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Het Bakske
Beste lezer
Vorige week werd gezegd dat er geen Bakskes meer gingen verschijnen. Maar wij
hebben beslist dat in deze tijd van zeer beperkt sociaal contact en veel onzekerheid, wij jullie toch een wekelijkse houvast willen geven met een gezonde portie
randomness en leuke artikels. Hopelijk brengt dit Bakske toch een glimlach op
jullie snoetje! Veel leesplezier!
Groetjes, de Redactie

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG

Praeseswoordje
Na het bericht dat we vorige week nog eenmaal een
Bakske zouden uitbrengen, hebben we de huidige werkwijze
van KU Leuven en de regering gevolgd en zijn we van onze
plannen en maatregelen afgeweken… Wat resulteert in een tweede
speciaal-voor-in-corona-verveel-tijden-ontworpen Bakske!
Het is voor ons allemaal een heel vreemd gevoel om ’s morgens wakker
te worden zonder overvolle agenda en stressaanvallen over dat ene taakje,
genaamd thesis, P&O of ontwerp. Als praeses lopen een deel van mijn taken
gelukkig wel nog door, waardoor het zwarte gat nog maar lichtgrijs is op dit
moment. Alle vergaderingen op facultair en universitair niveau verlopen nu via
Skype, wat ervoor zorgt dat ik mij tegenwoordig voel zoals Big Brother of het
goede oude spel the Sims: elke dag kom ik via camera’s thuis in een nieuwe
woonkamer, keuken of bureau van verschillende professoren. Ik ga er niet verder
over uitweiden – in deze tijden is het Bakske voor iedereen een mooi tijdverdrijf
- , maar geloof mij, het verschil in kledijsmaak van sommige professoren stelt
niks voor in vergelijking met hun smaak voor interieurinrichting of schilderijen…
Afgelopen week hebben we ons moeten aanpassen aan een digitaal
studentenleven. Ik weet dat dit voor velen een grote aanpassing is en de nodige
flexibiliteit en improvisatie vereist. Weet dat jullie mij altijd kunnen contacteren
via facebook of via praeses@vtk.be voor alle mogelijke vragen of problemen
rond de coronamaatregelen. Ik sta dagelijks in contact met het decanaat (en
bijbehorende huiskamers), waarbij we samen proberen het voor iedereen
gezien de omstandigheden zo draagbaar mogelijk te maken.
Houd de moed erin en verwaarloos je studies niet zodat we snel terug kunnen
genieten van veel Io Vivats en ElixIrtjes in onze favoriete kelder!
Hoopvolle groeten,
Daphne
Praeses VTK 2019-2020

Vicewoordje
*Kuch kuch* Beste mensen die dit lezen, welgekomen
in nog maar eens een prachtig online Bakske om jullie
oneindig lange verveling op te vullen met het beste tijdverdrijf.
Aangezien de supermarkten strenger zijn geworden kunnen we
zelfs niet meer gaan hamsteren voor de fun en sporten met een
paar mensen mag ook al niet meer! Als er nu een paar soldaten in
uniform met geweer zo nu en dan zouden lopen voorbij mijn raam, zou
het even goed oorlogstijd kunnen zijn. Het lijkt ook allemaal wat surreëel
dat we rustig aan het werken of chillen zijn thuis of op kot terwijl een zotte
pandemie de hele wereld teistert. Nu kunnen we tenminste niet klagen dat
het tweede semester een te korte blok periode heeft! Maar we blijven gewoon
doorgaan, we verzinnen nieuwe leuke dingen om online te doen om onszelf
bezig te houden, we kunnen eens deftig nadenken over waarom we ineens
afkickverschijnselen vertonen nu we niet meer kunnen uitgaan. (tip: het heeft
met alcoholgebruik te maken)
Kortom, neem het Bakske eens goed door in de hoop leuke tekstjes te vinden
(niet op deze pagina weliswaar), om leuke nieuwe spelletjes te ontdekken en in
de hoop op het Netflix rad te komen en dat abonnement vast te grijpen!
Gedesinfecteerde en volgens de maatregels compleet veilige kusjes en knuffels,
Jarrit
Vice-Praeses VTK 2019-2020

Cursusdienst
De cursusdienst is verplicht gesloten. Bij vragen of problemen kan je steeds een
mailtje sturen naar cursusdienst@vtk.be en wij proberen je zo goed mogelijk
verder te helpen.

Woordje
Technische medewerker KUL
-Rudi- woordje
Mijn verhaal is er eentje uit de oude doos maar met betrekking tot
het Galabal.
Lang, heel lang geleden .. (zo lijkt het een kei oud verhaal..) werd het
binnenplein van het Arenberg kasteel omgetoverd tot een feestpaleis. Een hele
grote tent net zo groot dat het er netjes tussen kon, vulde het plein op. Binnen
werden kosten nog moeite gespaard om de grandeur van zo'n gala avond op te
smukken. Witte stoeltjes idem tafelkleedjes en om wat kracht bij te zetten aan
de inrichting hingen er ook joekels van kroonluchters (al of niet fake kristal). In
het midden van al dat mooi's kwam er een dansvloer uiteraard en dat is nu net
de aanzet van dit verhaal.
Wie bestelde er de dansvloer? die zou moeten bestaan uit vooraf behandelde,
gladde planken; niet dus. Alsof ze rechtstreeks ergens uit een zagerij kwamen
werden ze geleverd en naast mekaar gelegd, das de juiste benaming. Wie oh
wie kon dat boeltje laten blinken? (lees schuiven!) de Rudi weet dat, daar
gingen ze van uit . Aldus kwam er een delegatie op mij afgestevend (ah ja
gsm was er toen nog niet) of ik kon helpen. Ik gaf de opdracht om bijenwas te
gaan kopen in vloeibare toestand uiteraard en eventueel, toch ook maar een
boenmachine te huren. Na een poos dezelfde delegatie, of ik het niet eens kon
komen voordoen? zo een toestel en dat spul erin schrok hun duidelijk af. Maar
,ja er was een maar, ik wou dat wel komen voordoen, maar kon toch ook niet
zomaar van die woonwijk ongezien weg wandelen. En dus werd ik gekidnapt, de
schijfdeur van de toen dienst doende kar open, de Rudi erin (bijna gesmeten)
en wijle weg. Je kan het wel raden, de boenwas voldeed niet aan het gevraagde
en ook die machine hield het voor bekeken, toen de leidingen zich vulde met
de foute emulsie. Ik heb dan maar voor gedaan hoe assepoester dat in haar
tijd moet hebben gedaan, schrobben en schuren met de hand. Wie het van mij
heeft over genomen en hoeveel kabouters er ook bij aan te pas kwamen om
het klaar te hebben een paar uur later weet ik niet. In die tijd werd ik (nog) niet
uitgenodigd om op de glamour avond aanwezig te zijn. Dat is pas jaren later
aan de orde gekomen, zelfs een lint kwam er op een keer bij te pas, en ja ik
draag het met trots.
Helaas geen Galabal dit jaar, en oh ja, ik werd netjes terug naar de woonwijk
gereden, uit de kar gekieperd en alsof het zo moest zijn liep ik recht in de face
van mijn toenmalig diensthoofd. "Druk bezig Rudi?" zei de dame in kwestie. ikke
: "ja ja heb net glas naar de bollen gebracht." (was toen nog onze taak ) Ik had
zelf niet door dat ik lege handen had en geen glasbak. Maar zij ook niet!
Eind goed al goed, want bleek dat het bal een succes was... van horen zeggen.
Rudi

Good things are worth waiting for...

Events

Bloedserieus
De Bloedserieusweek gaat nog door, elke druppel telt! Hou het
evenement in de gaten voor updates over locaties en tijdstippen.
Kan je er in Leuven niet bij zijn? Ga naar je donorcentrum thuis
(op afspraak: https://donorportaal.rodekruis.be/).
Hou je postdonatiekaart goed bij en kom er later een goodiebag
mee ophalen!
Een donatie is een geldige reden om onderweg te zijn.

Berichten

Het dagboek van een prof – Jos Edition –
Mission Imjossible
Wat voorafging: Jos is vrienden met een meloen en wilt Dirk 3D-printen
Maandag: De quarantaine gooit roet in mijn plan! Ik heb alles klaarliggen om
hem te printen: een KAT-model met zwerfkatten, Dirkpoeder van vermorzelde
schedels en staalpoeder en een welkomsttaart. Enkel een printer, dat heb
ik niet! Maar ze laten me niet meer toe tot het lab want ‘Dirk printen is geen
essentieel onderzoek’
Ik ging in de zetel zitten met Makker de Meloen en begon te brainstormen.
Denk Jos Denk! Ik kon niets verzinnen en besloot dan maar ’t Bakske te lezen:
het summum van de literatuur. Bij het lezen van al die leuke filmtips dacht ik
plots aan een van mijn lievelingsfilms: Mission Impossible met Tom Cruise. Ik
haalde de dvd nog ’s boven en begon hem te kijken.
Dinsdag holst van de nacht: Aha! Dat is het! Na een lange Mission Impossiblemarathon weet ik wat ik ga doen: Mission ImJossible met Jos Cruise, of Tom
Juise. Ik ben nog niet echt uit hoe ik me ga noemen maar wel wat mijn plan is.
Om het spannend te houden, zal ik het maar stuk voor stuk onthullen!
Dinsdag ochtend: Ik neem de wagen naar de campus. Uitzonderlijk want
normaal gezien neem ik de fiets. Pieter ziet me aankomen met de auto en kijkt
verbaast maar ik meld hem dat het is omdat ik nog wat boeken wil meenemen
voor de quarantaine begint.
Hij vermoedt niets. Perfect! Ik parkeer de wagen aan het uiteinde van het
werktuigkundegebouw, ver uit het zicht. Het is nu tijd voor deel twee van mijn
sneaky plan: ik wandel naar auditorium C en zet mijn koffertje net naast de
verbinding tussen de hal en de werkplaats.
Nu het laatste deel van het plan. Ik ga naar de geheime koffieruimte in
Werktuigkunde. Voor zij die het niet weten, het is een prachtige koffiezaal met
prachtige glazen ramen, goed verstopt. Ik ga naar een van de ramen en open
het terwijl ik luid brul: ‘Om eventjes alles te verluchten tegen Corona’. Zonder
dat ze het zien gooi ik echter een klein pakketje aan een klein parachuutje uit
het raam.
Tijd voor het laatste deel: de uitvoering. Ik wandel terug naar de auto en ga
erin zitten. Ik zet mijn zonnebril op en rijd de auto zachtjes achter het gebouw
terwijl de tune van Mission Imjossible op de achtergrond draait.
Dan zet ik het plan in actie. Met een vlotte druk op mijn gsm ontploft mijn
koffertje. Hierin zat een bolognesebom. Het maakt ongelooflijk veel lawaai
en stuurt liters bolognesesaus de lucht in. Iedereen is afgeleid. Het hele
gebouw, inclusief de onderzoekers in het AM-lab, lopen naar de hal onder
aula C om te zien wat er aan de hand is.
Het AM-lab is nu leeg. Ik rijd de auto tot net ernaast. Het kleine
pakketje met parachute is perfect in de struik ernaast geland.

Dagboek

Nu niemand het verwacht en iedereen afgeleid is door de Bolognese, detoneer
ik dit pakketje en de gevel zakt in.
Ik gooi met een soepele worp mijn trekhaak tegen de machine en open een
blikje spinazie. Het is Jos-tijd. De spinazie geeft me bovennatuurlijke krachten.
Mijn hemd scheurt open door al de Josspieren die verschijnen en ik trek met
een soepele armbeweging de 3D-printer naar buiten.
Nu de vermomming. Want wat ze niet wisten is dat mijn auto eigenlijk geen
auto is! Het is een kartonnen omhulsel dat ik rond mijn fiets heb gezet. Ik zet
het omhulsel over de printer en duw de printer met kartonnen omhulsel erover
naar een parking verderop. Hidden in plain sight.
Woensdag vroeg ’s ochtends: Ik heb van VTK het busje mogen lenen. Officieel
om nog wat vaten naar ‘t ElixIr te brengen maar eigenlijk gebruik ik het busje
voor veel sinistere doeleinden: het stelen van de printer. Ik rijd in de duisternis
van de parking, vouw het kartonnen omhulsel op en steek de printer in het
busje.
Eenmaal thuis is het tijd om te doen wat moet. Ik laad de KAT-file in de machine,
voeg wat foto’s van Dirk en mij toe, zet het Dirk schedel-en-staalpoeder in de
bak en trek mijn labojas aan. Urenlang print het. Vonken en Vuur, alsof het een
liedje van Clouseau is, spatten er af.
Donderdag: Maar dan is eindelijk de Dirk geprint. Ik zie nog niet veel maar ik weet
wel dat ik hem nu moet nog tot leven moet wekken. Ik verbind de 3D-printer
aan een bliksemgeleider. Frank Deboosere had bliksem beloofd deze nacht dus
ik wacht geduldig. Als de goden Roloff en Matek ons goed gezind zijn, ben ik
weer verenigd met Dirk deze nacht.
En hoera, de bliksem komt! Morgen is Frank er weer met meer weer maar
morgen ben ik er weer met meer Dirk! Om klokslag 12 uur vliegt er een kolossale
bliksemschicht recht via de geleider in de machine. Deze ontploft en de
brokstukken vliegen door mijn woonkamer.
Ik sta op uit het puin en kijk in een spiegelscherf die er ergens bij ligt. Met die
labojas en de gestoorde blik in mijn ogen lijk ik wel op Frankenstein. Hmmm,
FrankenJos, klinkt wel leuk. Maar dan zie ik daar uit het puin iets opstaan!
Dirk! Hij is er weer, of ja, toch bijna. Het is nu nog een Babydirk dus hij moet
nog groeien maar hij ziet er exact uit zoals ik verwachtte: een Dirkhoofd op
het lijf van een baby! Al heeft hij wel om een of andere reden een kattenstaart.
Waarschijnlijk een fout in de KAT-file.
Vrijdag: Eindelijk is onze familie compleet: vader Jos, moeder meloen en
Babydirk. Ik ging naar de winkel voor wat melk en van die Vitabiskoeken. Zoals
Dovy zou zeggen: ‘Ik voeder deze Babydirk alsof het mijn eigen is!’ ’s Avonds
hebben Babydirk, Makker de Meloen en ik een liedje gezongen. Zing maar mee,
dagboek!
Baby dirk, Dirk Dirk Dirk Dirk Dirk Dirk
Baby dirk, Dirk Dirk Dirk Dirk Dirk Dirk
Baby dirk, Dirk Dirk Dirk Dirk Dirk Dirk
Baby dirk, Dirk Dirk Dirk Dirk Dirk Dirk
Baby Dirk!
Tot volgende week dagboek!

Logi-fix-tips

Logi

INTERIEUR
Fix eindelijk die lamp die je al maanden epileptische aanvallen bezorgt
en ohja kleine moeite om meteen die antieke halogeen- of gloeilampen te
vervangen door ledlampen want langere levensduur, lager verbruik én lagere
kostprijs! Van nen deal gesproken!
Herbekijk en verhuis je hele kot-/kamerinrichting eens, om dan te besluiten dat
de eerste toch beter was. → Dubbele tip want dubbel zoveel tijd gevuld.
Heb je geen fatsoenlijke bloempotten? Graaf dan een gat in de grond (pas op:
alleen als je op het gelijkvloers zit) want echte grond is nog altijd de beste
potgrond.
Haal (dik) papier of karton boven en schilder je eigenste Picasso- of Van Goghkunstwerk dat je vervolgens kan ophangen om die spauw-, vocht-, etens-...
vlekken vakkundig te verbergen
Controleer de rookmelders (maar laat niet per ongeluk het brandalarm afgaan,
dan moet iedereen tegelijk naar buiten en da’s momenteel natuurlijk niet de
bedoeling)
DAKWERKEN
Indien je in een huis woont: klim op het dak met een paar emmers water
en giet ze door de goot om te zien of het toch niet lekt (best een paar keer
herhalen voor statistische zekerheid)
En als je dan toch bezig bent aan een dag op het dak, kijk dan ineens eens of
alle dakpannen nog wel recht liggen en zo niet, speel een dagje tetris met de
dakpannen tot ze goed liggen
SCHRIJNWERK
Kuis alle (maar dan ook alle) ramen die je woning rijk is (enja da’s een logistieke
taak want die werkbroek komt o zo goed van pas voor zeemvel/raamwisser /
handdoek-..)
Herschilder je oude deur-/raamkaders en nu je toch bezig bent kan je ineens
wel de volledige deur eens van een vrolijker kleurtje voorzien
Zet hang-, sluitwerk en schuivende delen van ramen/deuren/... in de olie zodat
ze niet meer klemmen (en als je die opsomming niet snapt; geef maar gewoon
alles dat van metaal is eens een beurt)
WANNA-BE-LOODGIETER
Haal je loodgieters kunsten boven en fix die lekkende kraan zodat hij weer
zorgeloos kan stromen
(bonus- een lekkende kraan kost tot 20 euro)

Ontdooi de diepvriezer! Elke mm ijs zorgt voor 5% meer verbruik, ongeveer 5
euro meer per jaar dus ontdooien die handel (bonus - dan moet eerst de gehele
inhoud aan ijs en verdwaalde kroketten gegeten worden)
Bedenkt een creatieve wc-rol houder om je toiletbezoeken aangenamer te maken
(want toegegeven, zo’n losse rondslingerende rol is niet altijd ideaal)
Blijf even hangen bij de wc en ontstop die ook meteen maar eens (want toegegeven,
dat studentenleven heeft de sanitaire voorzieningen ook wel danig op de proef
gesteld) (bonus - een lopende wc kan tot 750 euro/jaar kosten)
(EXTRA)-CURRICULAIR
Boor die vijs in je muur die je al jaren nodig hebt om je middelbaar diploma op
te hangen (want dat van de universiteit zou nu wel nog eens even kunnen duren)
Boor nog wat extra gaten, gewoon omdat het kan (en omdat de zomer eraan
komt, dan is extra verluchting altijd welkom
Kusjes,
Abraham, Aline, Dries en Jonas

Logi

Weetjes
Zinloze weetjes
Wist je dat...
het woord ‘faculteit’ is samengesteld uit drie andere woorden: de noot ‘Fa’, de
afkorting van de KU Leuven en het woordje tijd. Dat laatste duidt op hoeveel tijd
we er wel spenderen
het woord ‘lockdown’ vertaald ‘sleutelneer’ betekent. Het is alsof je de sleutel van
je kot hebt laten vallen, de sleutel nu ‘neer’ is en je niet meer uit kot kan.
volgens niet-burgie kennissen het mogelijk zou zijn om kwantumfysisch door een
muur heen te tunnelen. Dit kan je eens op je kot proberen!
je geen slechte adem doorheen een webcam kan ruiken?
je op een webcam eigenlijk niet kan zien of je een broek aan hebt als je je goed
positioneert?
bovenstaand weetje gevaarlijk is om uit te proberen, vooral als je even moet
opstaan om naar het toilet te gaan?
als je ‘hamster mondinhoud’ intikt in Google om uit te rekenen hoeveel wc-rollen
er in de mond van een hamster passen, heel verontrustende dingen tegenkomt?
het ergens wel ironisch is dat iedereen die Sociale Wetenschappen studeert nu
asociaal thuis Sociale Wetenschappen moet studeren?
België meer koningen heeft dan alle staten van de Verenigde Staten tesamen?
dit het tiende weetje is van deze zinloze weetjes-lijst?
Wij met onze AZERTY-toetsenborden de enigen met een ‘Shift lock’ zijn, op de
meeste anderen bestaat de ‘Caps lock’. Het verschil tussen die twee is dat de
Caps lock enkel voor de letters werkt, en de Shift lock voor alle toetsen, deze
laatste stamt uit de tijd van de typemachines, waarin de shift voor een fysische
verschuiving van de hamertjes zorgde, waardoor een letter op een andere plaats
op het hamertje op het papier gedrukt werd. De ‘Shift lock’ vergrendelde deze
verschuiving.
De campagne ‘blijf in uw kot’ niet werkt, veel studenten zitten namelijk thuis in
plaats van op kot!

Lutgarde
Love, Live and Lutgarde
in Lockdown
Onze expert Lutgarde biedt de lezers hulp en uitleg bij moeilijke
situaties in Love and Life tijdens deze Lockdown.
Hoi Lutgarde,
Mijn naam is Sjarel, ik ben een vijfdejaarsburgie en ik maak me wat zorgen
over de lockdown. De decaan heeft me gezegd dat de masterproeven op afstand
worden verdergezet maar dat er geen uitstel is voor het indienen ervan. Dat is nu
wel een probleem want ik ben nog niet begonnen. Wat moet ik doen?
Groets,
Sjarel,
--Hoi Sjarel,
Ja Sjarel, ik wil nu niet een open deur intrappen, maar je bent gesjareld. Nog
eventjes een thesisje bijeenschrapen in een paar weekjes is krap maar niets
waarbij de analyse ons niet kan helpen! Vandaag roep ik de hulp in van dhr. Pareto.
Zijn 20/80-regel stelt dat 80% van het werk kan bereikt worden met 20% van de
moeite. Awel, doe dat!
Lees wat abstracten voor je literatuurstudie en doe alsof je alles gelezen hebt,
weid heel hard uit in je methodologie zonder dat je iets doet en ga ergens wat te
kort door de bocht om lastige vragen te vermijden.
Normaal zeg ik: een 8 is tolereerbaar maar dat is voor een thesis jammerlijk niet
van toepassing. Normaal zeg ik: sluit je op in je kot en doe niets anders en dat is
perfect van toepassing in coronatijden.
Coronice groeten,
Lutgarde

Europees schaliegas: Grote kans of grote
bedreiging?
De Verenigde Staten maakten afgelopen decennium een enorme verandering
mee in de energiesector. Het gebruik van steenkool raakte in vrije val sinds het
aantreden van Barack Obama als Amerikaanse president in 2009. Tegelijkertijd
maakten hernieuwbare energiebronnen een enorme opgang. Toch is er een
trend die misschien nog opvallender was gedurende deze periode. De winning
van schaliegas in Amerika kende de afgelopen tien jaar een bijna ongelooflijke
toename. Deze revolutie heeft van de Verenigde Staten op zeer korte tijd een
netto exporteur van energie gemaakt, wat de Amerikaanse economie natuurlijk
een flink steuntje in de rug geeft.

Toch is het niet al rozengeur en maneschijn wat deze bijzondere energiebron
betreft. In tegenstelling tot conventioneel aardgas, vereist schaliegas een speciale
techniek om het gas uit de bodem te halen. Deze techniek heet hydraulisch
fractureren, maar staat beter bekend als fracking. Hierbij worden zand, water
en chemicaliën onder grote druk de grond ingepompt om daarna terug, samen
met het schaliegas, opgepompt te worden. Milieugroeperingen hebben sterke
bezwaren bij deze techniek omdat deze het risico tot luchtverontreiniging,
bodemverontreiniging en aardbevingen met zich meebrengt. Bovendien komt er bij
schaliegas een hogere uitstoot van CO2 en methaan kijken dan bij conventioneel
aardgas.
Als reactie op de Amerikaanse resultaten heeft de Europese Unie een studie
uitgevoerd om de Europese schalielagen beter in kaart te brengen. Deze studie,
de European Unconventional Oil and Gas Assessment (EUOGA), bracht aan het
licht dat er ongeveer 89 biljoen (89 000 miljard) kubieke meter schaliegas in de
Europese bodem zit (zie afbeelding). Ondanks deze grote voorraad is er buiten het
Verenigd Koninkrijk nog geen enkel Europees land overgegaan tot grootschalige
exploitatie van schaliegas. In Nederland en Polen zijn reeds test boringen geweest,
maar de druk van milieubewegingen, de strenge klimaatregels van de Europese
Commissie en de hoge investeringskosten hebben tot nog toe verdere projecten
afgeremd. Of schaliegas ooit een belangrijke rol zal spelen in de Europese
energiebevoorrading blijft voorlopig een vraagteken.
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Berichten

CultuurQuarantainetips
Deze week heeft de EU aan Netflix gevraagd om hun kwaliteit te verlagen zodat er
genoeg bandbreedte beschikbaar blijft voor de essentiële diensten… Meer Netflix
dus! Daarom verzamelen ook wij nog steeds het allerbeste wat het internet te bieden
heeft naast memes
Harry Potter
Minstens 1000 minuten aan grootse cinema
De Harry Potter franchise sterft nooit. Of je de films nu 10
jaar geleden, 5 maanden geleden of vorige week nog voor het
laatst hebt gezien: het is dringend tijd om deze nog een keer te
bekijken. Want zeg nu zelf, er bestaat toch niet zoiets als teveel
Harry Potter?
The 100
Netflix - 6 Seizoenen
Mensen zijn naar de ruimte gevlucht door een apocalyps. Na
zoveel jaar worden er 100 tieners terug naar de aarde gestuurd om
te zien of deze terug leefbaar is. Een serie met verhaallijnen voor
ieder wat wils. Geen zin in actie of vechtscènes? Kijk vijf minuten
later naar de volgende laag intrige! Uitgekeken op romantiek?
Wordt van je stoel geblazen door de volgende plottwist op het
einde van de aflevering!
Lost in Space
Netflix - 2 Seizoenen
Een superintelligente familie reist door de ruimte naar een
tweede planeet, maar komen veel obstakels tegen onderweg.
Ze lossen allerlei wetenschappelijke problemen op om er te
geraken, en moeten uitkijken voor elk gevaar dat om de hoek
loert.
Forrest Gump
142 minuten
Een prachtige film over een opgroeiende
man die altijd, zoals een kat, op zijn pootjes terecht komt. Bomvol
heel bekende quotes en nog actueler omdat de hoofdrolspeler
besmet is met covid-19. Als je deze klassieker nog niet gezien
hebt, maak er werk van!

Lucifer
Netflix - 4 Seizoenen
Een charmante British Devil die een van de hipste nachtclubs
in L.A. uitbaat, en dan nog eens valt voor een knappe detective
van de LAPD. Een detectiveserie met net dat beetje extra
goede humor.
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Donnie Darko
114 minuten
"Een getormenteerde tiener wordt gekweld door visioenen
van een man in een groot konijnenpak die hem manipuleert
om een reeks misdaden te begaan, nadat hij nipt een bizar
ongeluk heeft overleefd. De grote doorbraak van Jake
Gyllenhaal, een acteur die later wel vaker films aflevert met
een hoog ""What the fuck""-gehalte. Indien je niet direct de
hele film snapt, geen probleem, quarantainetijd genoeg
voor hem nog eens opnieuw te kijken. Of je zoekt natuurlijk
een verklaring op het internet. Kijk de extended cut!"
The Loudest Voice
VRT NU - 1 Seizoen
We volgen Roger Ailes, adviseur van verschillende republikeinse
ex-presidenten en all-round klootzak. Benaderd door Rupert
Murdoch om een nieuwe TV-zender op te richten onder News
Corporation tovert hij Fox News uit zijn mouw. Elke aflevering
maken we een nieuwe stap mee in het diepe, die uiteindelijk
zal leiden tot het quasi vormen van de Amerikaanse publieke
opinie en de presidentsverkiezingen van 2016
The Big Short
131 minuten
Neuroloog Michael J. Burry is een van de eersten die in 2005
doorheeft dat de Amerikaanse economie op het punt staat
in te storten. De banken, en tal van speculanten met hen,
hebben zich waanzinnig verrijkt met rommelhypotheken
en andere ondoorzichtige financiële constructies. Hij
bedenkt een plan om daarvan te profiteren. Banken en
investeerders lachen hem vierkant uit, maar samen met
enkele opportunisten zet Burry door.
The Barefoot Emperor
154 minuten
Vorige week spraken we al over King of The Belgians, maar nu
Cinema ZED al zijn bioscoopfilms op hun streamingdienst
Dalton zet, kunnen we ook dit vervolg aanraden! Qua stijl
valt de appel fameus ver van de boom als je kijkt naar zijn
voorganger, het is nu zelfs nog meer een pareltje om te
bekijken. Dus benieuwd naar hoe het (ex-)koning Nicolas III
vergaat na zijn trip door de balkan? Kijk dan naar ZED vanuit
je zetel!

Cultuur

Samenzweringstheorie: Elvis leeft.
De gemiddelde lezer van ons geliefde bakske is zo’n 20 lentes jong. Toch leeft
Elvis Presley nog steeds voort in de geest van velen onder ons, hoewel hij in 1977
naar verluidt stierf. In dit artikel leg ik u uit dat deze levende legende verder gaat
dan onze geest, en waarom hij in de zomer van ‘77 zijn eigen dood in scène heeft
gezet.
Het begint allemaal met het patriottische engagement van Elvis The Pelvis, die wou
zijn vlotte heupbewegingen namelijk inzetten in het vechten voor het vaderland.
In 1958 ging de King of Rock in het leger waar hij zich gelijk liet stellen aan de
alledaagse soldaten. Hij schonk zijn soldij aan minderbedeelden en zijn leger
kompanen. Na twee jaar dienst ging hij het Amerikaanse volk weer dienen op een
meer kunstzinnige manier, namelijk door de beste muziek aller tijden te maken.
Doorheen de rest van zijn carrière bleef hij echter de Verenigde Staten dienen,
zij het achter de schermen. Hij ging als infiltrant werken voor de FBI, en hielp
drugsbendes op te doeken. De topmuzikant was hier echter net iets te onvoorzichtig
in, en zijn enthousiasme heeft hem in gevaar gebracht. Daardoor werd hij in een
witness protection program geplaatst, waarvoor het in scène zetten van zijn dood
essentieel was.
Beste lezer, ik hoor u denken, “Lander, dit is de slechtst onderbouwde bullshit
die je me al verkocht hebt.” En daarop zeg ik wacht, want wat deze theorie straf
maakt zijn de accidentele bekentenissen van zijn gezin. Zo begon Priscilla, zijn
vrouw, over wat Presley ‘laatst’ zei. Daarbovenop ontwijkt zijn dochter Lisa Marie
steevast vragen over een gevoel van communicatie met haar vader. Zulke flaters
in het geheimhouden zijn niet alleen zeer duidelijk voor het publiek, maar ook
extreem gevaarlijk voor de dekmantel van Elvis.
Daarom, beste lezer, is het belangrijk dat u nu dat u de feiten weet, er alles aan
doet om ze te verdoezelen. Alleen op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat
meneer Presley zijn dagen kan slijten op Blue Hawaii, in plaats van in de handen
van de maffia en Paralyzed.
Lander De Schutter

Random
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Horoscoop
Proffenhoroscoop
RaMario 21 maart – 19 april
Hey Ram! Weet je nog dat deze horoscoop vorige week dit zei:
“ Tre k
je daarom niets aan van al die coronavirussen, voedselcritici en
quarantaines en ga deze week een lekkere Pizza Hawaï eten.” Awel, doe
dat dus niet! Trek u best wel iets aan van de virussen, blijf in quarantaine
en bestel geen Pizza Hawaï want goh, dat is eigenlijk toch echt niet te schranzen.
Steyaertier 20 april – 20 mei
Beste Steyaertier, sorry he! Vorige week meldden we nog dat “Een van de grootste
doelen in het leven van een Steyaertier is het bezwangeren van koeien.” Maar dat
gaat nu niet gaan he met die quarantaine! Bezwanger ander eens een zakdoekje
ofzo.
TweeWilliamingen 21 mei - 20 juni
Vorige week zeiden we nog: “Wees deze week daarom extra voorzichtig.” Dat bleek
geweldig advies te zijn! Komaan TweeWilliaming, keep going! Sluit u op in uw kot
en blijf voorzichtig!
KrE(ric)eft 21 juni - 22 juli
Vorige week hebben we je aangeraden om naar een klimaatmars te gaan. Dat gaat
dus niet meer. Doe deze week anders een klimaatmars in je kot!
VTKLeeuwtje 23 juli – 22 augustus
Vorige week meldden we trots dat “Een leeuw slaapt blijkbaar 13,5 uur per dag.
Tsjonge jonge, dan heb je wat in te halen! Laat die vroege ochtendlessen deze
week maar vallen en slaap eens goed uit.” Perfect toch in coronatijden! Coole
Leeuw, blijf zo gaan!
Maagd/Lutgarde 23 augustus – 22 september
Beste Maagd/Lutgarde, ons advies van vorige week (“Trek je daarom deze week
niets aan van de horoscoop en doe wat je niet laten kan!”) kan je best volledig
negeren. Zit wat op kot en los wat van die leuke integralen op!
Wimschaal 23 september – 22 oktober
Een Wimschaal, die wikt en weegt, weekt en wigt. Ook deze week kom je moeilijke
keuzes tegen. Blijf je op kot en eet je voor de triljoenste keer pasta of durf je naar
de winkel te gaan en riskeer je het virus te krijgen? Moeilijke keuzes maar houd
de moed erin!
SchorPeter-van-Puyvelde-ioen 23 oktober – 21 november
Blijkbaar kan een schorpioen twaalf maanden overleven zonder voedsel! Jij moet
je dus absoluut geen zorgen maken over al die quarantainemaatregelen want je
overleeft het wel! No stress.
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Boog-Joris-de-Schutter 22 november – 21 december
Dit is een zware periode voor alle boogschutters. Experten in het bedrijven van de
liefde zijn ze nu gedwongen om andere dingen te bedrijven. Ach ja, misschien is deze
periode van isolatie eindelijk een kans om je vakken/thesis wat bij te werken. Want
liefde kent geen leeftijd maar een thesis wel een deadline.
SteenDirk 22 december – 19 januari
Steenbokken zijn blijkbaar pessimistisch volgens ‘Cosmopolitan.com’. Oei, SteenDirk
blijf kalm! Het komt allemaal wel in orde!
WaterMartineBaelmans 20 januari – 18 februari
De Waterman werkt blijkbaar het liefst in groep. Dat kan nu wel eens een probleem
worden. Maar wees gerust Waterman! Het internet heeft genoeg oplossingen. Habbo.
nl bestaat blijkbaar nog steeds! Tijd voor digitale vrienden!
HoussaVis 19 februari – 20 maart
Eigenlijk is een visbokaal een glazen mondmasker, jij bent safe!
HamsterHajtjema 20 maart - ?
Nu alle dieren van de horoscoop het wat rustiger nemen, is het de uitgelezen kans
voor de Hamster om in gang te schieten! Wc-rollen, pasta en voedsel in blik zijn een
weerloze prooi voor de machtige kracht van de hamster. Maar probeer je deze week
te beheersen, tel eerst het aantal rollen wc-papier op kot en indien dit hoger is dan
20 heb je er echt niet meer nodig.
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Win win win

Raadsel van de week
Als je dit in een vol vat bier doet, is het leeg...

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon ter
waarde van €20.
De winnaar van vorige week is Jan Suykens. Stuur een mailtje naar
communicatie@vtk.be om af te spreken hoe je je prijs in handen kan nemen.

Ja, je leest het goed! Ook in de deze tweede quanrantaineweek geven wij een Netflixabonnement voor maar liefst 6 maanden weg! Lees hier wat je moet doen om
kans te maken op deze mooie prijs.
De oplettende lezer is het misschien al opgevallen dat over heel het Bakske virusjes
verscholen zitten. De wedstrijd van deze week bestaat er dan ook uit te tellen
hoeveel virussen dit Bakske bevat.
Stuur je antwoord door naar raadsel@vtk.be en wie weet wordt jouw quanantaine
een heel pak chiller!! De winnaar wordt vrijdag bekend gemaakt via onze Facebookpagina.
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Fakbar

On-nomi

On-nomi, ofwel al videochattend met elkaar een pintje
of een glas wijn drinken, gaat de komende weken het
cafébezoek vervangen. Dit kan natuurlijk gepaard gaan met
enkele leuke spelletjes die je terug kan vinden in het vorige Bakske onder ‘Café Quarantaine’.
Onder het motto “houd zoveel mogelijk je dagelijks ritme aan” deden wij
alvast de test. Pintjes koud, webcams aan, spelletje starten en drinken maar.
Voor zij die nog steeds sceptisch zijn of dit wel een volwaardige café-ervaring is
delen wij maar al te graag deze kleine fotoreportage. Onze kelen zijn alvast weer
goed ontsmet.

*disclaimer: de beelden van de katers van de dag erna zijn niet geschikt voor
gevoelige kijkers, dus die hebben we voor de zekerheid niet toegevoegd.
Al onze bevindingen van deze avond staan hier mooi opgelijst. Aan jullie om uit
te maken of deze café quarantaine wel echt zo erg is als we denken.

Hoe hard we onze geliefde kelder in Leuven ook missen, het is duidelijk dat Café
Quarantaine toch een goed of zelfs beter alternatief vormt voor iedereen die nog
graag ‘op café’ wilt gaan. Zo zie je maar dat met voldoende creativiteit geen enkele
fantastische traditie hoeft te stoppen.
Zo kunnen we dit artikel toch met een gerust en zeker niet dorstig hart afsluiten.
Die quarantaine houdt ons niet tegen!
Schol!
Bavo, Bart, Floyd, Katrien, Rik, Kristof, Mathijs en Gitte

