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Beste lezer

Week 11 van het semester, wat wil zeggen dat het hierna nog twee weken is 
voor de blok officieel begint? De blok, waarin iedere student zich binnen opsluit, 
ver van sociaal contact en activiteiten buitenshuis. Niet zo veel verschil van onze 
huidige situatie dus. Maar voor je echt full-on in blokmodus gaat en je echt moet 

stoppen met uitstellen, is hier het voorlaatste Bakske van dit academiejaar.

Veel plezier 

De redactie
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Praeseswoordje
5 juni 2020, een datum zoals een ander. Totdat vader Corona het 

licht zag en er voor zorgde dat deze datum constant in mijn hoofd 
rondspookt. THESISDEADLINE. Een tikkende tijdbom. Mijn Matlabcodes 

dansen voor mijn ogen, ’s nachts volgt de ene nachtmerrie over drones de 
andere op. Nog 32 dagen, 54 minuten en 25 seconden... (Sorry Communicatie 

voor de laattijdigheid van mijn tekstje!

Wie had er ooit kunnen denken dat ik nog maar kon dromen om mijn thesis af te 
geven in juni. Een droom zou ik het eigenlijk zelfs niet durven noemen, in deze situatie 

lijkt een nachtmerrie mij geschikter. Wat zou ik niks liever willen dan al mijn vooruitgang van 
de voorbije weken in te ruilen voor een coronavrij einde van het semester. Een einde waarin 

we nog een laatste keer samen hard konden gaan en vol enthousiasme een Elixirtje bestellen, 
om dan keer op keer te beseffen wat voor een smerige boel dat eigenlijk wel niet is. Nog 1 keer 
samen cantussen, ik zou met veel plezier mijn meest gehate nummer - Die Kat Komt Weer - voor 
jullie inzetten.

Wat keek ik ook uit om eens te kunnen genieten van het studentenleven zonder zelf verantwoordelijk 
te moeten zijn op de kiesweek. Met spotgoedkope pintjes en kaaskrokketten in de hand bekijken 
hoe de nieuwe generatie aan hun toekomst bouwt. De nieuwe, jonge ploegertjes observeren en 
beseffen hoe snel alles voorbij is gegaan…

Breng vrijdag zeker jullie stem uit en bepaal of onze serieuze ploeg capabel genoeg is om de 
fakkel over te nemen van het toch wel geweldige Cirque du Certyn!
Tot volgende week

Daphne
Praeses VTK ’19-‘20

Vicewoordje
Het is weer die tijd van het jaar, de kiesweken zijn al volop aan het lopen maar nu is die van VTK 
eindelijk gearriveerd. Dit is wel de periode waar je als huidig G5 stilstaat en terug kijkt op wat je 
met je praesidium allemaal hebt waargemaakt. En ondanks Corona hebben wij al een prachtig 
werkingsjaar achter de rug en gaat de nieuwe serieuze ploeg toch stevig uit hun pijp mogen 
komen om ons te overtreffen. Maar dat gaan ze natuurlijk deze week moeten bewijzen met hun 
online kiesweek!

Mijn hunkering naar een cantus, TD of enig ander studentenvertier wordt alsmaar groter met de 
dag. Waarom kunnen we nu niet gewoon ons jaar in stijl afsluiten? Onze leden de activiteiten 
aanbieden die ze verdienen? Waarom niet, Marc? Mijn kans op het slagen van mijn thesis is aan de 
andere kant alsmaar kleiner aan het worden met de dag. Ik kan u een tip meegeven, tijd is niet 
alles als je wilt slagen voor een thesis! Een goeie richting vinden voor mijn thesis is al even 
moeilijk als zoeken naar Kim Jon-un in Noord-Korea deze tijden, je denkt ook even dat je 
hem dan gevonden hebt maar het gaat later toch blijken dat het waardeloos nieuws is.

Alleszins, schatjes van patatjes, gebruik je tijd goed nu zodat je een leuke zomer 
tegemoet kan gaan! (lol) Maar ik vraag me af, als eerstejaars zeeën van tijd 
hebben voor hun examens nu en in de zomer, gaat er dan volk genoeg zijn 
volgend jaar op Groep T?
Kusjes

Jarrit
Vice-Praeses VTK '19-'20



Keuzedag

Keuzedag bach ir - informatie over hoofd- en 
nevenrichtingen
Terwijl toekomstige studenten informatie krijgen via
https://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/infodag/online-infodag, 
organiseert de Faculteit Ingenieurswetenschappen online presentaties en 
chatsessies over de hoofd- en nevenrichtingen en masteropleidingen, voor 
de bachelorstudenten uit de eerste fase ingenieurswetenschappen (burgerlijk 
ingenieur).

- programma:
 https://eng.kuleuven.be/studeren/keuzemomenten/online-keuzedag/

- schrijf je in voor de chatsessies (met een prof en/of met een student):
 https://eng.kuleuven.be/formulieren/online-keuzedag/online_
chatsessies



CORONALABELHOKJE
hokje
zorgvuldig afgesloten
helemaal
waterdicht, alles klopt
we blijven er best in

toch brengen die hokjes 
miserie
overal 
soms gekend
soms onder de radar

maar ze bieden een oplossing, duidelijkheid, 
het is logisch dat we dit doen
maar toch, zouden we binnenkort,
als we terug uit ons hokje mogen,

niet ook die andere hokjes achterwege kunnen laten?

Miel Nonafaci

Gedicht



Minecraft

Minecraftserver
Heb jij zin om samen met je vrienden een geweldige fabriek te maken (en veel 
meer) en deze triestige periode van corona iet wat te vergeten? Dan heeft 
VTK de oplossing voor jou, een FTB Revelation Minecraft Server waar iedereen 
welkom op is! Kom zeker eens spelen!

Meer info over hoe je een modpack moet installeren, vind je in dit filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=YkTQTGmxbrA

IP-adres: vtk.apexmc.co



Spelletjesguide: loner edition

Een nieuwe week, een nieuwe reeks spelletjes voor jullie om te spelen! Ik neem 
aan dat na sommige spelletjes van vorige weken er een paar vriendschappen 
zijn gesneuveld door frustraties dus lijkt het me de gepaste moment om over te 
schakelen op games die je alleen moet spelen. Natuurlijk bestaan er oneindig veel 
games maar ik lijst hier mijn persoonlijke favorieten en toepasselijke spelletjes op 
voor de trouwe Bakskeslezers!

Spore

Bestaat er een schattiger spel dan Spore? In dit 
spel maak je de evolutie van organismes mee 
en kan jij deze sturen hoe jij wilt. Wil jij een 
carnivoor, herbivoor of gewoon een omnivoor? 
Alles kan in dit spel, bedenk de zotste dingen 
want je kan het allemaal doen! Vertrek van de 
Cell Stage om vervolgens over te gaan naar de 
Creature Stage, de Tribal Stage, de Civilization 
Stage om te eindigen in de Space Stage waar je oneindig lang planeten kan 
terravormen om je nederzettingen te plaatsen. Gegarandeerd dagen speelplezier!

Slime Rancher

Oke ik heb gelogen, er bestaat een spel dat nog 
schattiger is dan Spore en dat is Slime Rancher! 

allemaal draait om het opzuigen en schieten van 
slimes. Verken de wereld, ontdek nieuwe delen en 

vind nieuwe soorten slimes! Daarmee kan je combineren en je farm uitbreiden. 
Dit spel gaat je geen wekenlang vasthouden maar eenmaal je bent vertrokken, 
ben je direct verslaafd en speel je het uren aan een stuk!

Thief

Ben je altijd geintrigeerd geweest door zaken 
stelen uit de Colruyt of krantenwinkeltjes? Dan 
zal het spel Thief je zeker bekoren! Eén simpele 
missie: steel alles wat je kan zien! In dit spel 

ga je op missies om stealthy zaken te 
gaan stelen en dingen te bemachtigen. 

De verhaallijn is zeer sterk en de 
steal mechanics zijn uitermate 

aangenaam om mee te spelen. Leer in een wip sloten en kluizen 
kraken en ga er stiekem vandoor met de buit!

Vice tips



Jawel, jullie kennen dit spel alemaal wel! 
Age of Empires blijft een legendarische 
klassieker die in je kindertijd al je 
computeruren opslorpte. Hoewel dit spel 
lokaal kan gespeeld worden met meerdere 
mensen, hebben de meeste wellicht in hun 

eentje meer uren eraan verloren. AoE II wordt vaak gezien als de standaard om 
te spelen maar ik ben nog altijd het meeste fan van de original edition. Om een 
consenus te maken hebben ze die een makeover gegeven waardoor die er nu 
beter uitziet! Dus hou je klaar om je empire op te bouwen en te laten evolueren 
over de tijdperken heen. Stel je legers samen en maai de vijand van de kaart!

Werkelijk één van de weinige spellen die mij 
qua verhaal en gameplay zo heeft verrast 
als Alice: Madness Returns. Het spel wordt 
gecategoriseerd als een 3D platformer maar 
is zoveel meer dan dat! De extra upgrades 
en leuke mechanics maken het spel ten 
eerste een waar genot om te spelen. Daarbij 
is de plot echt innemend en laat het je niet meer los. Het is gebaseerd op 
Alice in Wonderland en neemt deze plot naar een veel hoger niveau. Je bent 
gewaarschuwd: hiermee ben je weken van je leven kwijt!

Anno serie

Als je over geniale spelletjes spreekt van 
de goede oude tijd, kan je moeilijk de Anno 
serie vermijden. Dit spel is tot zijn core een 
ingenieus spel dat je in zijn greep houdt vanaf 
het begin. De bedoeling? Een settlement 
maken met pioneers die uitgroeien tot 

kooplieden via verschillende stages. Ze hebben altijd nieuwe behoeftes die 
je gaat moeten zoeken op andere eilanden. Koloniseer alle eilanden, hou je 
bevolking tevreden en domineer heel de wereld! Mijn persoonlijke favoriet is 
Anno 1602 wat de oudste is maar degene die daarop volgen zijn stuk voor stuk 
goudmijnen.
De serie opgelijst volgens datum en mijn favoriet:

Van oud naar nieuw: 1602-1503-1701-1404-2070-2205-1800
Favoriet: 1602-1503-1404-1701-2070 (de andere nog niet gespeeld)

Vice tips



Dagboek

Het dagboek van een prof – Jos Edition – The 
Josshank Redemption

Wat voorafging: Jos heeft samen met Dirk een boot gebouwd om over het kanaal 
uit België te ontsnappen. Na een klopjacht zijn ze nu in Engelse territoriale 
wateren.

Zaterdag: Nadat we de hele nacht verwoed aan het peddelen waren, komen we nu 
dicht bij het Engelse vasteland. Oh Albion, Jos en Dirk zijn er!
Maar Albion blijkt ons niet te willen ontvangen met open armen. Ze nemen dat 
Brexit-ding precies serieus en we zijn als Belgische vluchtelingen niet meer welkom. 
Ze zetten ons in een cel in de Tower of London samen met een paar vriendelijke 
Afghanen en Syriërs.

Zondag: Wat die theedrinkers ook willen doen met ons, ik dacht het niet! Ik heb 
uitgebreide ervaring met schedels kraken en als een van de grappiggeklede wachters 
dichterbij kom, kraak ik zijn schedeltje als een pinda.
We slagen erin de sleutels te ontfutselen maar bij het ontsnappen cirkelen al die 
raven rond ons en ze geven telepathisch onze locatie door aan de Beefeaters. Wij 
laten ons niet vangen en lopen naar een riooldeksel om langs het riool te ontsnappen: 
Prison Break Josshank edition.

Maandag: Zo goed als alle agenten in het Verenigd Koninkrijk zitten ons op de hielen. 
We kunnen hier duidelijk niet blijven: we moeten zo snel mogelijk naar Amerika!
Plots komt de oplossing ons binnengevlogen! We nemen de Titanic! Of we zoeken 
iets dat er op lijkt! En de Titanic vertrok vanuit Ierland! Op naar Ierland. Het is vanaf 
London ongeveer 84 uur wandelen naar Holyhead: van daar kunnen we wel naar 
Dublin zwemmen!
We wandelen de hele dag gestaag door en tegen de avond zetten we ons met Dirk 
in het pittoreske dorpje Slough voor een welverdiende rust.

Dinsdag: We voelen het aan onze benen maar geven niet op! We blijven doormarcheren! 
Tegen de avond bereiken we het mooie Oxford, inferieur aan de KU Leuven maar toch 
wel een ça va unief. Plots zien we daar iemand in Hawaï-shorts met een petje en een 
groot geel plakkaat om zijn lijf complottheorieën uitdelen: het is Mark de Maanman!
Nu de campussen op slot gingen hier in België, verplaatste hij zich nog snel naar hier 
om zijn missie verder te zetten. Of zoals hij het aan ons zei: ‘Corona is een komPLOT 
van Corona-bIeR en Zoom geleid (leid=lijd=lijden) door Bill Gates (GATE OF HELL).’

Woensdag: Mark de Maanman vindt ons plan om naar Amerika te gaan best goed. Hij 
wou zelf al naar Californië gaan om daar bij een lancering van een Falcon 9-raket 

van SpaceX voor eens en voor altijd te bewijzen dat geen enkele raket langer 
dan 17s onderweg kan zijn.

Hij kent gelukkig ook een bevriende professor die ons met een klein 
vliegtuigje tot Amerika wilt brengen.



Donderdag: Vermomd, ik als Josos de Mexicaan en Dirk als Schnappie de krokodil, 
begeven we ons naar Oxford Airport en stijgen we daar op in een klein Cessna’tje.
We vliegen de hele dag en we komen, na een tussenstopje op de Faeröereilanden en 
Ijsland, blij aan in Groenland.

Vrijdag: Vandaag gaan we er geraken! Het is maar een paar uur tot onze laatste 
tussenstop in Labrador. Eenmaal ter plaatse ben ik zeer teleurgesteld dat er hier 
mensen zijn en geen Labradors.
Maar soit, tegen de namiddag krijgen we eindelijk Lady Liberty in zicht en bereiken 
we New York. America, Land of the Free, Home of the Brave, verheug je want Jos, 
Dirk en Mark zijn er! We zingen allemaal in de helikopter het officieuze Amerikaanse 
volkslied. Zing maar mee, dagboek!

America, f*ck yeah!

Comin' again to save the mother*ckin' day, yeah

America, f*ck Yeah!

Freedom is the only way, yeah

Tot volgende week, mijn beste dagboek.

Dagboek



Horoscoop

Proffenhoroscoop

RaMario 21 maart – 19 april
Zoals het oude wijze gezegde zegt: ‘Een nieuwe week, een nieuwe kiesweek!’. Laat al 
die negatieve energie van de voorbije weken (isolatie, ongeluk brengen, liefdesverdriet) 
maar achter je en neem eens deel aan een online cantus. Zorg er enkel voor dat bij 
de Pappenheimer er geen verwarde grootmoeder je kamer binnen wandelt.

Steyaertier 20 april – 20 mei
Beste Stier, deze week kijken we naar het buitenland, meer specifiek naar Japan. Niet 
enkel ligt het aantal besmettingen en doden door Corona daar lager maar bovendien 
is er daar een speciaal type rund: de Wagyu. Deze koeien worden gemasseerd, krijgen 
klassieke muziek te luisteren en mogen bier drinken. Klinkt niet slecht he! Bereid 
daarom een emigratie naar Japan voor.

TweeWilliamingen 21 mei  - 20 juni
Beste Tweeling, de kans bestaat dat je getraumatiseerd bent geraakt door de serie 
Tsjernobyl. Geen probleem, niets wat de serie ‘Living with Yourself’ niet kan oplossen! 
Hier komt onze trouwe Ant-Man een kloon van hem tegen ofzo en het is grappig 
denk ik. Een kloon deed me denken aan een tweeling en daarom is dit goed advies, 
denk ik.  

KrE(ric)eft
Beste kreeft, ik heb het beste advies ooit! Wist je namelijk dat kreeften een exoskelet 
hebben dat hen beschermt tegen vijanden? Bescherm je deze week tegen corona 
door je niet meer te wassen en rond te rollen in je eigen vuil, na verloop van tijd zal 
dat wel verharden tot een exoskelet! (pas op, was wel je handen anders heb je een 
appeltje te schillen met Maggie)

VTKLeeuwtje 23 juli – 22 augustus
Beste VTKLeeuw, helemaal in thema van (bijna) 100 jaar VTK vraag ik aan jou de 
eeuwenoude vraag: ‘Wat was er eerst: VTK of het VTKLeeuwtje?’ Bezin je er deze 
week maar ’s over.

Maagd/Lutgarde 23 augustus – 22 september
Beste Maagd, nu je Jane the Virgin helemaal hebt uitgekeken en weet dat Darth 
Vader stiekem de vader is van het kind van Jane (ja sorry, ik heb de serie absoluut 
nog nooit gezien en weet ook echt niet waar het over gaat en ben gewoon te tam om 
het plot op te zoeken) kan je nu eens een andere iconische filmserie bekijken en ’s 

gezellig Harry Potter opnieuw bekijken.

Wimschaal 23 september – 22 oktober
Moeilijke keuzes Wimschaal, ook deze week! Vermoed je dat de grenzen 

weer opengaan in de zomer en plan je toch die vakantie of ga je voor 
het zekere en reserveer je een bungalow in de Ardennen?



Horoscoop

SchorPeter-van-Puyvelde-ioen 23 oktober – 21 november
Het maken van een horoscoop wordt moeilijker met de week. Deze week halen 
we de inspiratie van schorpioenweetjes waaruit blijkt dat schorpioenen vooral ’s 
nachts hun voedsel verzamelen. Is dat niet toevallig zeg? Ga deze week daarom 
gezellig om 2u ’s nachts naar de koelkast voor een midnight snack.

Boog-Joris-de-Schutter 22 november – 21 december
Als pastafari heb je vele voordelen. Eindelijk kan je gewoon met een vergiet op je 
hoofd op straat gaan. Eindelijk kan je je helemaal overgeven aan een religie die je 
noden echt erkent: pasta boven alles. Wentel jezelf in vreugde nu je eindelijk die 
*perfecte* religie hebt gevonden.

SteenDirk 22 december – 19 januari
Beste Steendirk, horoscopen maken lijkt op een steenbok zijn. Al te vaak sta je 
helemaal eenzaam op een hoge rots en kijk je boven alle onwetenden uit. Verhef 
je daarom ook deze week boven het plebs en vermijd enig contact met niet-
steenbokken.

WaterMartineBaelmans 20 januari – 18 februari
Beste WaterMartine, nu je helemaal gepolariseerd voor of tegen de Legende van 
Korra ben, kan je die nieuwgevonden haat nog wat versterken door een andere 
polariserende serie te bekijken. Inderdaad, ik heb het over de drie recentste Star 
Wars. Ben jij een Rian Johnson-hater of vond je dat hij het goed deed? Is de 
laatste film een mooi einde of een nostalgische crash?

HoussaVis 19 februari – 20 maart
Blub blub. Meer advies hebben we deze week niet. Horoscoop out.

HamsterHajtjema 20 maart – einde der tijden ofzo
Hamster, dit is jouw laatste kans! Nog een week voor de winkels openen! Hamster 
nu nog alles wat je ziet! Make the rekken van the colruyt leeg again!



Battle van de Beschermheiligen – Deel 4 – de Sint 
vs de Roloff-Matek

Vorige week versloeg de Goedheiligman met een verpletterende trui de Eenmodel-
truiman. Deze week willen wij de strijd wat dichter naar de ingenieurs brengen door 
iets heiligs te introduceren wat velen onder jullie kennen: de Roloff en Matek (a.k.a. 
De Werktuigkundebijbel)

Sinterklaas aka de 
Goedheiligman

Roloff/Matek

Feestdag 6 december (what did you 
expect)

12 november (we hebben 
voor de gelegenheid de dag 
van de stalen buis gekozen 
aangezien iedereen wel 
eens een keer of twee 
gebuisd is op SDM)

Geboorteplaats Turkije Duitsland

Leven Korte samenvatting: slim 
mannetje. Bisschop. Veel 
wonderen. Eerst drie 
terdoodverdeelden gered. 
Dan nog eens drie. Gaf  
drie arme vrouwen geld (in 
een schoen aan de haard) 
zodat ze konden trouwen 
en niet in de prostitutie 
moesten. Drie  vermoorde 
studenten gerespawnd 
uit een vat pekel. Fixte 
een hongersnood. Redde 
een kind uit kokend water 
door maffe moeder. Redde 
mensen uit een storm 
en Liam Neeson’de een 
gekidnapt joch.  

Geboren in 1963 ergens 
in Duitsland. Eerst enkel 
beschikbaar in het Duits, 
nu waarschijnlijk in zo goed 
als elke taal. Na enkele jaar 
werd hij populairder en 
populairder tot hij (vanaf 
ergens in de jaren 80) als 
referentiewerk beschouwd 
wordt. Sommige zijn 
nog verder gegaan dan 
dit en hebben ook een 
sekte rond deze boeken 
gesticht genaamd ‘Selectie 
en Dimensionering van 
Machine-elementen’.

Battle



Battle

Dood 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.

De Roloff en Matek is 
ondertussen aan zijn 22e 
druk maar is nog even leuk 
(ahem marteling) als bij 
de 1e

Powers 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.

Staat u toe elk 
mechanisch voorwerp te 
dimensioneren. Geeft u 
zonder gemor de nodige 
veiligheidsfactor. Zeg de 
naam drie keer na elkaar 
en een ingenieursstudent 
heeft 50% kans om in 
huilen uit te barsten.

Beschermheilige Een beetje van iedereen: 
Beschermt schippers, 
bootbouwers, vissers, 
gevangenen, onschuldig 
ver-oordeelden, advocaten, 
deur-waarders, bankiers, 
handelaars, schilders, 
apothekers, bakkers, 
kinders en “vrijers”.

Beschermt 
staalconstructies, elke 
ingenieur die iets moet 
dimensioneren (sorry 
computerwetenschappen) 
en mensen die houden van 
overpriced veel te dikke 
boeken.

De backgroundstory van de Sint blijft episch. Zoveel wonderen, zoveel mensen gered. 
Daarentegen maakt de Roloff/Matek het leven van de 2e bacheloringenieursstudent (en 
soms ook de 3e bachelor en 1e masterstudent) volledig miserabel. Eindeloze tabellen en 
eindeloze bladzijdes vol obscure formules. 1-0 voor de Sint.
De powers van de Sint zijn wel krachtig. Gratis cadeaus, bescherming tegen rechtzaken, 
bescherming tegen hevige nachtjes uit en honger (het gerucht gaat dat de Sint vanuit 
Turkije naar België de nachtelijke kebab heeft meegebracht). De Roloff/Matek daarentegen 
plundert de portemonnee van de arme student en doet u in huilen uitbarsten. Anderzijds 
geeft deze bijbel je wel elke sterkteberekening die je maar wil en fixt veiligheidsfactoren. 
Maar laten we eerlijk zijn: wie heeft er zin in een week lang noeste arbeid met formules 
en hyperstaticiteit als NX het met een leuke eindige elementen berekening in een paar 
minuutjes doet? 2-0 voor de Sint.
De Sint beschermt velen maar het ontbreekt ons wel aan een echte bescherming 
voor ingenieurs. Daarentegen beschermt de Roloff/Matek zo goed als elke ingenieur en 
beschermt hij bovendien het meest supreme materiaal op aarde: staal! 2-1 voor de Sint.
Conclusie: de Sint wint zij het met een beperkte marge. De grote dimensioneerkrachten 
en specifieke ingenieursbescherming maakt van de Roloff/Matek een verwoede 
tegenstander maar het terroriseren van studenten kunnen we hier niet door de 
vingers laten gaan.
In een reactie antwoorden de auteurs Wittel, Muhs, Jannasch en Voßiek het 
volgende: “De overwinning van deze oude ruiter te paard doet ons niets. In 
de toekomst zullen oorlogen niet meer bepaald worden door cavalerie 
maar door Panzers gemaakt van goed gedimensioneerd staal. 
Deutschland über alles



The European Green Deal: een korte samenvat-
ting

Op 11 december 2019 presenteerde de Europese Commissie de ‘European 
Green Deal’ waarin ze haar ambitie uiteenzet om het eerste klimaatneutrale 
continent ter wereld te worden. Met de Brexit, de nieuwe meerjarenbegroting 
en spijtig genoeg ook de coronacrisis, is deze Green Deal naar de achtergrond 
verdwenen. Misschien is het daarom net nu eens een goed moment om deze 
weer in de schijnwerper te zetten en te kijken wat die inhoudt.

Laat ons beginnen met te kijken naar hoe we er nu voorstaan (zie grafiek onder). 
In vergelijking met het referentiejaar 1990, hebben we het niet zo slecht gedaan: 
de CO2-emissies zijn in absoluut aantal met meer dan 20% gedaald. Dit is des 
te bewonderenswaardiger als we de economie erbij halen: deze is over dezelfde 
periode (gecorrigeerd voor koopkracht en nieuwe lidstaten) met meer dan 50% 
toegenomen. Het veelgehoorde mantra dat verminderen van CO2 gepaard zal 
gaan met een krimpende economie lijkt daardoor niet meer zo sluitend.

Nu we weten waar we staan, kunnen we zien waar de Green Deal ons naartoe 
wilt brengen. Het plan is namelijk om tegen 2050 klimaatneutraal te worden en 
om dat te kunnen halen is in 2030 al een vermindering (t.o.v. 1990) van meer dan 
50% nodig.  Alhoewel het huidige beleid ons al aardig in die richting zou duwen 
(zie de lichtblauwe projectie op de grafiek), is er wel nog wat werk aan de winkel. 
De Europese Commissie schat dat dit, per jaar, een extra €175 tot €290 miljard 
euro zal kosten. De vraag is dan echter van waar dit geld zal komen, hiervoor zijn 
er drie mogelijkheden: het aanspreken van private investeerders, het Europese 
meerjarenbudget en de Europese Investeringsbank. Deze laatste heeft een bedrag 
van maar liefst €550 miljard klaar om de transitie mogelijk te maken.

Verder heeft de Commissie ook allerlei beleidsmaatregelen klaar staan. Een 
ervan is het bekende EU-ETS (EU Emission Trading System), hierbij legt de EU 
een emissieplafond op voor een bepaalde periode en kunnen vervuilers voor die 
periode emissierechten kopen. Een andere optie is om, bij het afsluiten van nieuwe 
handelsverdragen, enkel nog verdragen af te sluiten met landen die zich houden 
aan het akkoord van Parijs om zo ook andere landen te dwingen hun uitstoot te 
verminderen. Ten slotte gaan de huidige emissienormen (voor bv. wagens) nog 
verder verstrengen.
Alhoewel de ambitie er is, en een hele stapel maatregelen voorbereid zijn en er 
ook een aanzienlijke stapel investeringen klaarliggen, zijn er nog obstakels. Een 
eerste obstakel is de transportsector, sinds 1990 is de CO2-uitstoot met meer 
dan een kwart gestegen (zie grafiek onder). Om deze uitstoot te verminderen – die 
bestaat uit zowel het personenverkeer (auto, trein, vliegtuig…) als het vrachtverkeer 
(vrachtwagen, scheepvaart, vliegtuig…) – lijkt een combinatie van technologische 

vooruitgang (zoals elektrisch rijden) 
en nieuwe beleidsmaatregelen 
(emissienormen) een goede 
combinatie.
Een ander obstakel is de 
energieproductie. Alhoewel hier 
de uitstoot al stevig is gekrompen, 
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vertrouwen veel landen in Europa voor hun energieproductie nog steeds op 
vervuilende energiebronnen zoals steenkool of bruinkool. In deze sector zijn dan 
ook maar liefst 250 000 mensen tewerkgesteld. Het is dan ook een hele uitdaging 
om deze landen ervan te overtuigen om te schakelen naar energiebronnen die 
minder uitstoten én om tegelijkertijd een sociaal bloedbad te vermijden. Een 
nieuw transitiefonds wil daar dan ook bij helpen.
Om te concluderen, Europa is niet slecht bezig. Sinds 1990 is de economie sterk 
gegroeid en tegelijkertijd zijn de emissies afgenomen. De nieuwe Green Deal gaat 
verder op deze trend maar wil deze nog ambitieuzer maken door te mikken op 
-50% in 2030 en helemaal neutraal in 2050. Dat vereist heel grote investeringen die 
zullen komen van zowel private investeerders als overheden. Vergezeld van een 
hele set maatregelen (zoals het EU-ETS) hoopt de Europese Commissie dit doel 
te bereiken, maar daarvoor moet ze nog wel enkele obstakels uit de weg ruimen. 
Een eerste is de toenemende uitstoot in de transportsector, een tweede een grote 
afhankelijkheid van vervuilende energiebronnen met een grote tewerkstelling. Het 
wordt een grote uitdaging die veel zal 
vragen van overheden, bedrijven en 
burgers maar het lijkt maar al te nodig 
om een rampscenario te vermijden.

Michaël Martens
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Raadsel

Ook deze week valt er weer een bol.com-bon van €20 te winnen. Het enige wat 
je moet doen om een kans te maken is de oplossing van deze twee droedels 
doorsturen naar raadsel@vtk.be.

De winnaar van de rebus van vorige week is Veronique Lenaerts, proficiat! Jij mag 
een mailtje naar communicatie@vtk.be sturen met als onderwerp 'Bakskesprijs 
S2W11'.

Minecraft

De winnaar van het Minecraftaccount is Vincent 
Patteet! Jij wist dat de afgebeelde blok 'Crying 
Obsidian' was en mag een mailtje sturen naar
communicatie@vtk.be met als onderwerp 
'Minecraftprijs S2W11'. Veel plezier ermee!

Netflix

Jullie geliefde Bakske heeft niet altijd deze naam gehad. In de loop van de jaren 
zijn er heel wat dingen de revue gepasseerd. Kan jij raden welk van onderstaande 
namen géén echte voorloper van Het Bakske is geweest? Mail je antwoord naar 
raadsel@vtk.be met als onderwerp 'Netflix S2W11' en maak ook deze week weer 
kans op een Netflixabonnement van 6 maanden!

Het Lichtbakske — De Bloembak — Het Klasbakske — Het Bla-Bla-Blaadje — 
De Visbak — De Rolluik
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