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DAG 5

Beste lezer,
We zitten nu al in week X van de quarantaine, ikzelf ben, net zoals velen, al 
lang de tel kwijt. Gelukkig is er een zekerheid in deze donkere periode, het 

Bakske verschijnt gelukkig wel nog iedere week. Ook deze week weer gevuld vol 
quarantainetips, wedstrijden, raadsels en veel meer.

Geniet ervan, 
De redactie
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Praeseswoordje

Liefste dagboek, 
Vandaag was een speciale dag. Voor een van mijn vakken moet ik een 

paper schrijven met als onderwerp het effect van het Coronavirus op de 
supply chain van bedrijven. Nieuwsgierige student die ik ben, begon ik direct 
rond te surfen op het internet. Een van de eerste zaken die ik tegenkwam, was 
een powerpoint over het coronavisus op Scholieren.com, gemaakt door een 
meisje genaamd Sophie. Haar presentatie was geüpload om 22u, schandalig 
dat ze nog zo laat wakker was! Omdat haar powerpoint al meer dan 500000 
keer was bekeken, opende ik het bestand met hoge verwachtingen. Van zodra 
mijn powerpoint was opgestart, verschoot ik mij een ongeluk: op de powerpoint 
was ook tekst ingesproken! Het heeft mij een kwartier geduurd om te bepalen 
welke taal ze sprak, om uiteindelijk te concluderen dat haar taaltje gewoonweg 
niet bestaat. Het deed mij terugdenken aan de zinsontleding bij Latijn in het 
eerste middelbaar: een dode taal proberen bestuderen die op een uitzondering 
na toch niemand spreekt.
Naast de nieuwsgierige student ben ik ook een efficiënte student, waardoor 
ik mijn kans mooi zag om Sophietje haar powerpoint te gebruiken als basis 
voor mijn presentatie. Onze professoren zouden nooit (zelfs niet bij L&T) 
een website als Scholieren.com gaan afzoeken naar plagiaat. Met nog meer 
verbazing scrolde ik door de powerpoint. Klein Sophietje heeft duidelijk het 
strafkamp genaamd “Schriftelijk en Mondeling Rapporteren” bij P&O nog nooit 
gevolgd. Te veel slides, te veel tekst, onaantrekkelijke lay-out, … We kunnen ze 
het natuurlijk niet kwalijk nemen, je kan niet teveel verwachten van scholieren 
in de lagere school. 
Teleurgesteld over mijn eerste potentiele bron, surfte ik verder op het 
internet om op zoek te gaan naar duidelijke, gestructureerde communicatie. 
“Persconferentie Nationale Veiligheidsraad”, dat klonk als muziek in mijn oren. 
Een van de belangrijkste nationale organen op dit moment, zij zouden een 
goede basis kunnen vormen voor mijn paper! Ik opende VRT NWS en bekeek 
een stuk van de persconferentie. Wat bleek? Sophie blijkt helemaal geen 
scholier te zijn, maar wel de premier van België! Klein onschuldig Sophietje 
van Scholieren.com blijkt de machtigste vrouw van België te zijn (of is dat de 
praeses van VTK?). Weer wou ik de echte Sophie Wilmes, vrouw van 45 jaar, 
het voordeel van de twijfel geven. Het zou kunnen dat zij gewoonweg nooit 
het schriftelijk rapporteren seminarie heeft gevolgd bij de ingenieurs of een 
diploma heeft in een heel andere sector. Ik surfte naar Wikipedia waar ik las 
dat Sophie een diploma heeft in de “Toegepaste Communicatie”. TOEGEPASTE 
COMMUNICATIE! Mijn wereld stortte in, liefste dagboek. Toen ben ik maar pintjes 
beginnen drinken, je weet nooit dat alcohol het coronavirus toch zou kunnen 
doden, niks is meer zeker…



Vicewoordje

Gegroet sterfelijke aardelingen

De mens heeft nu al eeuwen geprobeerd grip te krijgen op Moeder Natuur, hij 
heeft geprobeerd de wereld naar zijn hand te zetten en zichzelf koning te kronen. 
We zijn zelfs tot de genetische structuur van organismes gegaan in de vorm van 
genetische manipulatie om alles naar onze hand te zetten uit eigenbelang. We 
zijn het klimaat en de gehele planeet Aarde om zeep aan het helpen, verblind 
door ons egocentrisme. (Al zou Trump zeggen van niet) Maar niet langer wordt dit 
getolereerd, Moedertje Natuur doet haar comeback en straft ons genadeloos af 
met een virus dat heel de wereld lam legt. We zitten vast en onze zomer ziet er 
mager uit, zonder de gewoonlijke strandvakanties met zon, zee, strand, surfen.. 
De enigste golven die we in de toekomst gaan zien zijn de 2de en de daarop 
volgende golven van het Coronavirus. De maatregels lijken te versoepelen in de 
nabije toekomst maar niets is minder waar, verplicht 24/7 bij de mama zitten is nu 
eenmaal ons lot.. Maar niet getreurd, op een dag zullen de aliens langskomen en 
ons redden van alle ziektes en China hun wangedrag! (Hopelijk nemen ze Trump 
ook mee)
Na dit mooi stukje proza gaan we over naar de resultaten van de grote thesispoll van 
mezelf! Ik heb niet enorm veel antwoorden gekregen maar dit kan verscheidene 
reden hebben. Mensen lezen mijn tekstje effectief niet (sad), mensen zijn te lui 
om iets te mailen (terecht) of ze willen me niet kwetsen met de antwoorden. De 
mensheid geeft mij zoveel procent kans op het slagen voor mijn thesis: 48,67% in 
juni, 42,67% in augustus en 9,33% volgend jaar. Zoals je kan zien telt dit niet exact 
op tot 100 maar we hadden een inzending van een industriëel ingenieur en zij 
kunnen helaas niet zo goed tellen. (Shoutout naar Mathilde die mijn tekstje leest!)
Na deze lange epistel rest er mij nog maar 1 ding om te zeggen, lees mijn wekelijkse 
spelletjesguide en win een Minecraft account om je miserabele dagen te vullen 
met artificiële vreugde en geluk! 

Kusjes

Jarrit Thys



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.



Memes
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.



Spelletjesguide: online edition

We zitten de dag van vandaag veel online, het Bakske lees je op deze moment ook 
online. En de gamewereld biedt veel gratis games aan die online met vrienden of 
met randoms kunt spelen! Helaas is er oneindig veel om uit te kiezen dus daarom 
heb ik deze week weer een lijstje opgesteld met mijn favorieten om te spelen in 
deze nieuwe coronaweek. Enjoy!

Minecraft 

Hét spel der spellen, het spel dat iedereen zijn punten in de lagere school deed 
kelderen, het spel dat elke middelbare scholier zijn examen deed falen, het spel 
dat zelfs unief studenten buizen doet verzamelen.. Tijdens deze quarantaine kan 
het ook niet anders dat je er nog niet van hebt gehoord, het spel is letterlijk 
overal! Minecraft is een game voor 
jong en oud, voor dik en dun, voor 
klein en groot. Letterlijk iédereen kan 
het spelen en het blijft refreshing om 
keer op keer te spelen. Schep je eigen 
wereld, creëer je eigen structuren, 
maak de zotste farms en zorg dat 
je de nacht overleeft en uiteindelijk 
de Ender Dragon verslaat! Voor de 
experten, er is niets dat ik jullie kan 
zeggen dat jullie nog niet weten en 
voor de noobs, er is teveel om te 
vertellen om hier te schrijven.

WIN WIN WIN!
Wij gaan natuurlijk niet zomaar 
vertellen over Minecraft zonder jullie 
de kans te geven om een Minecraft  
account te winnen ter waarde van 
26,95 dollar of omgerekend 24,90 
euro! Hiermee heb je het spel voor 
altijd en kan je op elke pc inloggen en 
installeren. Laat het minen en craften maar beginnen!

De vraag is simpel: Hoe heet de Minecraft blok op deze 
fi guur? Juiste antwoorden mogen gestuurd worden naar 

raadsel@vtk.be met als onderwerp "Minecraft  
wedstrijd". Foute antwoorden mogen natuurlijk 

ook gestuurd worden maar dat gaat je niet veel 
opleveren. Complimenten voor de vice zijn ook 

altijd welkom! Succes!

Vice tips



Team Fortress 2

Als het gaat over online spellen 
met verschillende klassen 
waaruit je kan kiezen om te 
spelen is TF2 wel echt een 
pioneer. Bestrijd het vijandige 
team in verschillende first-
person shooter gamemodes zoals King of the Hill, Capture the Flag, Payload 
race en nog veel meer met één van de 9 uiteenlopende karakters. Dit is spel 
bestaat al zo lang en is al zo ver ontwikkeld dat het TF2 universum oneindig 
groot lijkt te zijn met de gekste spelletjes en de grappigste momenten. 
Verzamel verschillende nieuwe wapens, ga de vijand te lijf en troll hier en 
daar je teamgenoten gewoon omdat het kan! Het spel is zeer laagdrempelig, 
eenvoudig om te begrijpen en voornamelijk.. helemaal gratis!

Overwatch

Het wordt aanzien als de succesvolle 
opvolger van Team Fortress 2 in hun 
genre. Met veel fancy graphics en special 
effects is dit een veel energiekere variant 
als TF2. Overwatch heeft ook meer 
dan 30 verschillende karakters waar 
je uit kan kiezen die allemaal andere 

eigenschappen hebben. Ook dit spel zit boordevol verscheidene gamemodes 
en weet het altijd interessant te houden. Dus wil je voor een modernere first-
person shooter gaan waar je volledig in kunt opgaan en heel je nacht aan kwijt 
speelt? Dan is Overwatch (helaas niet gratis) iets voor jou!

Hearthstone

Ben je meer een strategische 
en tactische speler? Dan gaat 
Hearthstone missschien wel iets voor 
jou zijn! Het bezit elementen van het 
bekende Warcraft universum maar 
het komt eigenlijk neer op een simpel 
kaartspel. Als je fan was van Pokémon 
of Yu-Gi-Oh!, dan gaat dit spelletje 
zeker in het rijtje thuis horen! Kies een hero uit de 10 opties, stel je deck 
samen en bereid je aanval aan. Elke speler heeft een aantal hitpoints 
die kunnen aangevallen worden als de defensie neergevallen is. Je 
kan nieuwe kaarten verdienen en worden gecategoriseerd onder 
Epic, Rare, Common, and Basic dus ga terug naar je jeugd en 
begin je eigen verzameling! En heb ik al gezegd dat dit spel 
gewoonweg GRATIS is? Vice tips



Dagboek

Het dagboek van een prof – Jos Edition – Jostanic 
Deel 2

Wat voorafging: Jos heeft samen met Dirk een boot gebouwd om over het kanaal 
uit België te ontsnappen

Maandag: Vandaag is de dag: we steken het kanaal over! Heel sneaky, zonder 
dat iemand ons ziet, lopen we met ons bootje naar het strand. Maar we hebben 
ons vergist. Ondanks het feit dat er niemand op het strand is buiten een paar 
mensen met een hondje, is er toch een strandwacht die direct agressief begint 
te fluiten.

We trekken ons er niet van aan en lopen verder. Terwijl we uit de golfslag 
peddelen (met pingpongpaletjes) zien we een paar boze agenten naderen. Ze 
schieten wat op ons maar bullets won’t stop us!

We zijn nu veilig op zee maar ik ben bang dat de kustwacht ons gaat 
onderscheppen. We willen naar de Thorntonbank roeien en ons daar bij de 
windmolens verstoppen. Op open zee zijn we te kwetsbaar want daar zullen de 
helikopters en spionagesattelieten ons te gemakkelijk zien. 

Laat op de avond bereikten we een van de windmolens klommen we op een 
windmolenplatform. Daar hebben we de nacht doorgebracht onder de prachtige 
sterrenhemel met het gezoem van de windmolen op de achtergrond. 

Dinsdag: Eigenlijk is het hier wel leuk. Allez, ik ben nu geen fan van de richting 
Energie #Biomedische Technologie for life, maar ik heb eigenlijk geen zin meer 
om hier weg te gaan.

We hebben dat platformpje versierd met onze oplaasbare krokodil en hebben 
daar wat slaapzakken gelegd. Heel de dag hebben we gehartenjaagd. Dit is het 
leven. 

Woensdag: Het establishement is duidelijk tegen ons gericht. Er komen bootjes 
van de kustwacht aan die ons proberen van ons platform te jagen. We weigeren 
en ze gaan weg.

Maar we weten: het establishement komt terug. We knutselen snel wat poppen 
ineen die we als fake Jos en fake Dirk op het platform zullen laten om ze af te 
leiden. Maar ’s nachts peddelen we naar Engeland.

Donderdag: We zitten vrolijk te peddelen. Het is ongeveer 100km dus dat is 
net geen 20 uur roeien. Cavakes.

Maar plots komt er tegen de middag een helikopter aan: ze willen 
ons terug meenemen naar België om ons te berechten! Dacht 

het niet, we blijven snel peddelen!



Ze laten een mannetje zaken via een kabel om ons te arresteren maar wij roepen 
luid terug: ‘Achteruit of we hoesten op u!’

Ze zijn duidelijk geïntimideerd en hijsen het mannetje weer op. Maar nu halen ze 
een machinegeweer boven. “Geef jullie over of we schieten!”.

Ik kijk naar Dirk en Dirk naar mij en beiden herinner we wat Bravehaert zei:
“Fight and you may die. Run, and you’ll live… at least a while. And dying in your 
beds, many years from now, would you be willin’ to trade all the days, from this 
day to that, for one chance, just one chance, to come back here and tell our 
enemies that they may take our lives, but they’ll never take… our freedom!”

We roepen het naar de helikopter en ze gaan weg! Hoera! Dirk denkt dat het is 
omdat we nu in Engelse territoriale wateren zijn maar ik denk dat het is omdat 
we zo’n epische speech gaven.

Vrijdag: na een hele nacht en dag verwoed roeien, zien we eindelijk de kliffen 
van Dover. Dirk en ik barsten spontaan in tranen uit van de vreugde die over ons 
komt. Eindelijk, dat prachtige Albion verheft zich daar boven de golven. Spoedig 
en we zijn vrij.

Dagboek, dit is een van de mooiste dagen van mijn leven.

Tot volgende week!

Dagboek



Horoscoop

Proffenhoroscoop

RaMario 21 maart – 19 april
‘Mediumchat.be’ is verbazingwekkend specifiek over het gedrag van een vrouwelijke 
ram in de liefde. Zo specifiek dat we het deze week als advies gebruiken. “Sterrenbeeld 
Ram vrouw verwerkt haar liefdesverdriet als ze zich bot kan uiten over haar ex. Na 
een week of twee weken heeft ze genoeg van haar negatieve verhalen, koopt een 
nieuwe outfit en gaat uit. Komt ze niemand tegen die haar interesseert zal ze zich 
aanmelden bij een datingsite.”

Steyaertier 20 april – 20 mei
Yo Stier, blijkbaar is een os een gecastreerde stier! Voorzichtig nu of ze maken van je 
os! Blijf deze week in “self-isolation” en vermijd fysiek contact.

TweeWilliamingen 21 mei  - 20 juni
Beste Tweeling, laat deze week de innerlijke William in je los en bekijk de serie 
Tsjernobyl eens op vrt.nu. Voor de rest is er niet echt relevant advies dat we je deze 
week kunnen geven.

KrE(ric)eft
Na een grondige vergelijking voorbije week tussen je beide handen, ben je misschien 
wel tot de conclusie gekomen dat ze even groot zijn (of tenminste binnen dezelfde 
ordegrootte vallen).  Kijk deze week voor de zekerheid even na of je, net zoals een 
kreeft, een staart hebt.

VTKLeeuwtje 23 juli – 22 augustus
Beste VTKLeeuwtje, doe eens eerlijk, die online lectures trekken op niet veel. Zet je 
in de zetel, doe die lecture op en lees gezellig het bakske zonder iets van de les op 
te steken. Zo lijkt het allemaal weer op een gewone les.

Maagd/Lutgarde 23 augustus – 22 september
Ach ja Maagd, wees niet getreurd deze lockdown. Join je medemaagden en kijk 
series zoals ‘Jane the Virgin’ of een leuke film zoals ‘The 40-year-old virgin’. Have fun!
 
Wimschaal 23 september – 22 oktober
Moeilijke keuzes Wimschaal, ook deze week! Bezoek je de online les of tam je gewoon 
lekker verder in de zetel?

SchorPeter-van-Puyvelde-ioen 23 oktober – 21 november
Beste schorpioen, uw Bakske-horoscoop-orakel was bijna vergeten deze 

horoscoop in te vullen. Geen paniek: uw horoscoop blijft van hetzelfde niveau 
ondanks de vergetelheid. Bij deze het advies: vergeet bij het onbepaald 

integreren je integratiecontstante niet.



Horoscoop

Boog-Joris-de-Schutter 22 november – 21 december
Bekeren tot het vliegende spaghettimonster heeft zijn voordelen. Als je nu pasta 
hamstert dan zeg je maar dat het voor “religieuze doeleinden is”, je kan elke dag 
pasta eten en je kan nu ook die brakke memes over “studenten eten altijd pasta” 
schaamteloos liken.

SteenDirk 22 december – 19 januari
Beste Steendirk, dat het academiejaar maar snel gedaan is! Al die online lectures 
en eindeloos thesissen ben ik grondig beu. Maar ook de vaagheid van al die 
horoscopen! De planeet van de SteenDirk is blijkbaar Saturnus en de edelsteen 
het Valkoog. Wat moet ik daar nu mee doen? Deze week daarom geen advies: doe 
gewoon wat (en wie) je wilt, beste Steenbok. 

WaterMartineBaelmans 20 januari – 18 februari
Beste WaterMartine, nu je alle stripverhalen uit hebt, ben je helemaal klaar voor 
de Legende van Korra. Kijk de serie en join, helemaal gepolariseerd, het team “Ik 
haat Korra” of het team “Best nice”.

HoussaVis 19 februari – 20 maart
Blub blub. Beste vis, deze horoscoop biedt je oprechte verontschuldigen. Vorige 
week verwezen je door naar vissimulatoren. Furieuze vissen hebben onze mailbox 
verwoest en aangegeven dat de meeste vissimulatoren gaan over het vissen als 
een sport en dus een gruwelijk beeld zijn voor de meeste vissen. Mea culpa beste 
vis.

HamsterHajtjema 20 maart – einde der tijden ofzo
Hamster, nu je huis vol staat met kamerplanten, kan je je volgende hamsteraanval 
op je lokale doe-het-zelfzaak plannen. Koop alle duct tape, barbecuekolen 
en tuinstoelen maar op en wacht geduldig je kans om het te verkopen aan 
woekerprijzen af.



Battle van de Beschermheiligen – Deel 4 – Marc 
vs de Sint

Vorige week versloeg onze huidige titelhouder Marc Van Ranst met gemak Mark de 
Maanman. Deze week keren we weer terug naar de roots van de serie en halen we 
er nog eens een heilige bij: de enige echte Sinterklaas.

Marc van Ranst Sinterklaas aka de 
Goedheiligman

Feestdag 20 juni 6 december (what did you 
expect)

Geboorteplaats Bornem Turkije

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.

Toen hij jong was, was 
hij blijkbaar al best slim 
(kende alle hemellichaam 
van buiten en kon “rechtop 
in zijn badje staan”). 
Daarna werd hij bisschop 
en begon hij aan de 
lopende band wonderen 
te verrichten. Redde eerst 
drie terdoodverdeelden. 
Redde er daarna nog 
eens drie. Gaf aan drie 
arme vrouwen geld zodat 
ze konden trouwen en 
niet in de prostitutie 
moesten (het geld liet hij 
achter in schoenen die 
voor de haard stonden). 
Daarna waren er nog drie 
studenten die vermoord 
waren en wiens lichaam in 
pekel werd gelegd. Onze 
Sint bracht ze allemaal 
weer tot leven. Fixte een 
hongersnood. Vermeed 
dat een kind levend 
werd gekookt door een 
superreligieuze moeder. 
Redde mensen uit een 
storm op zee. Redde een 
gekidnapte zoon van een 
edelman als een echte 
Liam Neeson.

Battle



Battle

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

Nogal verwarrend. 
Bronnen zeggen dat hij 
“gewoon” gestorven is op 
6 december en zijn lijk 
verplaatst is van Turkije 
naar Zuid-Italië. Anderzijds 
verschijnt hij nog elk jaar 
op de kaai in Antwerpen 
dus is hij duidelijk nog in 
leven.

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

Een beetje alles precies. 
Geeft u jaarlijks een mooi 
cadeau. Kan u redden van 
een valse veroordeling, 
brengt dode studenten 
weer tot leven. Fixt 
hongersnoden en redt de 
ontvoerden.

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

Een beetje van iedereen: 
Beschermt schippers, 
bootbouwers, vissers, 
gevangenen, onschuldig 
veroordeelden, advocaten, 
deurwaarders, bankiers, 
handelaars, schilders, 
apothekers, bakkers, 
kinders en “vrijers”.

Op het vlak van backstory verslaat de Sint met gemak Marc van Ranst. Oke, Marc van 
Ranst heeft veel papers geschreven enzo maar de Sint heeft zoveel wonderen gedaan 
dat ze amper in het vakje passen.  Verder is Marc quasi onsterfelijk maar de Sint blijkbaar 
ook dus hier is het onbeslist.

Marc beschermt tegen alle virussen maar de Sint gaat nog een stapje verder. Hij geeft 
u én cadeaus én redt u van een valse veroordeling (voor het ontwerpen van een brakke 
brug ofzo omdat je alle lessen van het vak ‘Beton’ hebt geskipt en er enkel door bent door 
de wiki een dag ervoor te lezen) én hij geeft je eten als je hongerig bent én hij redt je als 
je ontvoert bent én hij brengt u zelfs tot leven na een nachtje uit dat wat geëscaleerd is.
Ten slotte beschermt de Sint ook zo goed als iedereen. Oké hij is wel een beetje een 
rechtenboi doordat hij ook gespuis zoals advocaten en deurwaarders beschermt en 
beschermt ook de handelsingenieurs maar hij beschermt wel alle handelaars en bankiers 
(aka geldwolven), kinderen en “vrijers” (als burgie zal je waarschijnlijk wel in één van die 
drie categorieën vallen).

Conclusie: de Sint ownt Marc Van Ranst dik. Zijn epische background story vol met wonders 
en zijn bijna oneindige beschermpowers maken hem de nieuwe beschermheilige.
Marc Van Ranst reageert teleurgesteld met: “De Sint is echt de persoon die we 
kunnen missen in Coronatijden. Hij gaat van huis tot huis zonder mondmaskertje 
en verspreidt zo Corona”.



Boodschap van algemeen 
nut

Beste leden,

Vanaf volgende week gaat de VTK minecraft server eindelijk 
online. 

Er zullen mods zijn op deze server

Meer bepaald het FTB revelation modpack

Momenteel zijn we bezig een epische spawn te bouwen

Een beter moment om dit spel te spelen is er niet

Niet plooien maar spelen jongens

Meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen

Hou zeker eens de facebook pagina in de gaten voor meer 
info 

PS: Niet griefen aub

PSS: Niet proberen de server te overbelasten

PSSS: Niet alleen de enderdragen doden aub

PSSSS: Lees zeker de regels op spawn

PSSSSS: Negeer de regels op spawn niet aub

PSSSSSS: Geen 1x1 torens maken in spawn

PSSSSSSS: Misschien best totaal geen 1x1 torens maken

Kusjes vanop 1,5m xx
Het VTK minecraft team.
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YERA

Geconcentreerde zonne-energie: achterhaald of 
beloftevol?

Wanneer we in België spreken over zonne-energie, denken we meteen aan 
photovoltaïsche panelen (PV) of zonneboilers. Er bestaan echter ook nog 
andere vormen van zonne-energie, zoals ‘concentrated solar power’ (CSP):

Bij deze technologie concentreren spiegels zonlicht op een ontvanger. Deze 
ontvanger warmt zo een vloeistof op tot hoge temperatuur (300°-500°). Deze 
warmte drijft dan op zijn beurt een stoomturbine aan, net zoals in een steenkool-, 
kern- of biomassacentrale.

De twee meest voorkomende typisch geconcentreerde zonne-energie zijn 
paraboolspiegels en zonnetorens. Paraboolspiegels volgen de zon rond één as 
en concentreren het zonlicht op een lijn. Een zonnetoren gebruikt een veld van 
spiegels die allemaal rond twee assen kunnen draaien en het licht zo concentreren 
op de top van de toren.

Op dit moment wordt deze technologie echter sterk overschaduwd door PV. 
Slechts 2% van de wereldwijde zonne-energie is CSP.

Toch is het voorbarig om deze technologie af te danken. Er is namelijk één enorm 
voordeel: goedkope opslag. Grote hoeveelheden elektrische energie opslaan is 
duur, en dit is een van de voornaamste nadelen van PV en windenergie. Thermische 
energie opslaan daarentegen is een koud kunstje. De thermische vloeistof kan 
tamelijk goedkoop gebufferd worden in grote tanks die zich bevinden tussen 
het zonneveld en de stoomcyclus. CSP centrales kunnen dus elektriciteit blijven 
leveren wanneer de zon ondergaat of er wolken voorbij trekken. Momenteel wordt 
de variabiliteit van PV grotendeels opgevangen met flexibele gascentrales. Als we 
écht naar zero-carbon willen, zou CSPtechnologie dus wel eens een belangrijke 
speler kunnen worden in zonnige landen. Dit zal meest waarschijnlijk gebeuren 
onder de vorm van hybride PV-CSP centrales die de voordelen van beide 
technologieën zo efficiënt mogelijk zullen combineren.
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Raadsel

Kan jij deze rebus oplossen of niet? Zoveel zal het wel niet uitmaken, stuur gewoon 
de oplossing door naar raadsel@vtk.be en maak kans op een bol.com bon van 
€20

Voor de kleurplaat van afgelopen week hadden we een totaal van 0 inzendingen 
:'(. De leden hebben blijkbaar de paintskills verloren in de quarantaine helaas. 
Geen winnaar deze week dus. 

Netflix

De winnaar van de Netflix prijs is Toon Grommen! Toon je mag een mailtje sturen 
naar Communicatie@vtk.be om je prijs af te halen.
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