van 
iedereen 1 voor 1 getoond op het scherm van de host. 
Per tekening moet iedereen (IN HET ENGELS) raden/
typen wat er op de gsm van de persoon stond die het 
heeft getekend. Daarna moet iedereen kiezen tussen alle 
ingezonden gokken van iedereen en het echte antwoord 
van die persoon om het echte eruit te halen. Je krijgt 
punten als mensen op je verzonnen antwoord gokken, wanneer je het juiste raad 
en wanneer mensen het echte antwoord raden als jij hebt getekend.
Om deel te nemen moet iedereen surfen naar jackbox.tv en dan de roomcode 
ingeven. Veel tekenplezier!

Beschikbaar op Steam

Quiplash (3-8 spelers)

Bij dit spel krijgt elke persoon 2 prompts te zien op zijn gsm 
in de stijl van cards against humanity en kan je zelf dingen 
verzinnen om te typen. Daarna zullen deze antwoorden per 
2 tegen elkaar gezet worden en mogen de overige spelers 
stemmen wat de grappigste is. Diegene met de hoogste 
score wint. Dus haal je beste humor maar boven en strijk de 
overwinning op met de beste inside jokes!

Beschikbaar op Steam

Vice tips



Codenames (2-8 spelers)

Bij dit spel liggen er 5x5 kaarten met woorden op op het 
spelbord. Er zijn 2 teams (rood en blauw) met telkens 1 
kapitein. Deze kapitein weet welke woorden van zijn team zijn, 
welke van het ander team, welke neutraal zijn en welk woord 
de bom is. De bedoeling is dat het team zo snel mogelijk de 
woorden van je eigen kleur raadt. De kapitein zegt een woord 
A (dat niet mag lijken op een woord van het spelbord) en een 
getal x en het team mag dan x woorden zeggen die gelinkt 
zijn aan het woord A om zo de juiste woorden uit het spelbord te halen. Bv. de 
blauwe kapitein zegt "Ruimte, 3" en dan kunnen de blauwe teamleden zeggen 
"Astronaut, Sateliet en Ster".  Bij een fout antwoord gaat de beurt naar het 
andere team. Als je een antwoord hebt gemist mag je in een volgende beurt 1 
extra woord raden bovenop het getal x dat wordt gezegd door de kapitein. Het 
team dat als eerste al zijn kaartjes heeft geraden zonder de bom aan te duiden 
is gewonnen!
De kapiteins duiden op hun browser "Spymaster" aan zodat zij kunnen zien 
welke kaartjes blauw, rood, neutraal of zwart zien. De teamleden doen dit niet!

Beschikbaar op https://www.horsepaste.com/ of https://netgames.io/games/

Spyfall (3-10 spelers)

In dit spel krijgt iedereen dezelfde locatie toegewezen 
zoals bv. een ziekenhuis. Iedereen krijgt dan ook een rol 
zoals bv. een verpleegster of een dokter. Er zit ook een 
"spy" in het spel die zowel de locatie niet kan zien als 
geen rol heeft. Iedereen krijgt de lijst van alle mogelijke 
locaties en de taak van de spy is om de locatie te 
ontmaskeren binnen de gegeven tijd. Dit wordt gedaan 
d.m.v. een vragenketting waarop iedereen eerlijk maar 
mogelijks ook vaag op kan antwoorden. De spy weet 
natuurlijk geen antwoorden en de andere mogen niet 
al te veel verraden. Bv. persoon A vraagt iets aan persoon B en die antwoordt, 
vervolgens mag persoon B iets vragen aan persoon A of iemand anders. Als de 
tijd verstreken is, mag de spion gokken welke locatie het is. Als hij dit juist heeft, 
is die direct gewonnen en als hij het fout heeft is hij verloren. Zegt de spy niks, 
dan moet iedereen stemmen wie ze denken dat de spy is. Als ze het juist raden 
is de spy verloren en als ze het fout raden is de spy alsnog gewonnen.

Beschikbaar op https://spyfall.adrianocola.com/ of https://netgames.io/
games/

Vice tips



Vice tips

Curve Fever (1-N spelers)

In dit spel trek je en doorlopende lijn op een 2D map door 
te navigeren. Je lijn is solide en kan niet worden gekruist 
door jezelf of andere personen in de map (zoals bij snake). 
Op random momenten wordt er een gat gelaten in je lijn 
waar je door kunt gaan en extra punten kunt winnen. Ook 
zijn er special powers waardoor je kan springen, schieten 
etc. De bedoeling? Zolang mogelijk overleven en punten 
verzamelen!

Beschikbaar op http://curvefever.io/

Hartenjagen (4 spelers)

Eén van de klassieke kaartspellen is toch wel het 
hartenjagen. Het spel wordt met 4 gespeeld en iedereen 
krijgt 13 kaarten. Er zijn 4 rondes die verschillen in hoe 
de kaarten worden doorgeschoven voor het slagen 
halen begint. Bij de eerste ronde mag je 3 kaarten naar 
je linkerbuur doorschuiven, bij de 2de ronde 3 kaarten 
naar rechts, bij de 3de ronde naar je overbuur en bij 
de laatste ronde behoudt iedereen zijn kaarten. Dan 
wordt er gespeeld zoals wiezen maar dan zonder troefkaart. De bedoeling is om 
zo weinig mogelijk harten te verzamelen aangezien dit 1 strafpunt is per kaart en 
de schoppe dame is 13 strafpunten. Als je alle harten en schoppe dame verzamelt 
krijgen alle andere spelers 26 strafpunten!

Beschikbaar op https://www.playok.com/en/hearts/

Kleurenwiezen (4 spelers)

Ik denk dat dit legendarisch kaartspel geen introductie 
nodig heeft, het is wiezen maar in het begin van elke ronde 
mag iedereen een voorstel doen in welke troef die persoon 
wilt gaan. Als de teams zijn gevormd wordt er geboden om 
te zien wie er gaat voor hoeveel slagen. De eerste persoon 
mag wachten wat betekent dat hij/zij nog niet kiest voor 
een troef en kan meegaan met iemand anders als het 
terug zijn beurt is.

Beschikbaar op https://www.whisthub.com/



Vice tips

Secret Hitler (5-10 spelers)

Een geavanceerder spel voor de ervaren 
gezelschapspelers is secret Hitler. Dit spel 
draait om het controleren van de verkiezen 
en het pushen van je politieke agenda. Er 
zijn 2 teams: de liberalen en de fascisten. De 
liberalen zijn in de meerderheid maar weten 
niet wie wat is terwijl de fascisten dit wel weten. Zij moeten er alles aan doen om 
verkozen te geraken om zo hun doel te bereiken. Hou je vast voor een staaltje 
retoriek en overtuigskracht!

Beschikbaar op https://secrethitler.io/ of https://netgames.io/games/

Cards Against Humanity (3-N spelers)

Iedereen is wellicht bekend met dit simpel maar 
geniaal kaartspel. Hierbij krijgt iedereen 7 witte 
kaarten met kleine zinnetjes, woorden, namen en 
dergelijke. Er zijn ook zwarte kaarten waar een stelling 
opstaat met 1 of meerdere gaten in. Deze moeten de 
spelers opvullen met hun witte kaarten op de meeste 
toepasselijke en grappige manier. De speler die de 
zwarte kaart heeft getrokken mag beslissen wie heeft 

gewonnen en geeft dan die kaart af waarop die persoon de nieuwe zwarte kaart 
mag trekken. Fun gegarandeerd!

Beschikbaar op http://playingcards.io/game/cards-against-humanity

Keep talking and nobody explodes (2 spelers)

In dit geweldige spel krijgt iemand een 
bomkoffertje en iemand anders de handleiding 
van de mogelijke puzzels die op de koffer 
hangen. De bedoeling is dat de ene persoon 
instructies volgt om de puzzels op te lossen 
en de bom te ontmantelen door informatie 
te geven over de koffer zelf. De andere speler 
gebruikt deze informatie om in de handleiding 
uit te zoeken wat de ene speler moet doen. Je 
mag elkaars scherm op geen enkel moment zien! Dit is het perfecte spel om 
je communciatie skills te verbeteren of om ruzie te krijgen als het niet lukt!

Beschikbaar ergens op het internet



Dagboek

Het dagboek van een prof – Jos Edition – 
The Fast and the Josious

Wat voorafging: Jos is vrienden met een meloen en heeft Dirk ge3Dprint. Steyaert 
heeft dit ontdekt en achtervolgt hem nu. 

Vrijdagavond: We zijn al een tijdje onderweg op de snelweg en besluiten ons te 
zetten op een snelwegparking. We kijken vanuit de auto naar de sterrenhemel: 
prachtig.

Zaterdag: Als ik opsta, schrik ik me kapot! Makker de meloen is van de armsteun 
op de zetel gerold en ziet er echt slecht uit. Een gapende meloenwond is zichtbaar.
Ik panikeer en rijdt met babydirk naar een triagecentrum. Eenmaal daar sturen ze me 
weg. Ze waren zo grof, hun woorden zinderen na. “Meneer, dat is een meloen. Geen 
mens. En dan nog. Die meloen heeft geen corona. Die is gewoon over datum en rot 
weg. Meneer stop met ons personeel aan te vallen, verlaat dit gebouw of we roepen 
de poltie erbij.”

Het waren overduidelijk meloenracisten. Oké, mijn meloen is geen mens maar het 
is wel mijn vriend! Ik ga naar een essentiële supermarkt en koop een rol duct tape. 
Hiermee sluit ik zijn meloenwonde.

Zondag: We besluiten nog een dagje rond te hangen op de snelwegparking. Het is 
hier leuk, het zonnetje schijnt en in het weekend controleert de politie toch te veel 
op mensen die naar zee willen.

Maandag: Het is hier eigenlijk wel leuk op de snelwegparking. Babydirk is bevriend 
geraakt met een Duitse trucker die M8-bouten vervoert (sterkteklasse 10.9). Makker 
de meloen is vrienden met een Poolse trucker: Wojtek. Wojtek ziet er wat anders uit 
dan de andere truickers: hij is namelijk een rokende pratende beer. Maar net daarom 
kan hij goed overweg met Makker, ook hij is anders dan de anderen.

Ikzelf ben bevriend met een Roemeense trucker. Blijkbaar ben ik daar in celebrity 
sinds ik dat eredoctoraat daar heb ontvangen.

Dinsdag: Makker de meloen gaat duidelijk zijn laatste dagen in. Ik en babydirk geven 
hem palliatieve meloenzorg. We gaan hier nog wachten tot het einde van de week en 
dan geven we hem de uitvaart op zee.

Woensdag: We zijn aan het hartenjagen op het gras is tot we plots iets vreselijks 
zien: op de snelweg komt een hele colonne van KU Leuven-busjes aan.

Op een van de busjes staat Steyaert met een spannende broek, een leren vestje 
en een zonnebril. Hoe hij het doet, dat weet ik niet, maar één feit staat vast: 

die jongen heeft $wag. In paniek stappen we in de auto en geven we 
plankgas.

We slagen erin ons te verstoppen door er af te rijden bij Aalter. 
Dat is West-Vlaanderen dus niemand verstaat wat die 



mensen zeggen. Toen Steyaert dan aan hen vroeg of ze ons 
gezien hadden, is hij het spoor kwijt geraakt.

Donderdag: We gaan naar zee! Nu we Steyaert hebben afgeschud, 
cruisen we op het gemak naar Wittekerke. Ik heb die serie gezien 
en het lijkt daar leuk.

Plots stopt de politie ons...

“Helaba, wat heeft dat te betekenen?”
“Meneer de agent, ’t is een essentiële verplaatsing. Mijn vriend, makker de meloen, is 
ziek en wij gaan naar zee voor de begrafenis.”
“Meloen?! Wat? Soit, ’t zal wel zijn ja. Maar ek stop u niet daarvoor, ek stop u omdat uw 
halve wahen ontbreekt. Heen achterlicht, Heen achterdeuren, motorkap ontbreekt 
en deel van het dak is weh. Hoe verklaart u dat?”
“Uhm…”
Dat was ik dus los vergeten! Die wagen komt van het labo van Voertuigtechnieken, 
die hebben die helemaal uiteen gehaald!
“Meneer, stapt u alstublieft uit de wagen.”
Ik roep luid “Dirkus Vult!” en rijd snel weg!
De politie achtervolgt me echter. Meer en meer wagens komen achter me aan. Maar 
ze krijgen met niet levend! I live fast, I die fast! Too fast, too Josious!

Ik zie het bordje voor Wittekerke niet staan maar rijd dan maar naar Middelkerke. 
Eenmaal daar op de dijk, hebben ze me ingesloten: een politiebarricade!
Ik draai snel de dijk af en land op het strand. We sprinten met zijn allen uit de auto.
Plots staan ze achter mij. Tientallen agenten, getrokken wapens.

“Meneer, leg de meloen neer en ga zitten op uw knieën met de handen op uw hoofd.”
Ik weiger Makker neer te leggen. Dit is het dan.  Zo eindigt de saga van Jos. Killed by 
the law. Plots spreekt Makker de Meloenj tegen mij:
“Jos, makker, luister, mijn dagen en uren zijn geteld maar jullie kunnen leven. Red 
jullie zelf en yeet mij naar de wagen.”
“Nee, Makker, nee!”
“Jos, do it!”

In een schijnbeweging doe alsof ik ga zitten en gooi ik plots met een ferme worp 
makker op het autowrak. Makker landt op de benzinetank en slaagt erin hem te 
ontsteken. 
De kolossale vuurbal, vermengd met stukjes rottende meloen, blaast de agenten 
omver.  
Dit is mijn kans, ik loop met baby Dirk het strand af en verstop ons in de Duinen. Hier 
vinden ze ons niet!
Vrijdag: Het strand wemelt nog steeds van de politie maar Dirk en ik sluipen weg. We 
wandelen de hele dag naar de Franse grens. Daar zullen we veilig zijn. Du pain, du 
vin, pas de venijn.
Slaap zacht, Makker, slaap zacht.

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,  ik wil nu niet grof zijn maar de kans bestaat dat dit echt niet het jaar 
van de Ram is. Sinds midden maart is er een lockdown en deze loopt nog zeker door 
tot einde april. En welk sterrenbeeld is er op die periode? Juist ja, de ram! Hou je 
deze week daarom maar schuil.

Steyaertier 20 april – 20 mei
Komaan Stier, fi ngers crossed. Met een fl inke dosis geluk wordt de lockdown vanaf 19 
april wat verzwakt. Dan kan jij eindelijk wat malse koeien gaan bezwangeren.

TweeWilliamingen 21 mei  - 20 juni
Best wel grappig hoe een tweeling steeds twee mensen bevat en een paasvakantie 
twee weken. Behalve natuurlijk in het geval van een siamese tweeling (die hangen 
aaneen) en in het geval van een lockdown (alle weken, dagen en maanden lopen als 
een brei in elkaar in).

KrE(ric)eft 21 juni – 22 juli
Beste kreeft, ik wil je niet shockeren maar in de diepvriesafdeling van de Colruyt 
verkopen ze ingevroren kreeften… Leid daarom deze week daarom een grote guerrilla-
bevrijdingsactie en bevrijd je ingevroren broeders! (zonder natuurlijk de regels van 
social distancing te schenden)

VTKLeeuwtje 23 juli – 22 augustus
Beste Leeuw, deze week is het wat tijd voor Me-time. Of moet ik zeggen: Leeuw-
time. Laat je prachtige manen maar lang groeien, zet het liedje ‘Roar’ van Katy Perry 
op en dimensioneer je lievelingsbout.

Maagd/Lutgarde 23 augustus – 22 september
Beste maagd, met deze lockdown bestaat de kans dat je nog lang maagd blijft. Ach 
ja, vervang daarom de hoop op intermenselijk contact deze week door het bakske 
twee keer te lezen!

Wimschaal 23 september – 22 oktober
Moeilijke keuzes Wimschaal, ook deze week! Sla je nu je slag en koop je massaal 
aandelen in met de hoop dat ze het dieptepunt hebben bereikt en nu enkel nog 
omhoog gaan of speculeer je op een andere manier door wat speculoosijs te eten?

SchorPeter-van-Puyvelde-ioen 23 oktober – 21 november
Beste schorpioen, ik wou je deze week wat advies geven over het onderhouden van 

je exoskelet. Maar bij het lezen van de Wikipedia-pagina kreeg ik de kriebels van 
al die schorpioenen-foto’s. Dat zijn echt enge dieren. Maar echt…

Boog-Joris-de-Schutter 22 november – 21 december
Beste boogschutter, ik heb slecht nieuws voor je. Vorige week raadde 

ik je nog aan om snel je eigen religie uit de grond te stampen met 

Horoscoop



 Horoscoop

zoom maar daar is het al te laat voor. Paus Fransiscus (grote fan van het bakske) 
heeft zeer waarschijnlijk de horoscoop gelezen en is in het offensief gegaan: vele 
priesters startten nu online initiatieven. Ja… Jammer dan. Bekijk deze week de 
fi lm ‘The Two Popes’ en plan je volgende move!

SteenDirk 22 december – 19 januari
Beste Steenbok, vorige week meldde ik nog dat de maan je ‘negatieve hemellichaam’ 
is maar dat lijkt me echt onzin. De maan is momenteel de beste plaats om te zijn! 
Geen corona, geen lockdown, geen thesis! Zet daarom ‘Wij gaan naar de Maan” op 
en geniet maar eventjes. 

WaterMartineBaelmans 20 januari – 18 februari
Beste Waterman, heb je braaf vorige week de horoscoop gevolg en Avatar 
gebingewatched? Ja? Goed! Indien je nog niet klaar bent, vaart erachter! Indien 
je al klaar bent, bestel de vervolg stripverhalen en lees die ‘s. Je hebt toch niets 
beters te doen.

HoussaVis 19 februari – 20 maart
Blub blub. Is het immoreel om als een Vis fi sh sticks te eten? Schrijf er deze week 
een paper over en stuur het op naar het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte.

HamsterHajtjema 20 maart – einde der tijden ofzo
Hamster, die troon van wc-papier ziet er al goed uit. Maar hij mist nog iets… Ik heb 
het! Maak deze week nog een bijpassende toiletrollen-draak en wek de innerlijke 
Daenerys. 



Battle

Battle van de Beschermheiligen
Vorige week won titelhouder Sint-Corona gemakkelijk van de Paashaas. Deze week 
brengen we daarom een forsere tegenstander in de ring: de enige echte Marc van 
Ranst.

Sint-Corona Marc – the one and only 
– Van Ranst

Feestdag 14 mei (soms 20 februari) 20 juni

Geboorteplaats Egypte of Syrië Bornem (waar ligt Bornem 
eigenlijk?)

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.

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.

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’ fl agrant 
aan het negeren was.

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

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

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

Beschermheilige Patroonheilige van de 
schattenjagers.

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

Wie is nu de beste? Deze strijd is niet simpel. Marc Van Ranst blaast met zijn backgroundstory 
(nogmaals: 270 artikels!) onze Corona met haar Victorfascinatie weg. Eveneens kan hij niet sterven 
zoals Sint-Corona stierf omdat hij wel de 1,5m respecteert (hij is er dan ook de beschermheilige van).
Ja, Corona geeft geld en beschermt tegen epidemieën maar wat heb je met geld als je dood bent? 
Marc Van Ranst geeft je zo goed als het eeuwige leven als je naar hem luistert: nooit meer corona, 
nooit meer (varkens-, of vogel- of mensen-) griep, nooit meer ‘man fl u’.

Conclusie: Onze Corona is een legende binnen deze beschermheiligenarena. We omarmden 
haar in moeilijke tijden omdat ze ons beschermt tegen ziekte en geld geeft. Maar tegen 

Marc kan ze niet op. Deze godheid beschermt iedereen, jong of oud, rijk of arm, burgie 
of industrieel, van welk virus dan ook en deelt met de wereld zijn kennis over mono-

chrome truien (iets wat vaak voorkomt als je even een blik in de aula werpt).
Marc Van Ranst yeet Corona van haar troon en hij krijgt het voorrecht om in de 

volgende weken onze gebeden te ontvangen. 

quasi onsterfelijk.quasi onsterfelijk.



Cultuur

CultuurQuarantainetips
Bim bam beieren, de paashaas brengt weer… series. Maar niet enkel series, we hebben 
ook weer ons best gedaan om een paar pareltjes te vinden, eentje ervan stond zelfs op 
de shortlist voor VTK @ The Movies.

Chernobyl | 1 Seizoen | VRT NU

3.6 roentgen. Not great, not terrible. Maar zoals je in Chernobyl kunt 
zien (en als je een beetje notie hebt van moderne geschiedenis) 
was alles daar vrij terrible. Chernobyl was een van de revelaties van 
2019. Een heel goede en waarheidsgetrouwe dramaserie over de 
gebeurtenissen in de USSR. Zeer correct maar blijft iedere minuut 
spannend.

The Ranch | 4 seizoenen | Netflix

The Ranch is een sitcom over een dysfunctionele familie die op 
een ranch leven, met alle stereotype small-town-mentaliteit en 
boerenmopjes die je kunt bedenken. Want zo denken we ook nog 
eens aan onze vriendjes achter ESAT.

Fleabag  | 2 seizoenen | Lumière

Fleabag is de ideale absurde serie voor mensen die verlangen naar 
iets verder gezochte , maar o zo goede humor. De ster van het 
verhaal is de (ietwat beschadigde) jongen vrouw Fleabag, die House 
Of Cardsgewijs regelmatig het publiek toespreekt en uitlegt wat er 
in haar om gaat en hoe haar leven tot een bepaald moment heeft 
geleid. 

Gotham | 5 Seizoenen | Netflix

Een Batmanreeks waar onze vleermuisvriend meer op de 
achtergrond gedreven wordt. Held van het verhaal is hier namelijk 
Det. James Gordon, die je zijn werk ziet doen in het (blijkbaar al 
lang) heel ver hene Gotham City. Vol met fanservice en origin stories 
van je huis-tuin-en-keukenbatmanvillain.

Room | 117 minuten

Na zeven jaar lang ontvoerd, opgesloten en misbruikt te 
zijn kan een jonge vrouw eindelijk ontsnappen, samen 
met haar zoontje, verwekt door haar ontvoerder. Haar 
zoontje kan voor de eerste keer wereld buiten 
de 'Room' zien, maar ook voor haar is de re-
integratie niet vanzelfsprekend.



Cultuur

The Godfather Part I-III | 593 minuten aan fi lmgeschiedenis

The Godfather-trilogie begint met het verhaal van Don Vito Corleone, 
een peetvader in de New Yorkse maffi a. De Corleone-clan is (zoals 
velen) een waar respect, familie en traditie hoog in het vaandel 
worden gedragen. Het is geen typische actiefi lm, en focust op de 
romantisering van de onderwereld in de na-oorlogse periode en 
soms zelfs een period drama, als inspiratie voor verdere werken 
zoals The Soprano's en Gomorra.

Il Traditore | 132 minuten

We blijven bij de georganiseerde misdaad, maar bekijken het nu ook 
eens van de andere kant, Il Traditore (Italiaans voor 'De Verrader') 
volgt namelijk Tommaso Buscetta, die niet de uitvinder was van 
de Bruscetta (alhoewel niets je tegenhoudt om dit als fi lmsnack 
te gebruiken hiervoor) maar de eerste die de omèrta brak. De 
geheimhoudingsplicht tussen maffi aclans ten opzichte van de 
politie. Tommasso is echter niet de Verrader uit de titel, de Verrader 
is Totò Riina en de Corleonesi, het gaat namelijk over hen, en hoe 
ze samen met de Capo dei capi (baas der bazen) de principes van 
de Cosa Nostra naast zich neerlegden.

Brother Bear | 85 minuten

Een machtig coming-of-age verhaal over een jongen in een 
berenlichaam gecamoufl eerd als een schattige animatiefi lm waar 
zelfs het beeldformaat gebruikt wordt als een manier om het 
verhaal duidelijk te maken.

The Boondock Saints | 108 minuten
The Boondock Saints gaat over twee broers, met een ietwat verknipt 
rechtvaardigheidsgevoel die als vigilante’s hun stad ontdoen van 
schurken en criminelen. Noem het een Arrow avant la lettre..
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YERA

Elektriciteit balanceren over de grenzen heen

Een kwestie van techniek en politiek
 
Het elektriciteitssysteem is iets heel bijzonders. Hoewel deze appreciatie niet 
door iedereen gedeeld wordt, moet je toegeven dat de elektrische energiemarkt 
wel erg verschilt van eender welke andere markt. Normaalgezien produceer je 
iets en houd je het bij tot iemand het van je wil kopen. Bij elektriciteit zit het wel 
even anders. Het opslaan van elektriciteit is zeer moeilijk, in principe moet alles 
wat geproduceerd wordt op hetzelfde moment ook opgebruikt worden. Of beter: 
alles wat verbruikt wordt, moet door iemand op datzelfde moment geproduceerd 
worden. Indien dit niet het geval is, is er een probleem, een groot probleem.
 
In België is netbeheerder Elia verantwoordelijk voor deze balans. Omdat ze zelf 
niet echt bezig is met het maken of verbruiken van elektriciteit, probeert ze haar 
zware taak van balansverantwoordelijke af te schuiven op zo veel mogelijk andere 
partijen volgens de alom bekende filosofie: “Wat je zelf doet, moet je betalen”.  
Hoewel anderen het werk laten doen in de praktijk vrij goed werkt, loopt het af en 
toe toch nog eens fout. Dan komt de verantwoordelijkheid terug op de schouders 
van Elia terecht. Om deze problemen op de lossen heeft Elia reserves: centrales 
die betaald worden om op commando meer of minder te gaan produceren. Mo-
menteel heeft elk land zijn eigen reserves die allemaal betaald worden om klaar 
te staan in geval van nood. Nu rijst de vraag, alleszins bij sommigen, of het niet 
goedkoper zou zijn om dit voor heel Europa samen te doen.

Een eerste logische stap in deze samenwerking zou zijn om te stoppen met elkaar 
tegen te werken. Als België momenteel teveel stroom produceert en Nederland te 
weinig, zullen beide landen geld betalen om de productie respectievelijk te verla-
gen en te verhogen terwijl er in het geheel misschien niets aan de hand was. Een 
aantal landen hebben dit intussen begrepen en werken samen in de zogenaamde 
IGCC (international grid control cooperation).

Dit is al zeer mooi, maar het kan beter. Men zou bijvoorbeeld ook samen re-
serves kunnen zoeken en betalen. Op deze manier kunnen de goedkoopste van 
beide landen gekozen worden. Niet iedereen staat echter hierom te popelen, een 
samenwerking kan immers ook nadelen hebben. Waar balanceren duur is, zal het 
goedkoper worden, maar het omgekeerde geldt ook. Zelfs wanneer iedereen baat 
heeft bij een samenwerking kan een akkoord nog lang op zich laten wachten. 
Verbonden tussen landen zijn immers vaak politiek geïnspireerd. Dat een samen-
werking met de Belgische regering wel eens wat vertraging kan oplopen spreekt 
voor zich. De techniek is er in ieder geval klaar voor, de politiek binnenkort hopelijk 
ook.
 
Janne de Jong
Martijn Deckers
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Spelletjes

Sudoku
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Raadsel

Win een Netflix abonnement
Je kan deze week weer een Netfl ix abonnement winnen voor 6 maanden! 
Het enigste wat je moet doen is alle paaseitjes en -klokken tellen! Elk paas-
eitje telt voor 1 en elk paasklokje voor 5. Tel dit op en stuur het door naar 
raadsel@vtk.be. Kijk zeker overal, ze kunnen namelijk overal verstopt zijn!

Raadsel van de week
Het raadsel van deze week gaat als volgt: welke 2 kaarten moet je trekken 
van de 4 kaarten hieronder om de stelling te bevestigen of ontkrachten? 
Stuur de 2 kaarten en de uitleg door naar raadsel@vtk.be en maak kans 
op een BOL.com-bon van 20 euro!

Vorige week was het antwoord "ik heb genoeg gepaljast ga studeren" en 
heeft Dieter Plessers gewonnen! Hij mag een mail sturen naar communi-
catie@vtk.be voor zijn prijs.




