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DONDERDAG

Beste lezer,

Een van de weinige dingen dat nog niet afgelast is komende week is geluk-
kig ons geliefde bakske, coming to you 100 procent digitaal (geen bomen zijn 

gekapt in het maken van dit bakske yay)(normaal ook niet want wij drukken dit 
op gerecycleerd papier, dubbel yay). Na deze leuke mededeling ben ik helaas wel 
geforceerd om weer wat slecht nieuws mede te delen, het zal namelijk voorlopig 
het laatste bakske zijn tot de corona storm voorbij is. Maar niet getreurd want er 
is namenlijk ook nog wat extra goed nieuws. Er valt lekker veel te winnen in deze 

editie van het bakske!!
"Blader" er zeker eens door en wie weet val jij in de prijzen 

Hygiënische kusjes,
De redactie

DINSDAG
WOENSDAG

VRIJDAG



Praeseswoordje

Afgelopen week kreeg Corona plots een heel andere betekenis. 
Van het biertje dat ik standaard dronk voor elke cantus die ik ging 

voorzitten – om al een beetje in de sfeer te komen - , naar het virus
het er voor zorgt dat ik geen cantussen meer mag voorzitten. De shock was 

groot voor iedereen. Het zwarte gat dat ik dacht in juli te krijgen, is er plots 5 
maanden vroeger. Uiteraard gaat de gezondheid van elk van ons voor op het stu-

dentenleven, waardoor wij als VTK met veel pijn in het hart de beslissing maakten om 
onze gehele werking stop te zetten tot aan de paasvakantie. Hoe beter wij momenteel 
de regels van de overheid volgen, hoe groter de kans dat we er na de paasvakantie nog 
een fantastisch einde van het semester van kunnen maken!

Gebruik deze drie weken dan ook om te doen waar je al een heel jaar van zegt dat je ze 
moet doen, zoals in mijn geval een thesis schrijven. Als jullie ooit drones met pakketjes 
in de lucht zien rondvliegen, denk dan eens aan de gemaakte vooruitgang van mijn 
thesis door mijn technische praeses-werkloosheid! Ook voor de niet-laatstejaars zijn 
er nog een hele waaier aan bezigheden tijdens deze barre tijden: zo kan je bijvoorbeeld 
beginnen met het leren van een vreemde taal (Java
ofzo), je kot/kamer opkuisen (en de meest random dingen terugvinden), een bierde-
gustatie houden, beginnen joggen of speciaal voor Jarrit: urenlang FIFA spelen zodat 
hij eindelijk eens van mij kan winnen…

Omdat we in dit Bakske geen evenementen hebben om aan te kondigen, geef ik jullie 
graag een korte recap van mijn Jobfairavonturen van afgelopen week. Toen ik dinsdag 
om 15u30 het bericht kreeg dat alle evenementen boven de 1000 personen negatief 
advies kregen van de overheid, waren we in het midden van de opbouw in de Braban-
thal. Na een namiddag en avond rondbellen, kreeg ik uiteindelijk toch positief advies 
van de KUL-rector Luc Sels en de burgemeester van Leuven Mo Ridouani om onze 
Jobfair te laten plaatsvinden. Vol goede moed stonden we woensdag midden in de 
nacht op om ons opnieuw te begeven naar de Brabanthal voor een van de grootste 
VTK evenementen van het jaar. Om 9u55, 5 minuten voor de officiële start van de 
beurs, kreeg ik opnieuw telefoon van burgemeester Ridouani. De maatregelen waren 
verstrekt en het positief advies werd een verbod. Na onderhandelen kregen we toch de 
toestemming om onze Jobfair te laten doorgaan, zolang we konden garanderen dat er 
nooit meer dan 1000 personen tegelijk in de Brabanthal aanwezig waren. Bedrijfsver-
tegenwoordigers van bedrijven die met teveel personen aanwezig waren werden naar 
huis gestuurd en elke inkomende en uitgaande student werd geteld. Ik wil iedereen 
bedanken voor het begrip en het soms lange wachten in de rij. We hebben ons uiterste 
best gedaan om iedereen de kans te geven om optimaal kennis te kunnen maken met 
de bedrijven, en hopen dat jullie ondanks de zeer uitzonderlijke omstandigheden toch 
interessante gesprekken gevoerd hebben!

Afsluiten doe ik graag met jullie een zo gezond mogelijke periode toe te wensen. Ik 
hoop jullie zo snel mogelijk terug te zien op onze heilige grond van fakbar ’t ElixIr, 
Theokot of op een van onze evenementen. Blijf positief en kijk uit naar alle mooie mo-
menten die ons nog te wachten staan!

Met trieste groeten,

Daphne



Vicewoordje

Aan alle mensen die Corona hebben, proficiat! Aan alle mensen die nog geen 
Corona hebben, ook proficiat! Aangezien het Bakske komende weken niet meer 
fysiek gaat worden gedrukt omdat de aula’s dicht zijn en ik nu plots een zee van tijd 
heb, kan ik mijn tekstje zo lang maken als ik wil! Zie het als een compensatie voor 
het feit dat ik vorige week geen tekstje had. Disclaimer: het was een samenloop 
van omstandigheden dus ik was niet de enige schuldige!

Corona is een hot topic nu dus ik ben zowat verplicht om erover te praten en 
mopjes over te maken. Helaas gaat origineel uit de hoek komen moeilijk zijn 
aangezien plotseling de hele wereld tijd heeft om de meest uiteenlopende 
memes en grapjes te maken over de situatie. De grootste mop die ik tot nu toe 
heb gehoord is dat ik mijn thesis misschien nu wel kan afgeven in juni. Ik denk 
dat de persoon die dat heeft gezegd al corona had en waanbeelden was aan het 
krijgen. Maar ik zit dus wel degelijk achter mijn pc te werken en ik heb tijd om 
vanalles te doen waar ik normaal geen tijd voor heb. Opeens merk je hoe schoon 
Arenberg wel niet is als je een wandeling doet om toch maar eens die beentjes te 
strekken i.p.v. de hele dag naar memes, series en Youtube te kijken. Feesten kan 
een student ook al niet aangezien alles dicht is en het sterk wordt afgeraden om 
elkaar op te zoeken om
te zuipen.. Maar tegelijkertijd besluiten ze wel om donderdag tot middernacht 
alles van cafés open te laten zijn. De Belgische overheid doet waar die goed 
in is, geen of slechte beslissingen nemen! Ze zouden beter de vrijgekomen tijd 
benutten om een fatsoenlijke regering te vormen. 

Mijn tekstje is per ongeluk een beetje veranderd in een ranting op alles wat er 
nu gaande is maar hey, wat doe je anders met je vrije tijd! In deze tijden van een 
semi-lockdown (oppassen welke begrippen ik gebruik) wens ik iedereen sterkte 
en succes met alles, maak er gewoon het beste van en stay safe. We vinden het 
ook jammer dat jullie niet meer kunnen genieten van de VTK activiteiten, Revue en 
Existenzweek maar veiligheid primeert natuurlijk altijd en we hopen ook dat jullie 
je verstand goed gaan gebruiken in deze tijden!

Vele digitale kusjes en knuffels (want dat mag nog wel tegenwoordig)

Je kapoen,
Jarrit



Secriwoordje

In tijden van coronapaniek, WC-papiergehamster en, wegens 
gebrek aan studentikoziteit, lege Bakskes, draag ik graag onder 
het mom van #HelpElkaar mijn steentje bij om dat laatste prob-
leem op te lossen. Na de toch wel progressieve introductie van 
een beheerderswoordje vorige week, is het deze week tijd voor een 
unicum, een woordje waar de Leuvense student altijd al naar hunkerde 
zonder het goed en wel te beseffen, een secriwoordje!

Maar waarover zou zo’n secretaris al wel niet moeten schrijven? Ik zou kun-
nen vertellen over hoe ik zelf al eventjes met een ambetant hoestje zit, begon-
nen voor Corona viral werd in België welteverstaan, en iedereen me sindsdien 
aankijkt alsof ik een Italiaanse immigrant uit China ben, maar ik denk dat u uw 
limiet aan coronagerelateerd nieuws wel heeft bereikt. Ik zou kunnen vertellen 
over hoe ik als secretaris verantwoordelijk ben voor de verkoop van opleiding-
spullen en er een dertigtal onder jullie deze nooit zijn komen ophalen - shame 
on you als je dit leest - , maar vooralsnog ben ik de enige persoon in Leuven die 
spontaan emotionele reacties aan onderwijstextiel kan koppelen (gefrustreerde 
reacties), en dit een interessant onderwerp zou kunnen vinden. Ik zou kunnen 
vertellen over hoe een lockdownsituatie niet het ergste in de wereld is, want ik 
moet hierna nog eens heel de zomer op mijn zetel in “lockdown” doorbrengen, 
revaliderend van een kruisbandreconstructie ten gevolge van een scheur op-
gelopen op dag 1 (!) van de skivakantie, maar ik wil niet als een meelijwekkend 
persoon overkomen in mijn grote debuut van het machtige ingenieursblad.

Ja, ze hebben het me niet makkelijk gemaakt door me deze taak voor te schotel-
en aan het begin van een - laat ons eerlijk zijn - saaie periode. Een periode 
waarin we de vraag die ons doorgaans wekenlang bezig houdt, “Wie is de mol?”, 
nu al eensgezind kunnen oplossen: één of andere Chinees die vleermuissoep 
heeft gedronken op de markt van Wuhan. (Oké niet zo eensgezind, want de 
oorsprong van het virus is nog niet bepaald, maar je snapt wat ik bedoel). Een 
periode waarin we uit veiligheid niet alleen de Beiaard, maar ook ieder bejaard 
moeten missen. Een periode waarin onze alcoholconsumptie stijgt, zij het dit-
maal in handgelformaat. Aangezien het gebrek aan bruisend studentenleven er-
voor zorgt dat de pen een stuk minder vlot vloeit over mijn onbeschreven papier, 
zal ik de resterende ruimte van mijn eerste epistel wijden aan serieuzere zaken. 
Want weet beste studenten, dat wat we nu meemaken dan wel erg vervelend, 
maar ook uiterst noodzakelijk is. Ga niet te licht over de getroffen maatregelen, 
respecteer de beperkingen en draag je steentje bij in het uitroeien van dit klein 
met RNA gevulde proteïnenkapsel. Want ook al is VTK nu noodgedwongen naar 
de achtergrond getreden, dit is een “tot ziens” en geen
“vaarwel”.

Stay safe mijn vrienden! Tot snel.

Jilmen Quintiens, Secretaris VTK



Beheerderswoordje

Heel wat eerder dan gepland hebben we weer een plekje in ons 
geliefde Bakske weten te versieren. Blijkbaar hebben we het dan 

vorige week zo slecht nog niet gedaan - ofwel gunt ons fantastische 
communicatieteam ons gewoon nog eens een kans natuurlijk...

Anyway, we hebben allemaal een erg vreemde week achter de rug waarin 
het coronavirus plots wel een heel centrale rol ging spelen. Een week waarin 

onze masterstudenten op woensdag gelukkig nog konden deelnemen aan 
een alweer ijzersterke - maar achter de schermen toch speciale - editie van de 

jobfair.

Nauwelijks een dag later was het voor iedereen allicht wel duidelijk geworden dat er 
de komende tijd heel wat zou veranderen...
Op de bittere eindstrijd tegen de concullega’s van de Sportzak zullen onze dappere 
bier- en colasoldaten dus wat langer moeten wachten en ook heel wat andere 
toppers van activiteiten zullen de komende weken niet kunnen plaatsvinden. 

Zo keken wij bijvoorbeeld heel erg uit naar de voorstellingen van Revue, helaas blijft 
hun Airbus 200M 00.06 door deze hele situatie aan de grond (maar bekijk toch zeker 
eens het promofilmpje op hun Facebookpagina). 
Ook het galabal in Willy Wonka’s chocoladefabriek stond met stip in onze agenda, 
maar om besmetting van zijn chocolade te voorkomen, houdt Willy de deuren 
natuurlijk beter gesloten.  

Dat zijn natuurlijk maar een paar van de vele activiteiten waar heel wat VTK’ers met 
hart en ziel aan gewerkt en/of naartoe geleefd hebben en die we met heel veel pijn in 
het hart moeten annuleren. Zoiets laat natuurlijk een stevige leegte achter...

Om die leegte (in je agenda althans) toch een klein beetje te kunnen opvullen, geven 
we je wel graag een paar van onze tips mee: 
•  Loop jezelf in topvorm om op woensdag 29 april optimaal voorbereid   

 naar de 12-urenloop in Gent te vertrekken en onze Gentse collega’s    
 aan de overwinning te helpen!

• Aangezien je nu waarschijnlijk toch thuiszit: bereid je ouders,   
 broers en zussen voor op de vrienden- en familiecantus van   
 vrijdag 24 april!
• Vind De Mol  en hou alvast zondagavond 26 april vrij in je   
 agenda!
• Tot slot kan je misschien ook nog wat studeren of een thesis  
 schrijven ofzo, dat zie je zelf maar.

Het beloven nog lange weken te worden… 
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar, hopelijk zien we jullie 
allemaal snel en in goeie gezondheid terug in Leuven!

Kobe & Ruben



CuDi

Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    GESLOTEN  12u30-14u00 GESLOTEN

Dinsdag    GESLOTEN  12u30-14u00 GESLOTEN

Woensdag    GESLOTEN  18u00-19u30 GESLOTEN

Donderdag    GESLOTEN  GESLOTEN GESLOTEN 

Vrijdag         GESLOTEN  GESLOTEN     GESLOTEN
    

Omwille van het coronavirus zal ook de Cursusdienst maatregelen treffen om 
jullie op een veilige manier van alle boeken te voorzien. Vandaag laten wij alle 
boeken vervallen en schakelen we de reservaties uit, maar werken we met het 
principe 'First come, first served'. Dit wil zeggen dat je geen enkel boek meer 
kunt reserveren. Normaal heb je een e-mail gekregen met een link naar onze 
actuele stock. Op deze manier kan je zien of een boek dat jij nodig hebt nog bij 
ons in voorraad is. Deze sheet zal na elk verkoopmoment geüpdatet worden. Het 
is niet nodig om allemaal tijdens het eerste verkoopmoment langs te komen. 
Door de nieuwe levering maandagochtend zullen zo goed als alle boeken de 
hele week voorradig zijn.

Belangrijk: kom je boeken NIET afhalen als je je ziek voelt of symptomen van 
het virus vertoont. Als je een vriend(in)/ouder/broer/zus/... je studentennummer 
geeft, kan hij/zij de nodige boeken ook in jouw naam kopen. Het Theokot zelf is 
gesloten (enkel de Cursusdienst is open), dus iedereen kan voldoende afstand 
nemen van elkaar.

Hierna gaan wij pas terug open wanneer de lessen hervat worden. Daarna gaat 
het normale reservatiesysteem terug in werking (maar normaal gezien zou je alle 
boeken moeten hebben tegen het einde van volgende week).

Mochten er nog vragen zijn, mag je altijd mailen naar cursusdienst@vtk.be. Wij 
proberen zo snel mogelijk te antwoorden.

Met vriendelijke groeten,

Het cursusdienstteam



 Events

Ja mannen wat had ge gedacht...



Dagboek

Het dagboek van een prof – Jos Edition

Wat voorafging: Jos is vrienden met een meloen

Maandag: Beste dagboek, deze maandag gaat het al wat beter. Makker de Meloen 
helpt me de dagen zonder Dirk door te komen.

Vandaag dacht ik om eens iets te doen wat Dirk graag deed: koffie kopen in Werk-
tuigkunde. Lekker vroeg, om 8:30, probeerde ik koffie te kopen maar het lukte niet. 
Gefrustreerd zette ik me naast de automaat en begon ik te huilen.

Twee uur later verscheen daar plots Brechtje die net terugkwam van de les 
3D-printen. Hij vroeg wat er was en nadat hij hoorde dat het niet lukte om koffie 
te kopen, hielp hij me.

‘De truc is dat je je bankkaart er eerst moet insteken en dan pas je koffie moet 
aanklikken.’, zei hij me.

Ik was hem zeer dankbaar en we babbelden wat bij. Hij vertelde me over het 
nieuwste onderzoek naar Laser Powder Bed Fusion waarbij je uit metaalpoeder 
onderdelen kan printen.

De rest van de dag ging ik met Makker de Meloen rondwandelen in het park.

Dinsdag: Ik werd midden in de nacht wakker, badend in het zweet. Ik droomde 
van Dirk maar plots veranderde hij in een stofwolk. Wat zou het betekenen?

Toen ik plots een ingeving kreeg: Dirk, stofwolk, 3D-printen! Wat nu als ik Dirk ga 
additive manufacturen!?

Ik verzamelde in ijltempo foto’s van Dirk en maakte schetsen van Dirk, Makker de 
Meloen en ik die samen doorheen het park wandelen.

Woensdag: ik liep bij het opstaan direct naar het AM-lab. Ze wilden me eerst niet 
binnenlaten omdat ik in plaats van een labojas nog steeds mijn pyjama aanhad 
maar nadat ik de meloen tegen het raam begon te gooien, gaven ze toe.

Ik liet hen mijn fotoalbum van Dirk zien en de tekening van ons in het park en 
vroeg om Dirk te 3D-printen.

Ze keken me verward aan en zeiden dat ze een CAD-model nodig heb-
ben en Dirkpoeder. Waar haal ik nu een kattenmodel vandaan en 

Dirkpoeder?



Ik besloot naar het lab te gaan om inspiratie op te doen. Plots kwam het tot me! 
Dirk heeft botten! Schedels zijn ook gemaakt van bot! Als ik nu die schedels ver-
brijzel en meng met staalpoeder dan hebben we Dirkpoeder!

Donderdag: Het was een vermoeiende dag… Urenlang heb ik schedels staan ka-
potslaan. Pak schedel op, klop tegen muur, verbrijzel. Herhaal. Het werd zo mono-
toon dat ik in een trance raakte.

Een paar uur later heeft Karen me moeten verdoven met horse tranquillizer want 
ik was per ongeluk de hoofden van studenten en assistenten tegen muren aan 
het slaan.

Vrijdag: Ik werd wakker met een enorme kater van die horse tranquillizer. Tsjonge 
jonge. W817… Kater dat is het! Ik ga katten uit het asiel halen die als katmodel 
kunnen dienen! 

Dagboek, volgende week doen we het! We printen Dirk!

Dagboek



X

Lithium-ion batterijen

De Nobelprijs voor de Chemie is vorig jaar uitgereikt voor het uitvinden van de lithi-
um-ion batterij. Wat is deze batterij en waarom is deze zo significant?

Op 9 oktober besliste het Nobelprijscomité om de prijs voor Chemie uit te reiken 
aan het drietal John B. Goodenough van de University of Texas in Austin, M. Stanley 
Whittingham van de Binghamton University en Akira Yoshino van de Meijo University. 
Zij werkten gedurende de jaren ’70 en ’80 aan de ontwikkeling van de lithium-ion 
batterij en slaagden erin om – voortbouwend op elkaars werk – dit van een louter 
theoretisch concept naar een werkende toepassing te brengen.

Maar wat is nu datgene wat de lithium-ion batterij zo bijzonder maakt? Wel, het ant-
woord is relatief kort: hij is overal. Smartphones, laptops, gereedschap, elektrische 
wagen… zelfs tot in de Mars Curiosity Rover. Lithium-ion batterijen zijn alomtegen-
woordig.

Hoe werkt zo’n batterij nu? Een batterij bestaat steeds uit twee delen: een anode 
(het positief geladen gedeelte) en een kathode (het negatief geladen gedeelte). Als 
de batterij wordt gebruikt, bewegen er geladen lithiumdeeltjes van de anode naar de 
kathode en ontstaat er een stroom  door de verbinding. Dit gaat zolang door totdat 
alle lithiumdeeltjes zich aan de kathode bevinden.

Bij een niet-herlaadbare batterij zou dit nu het einde zijn. Een lithium-ion batterij is 
echter oplaadbaar dus als deze aangesloten wordt aan een stopcontact, bewegen 
de lithiumdeeltjes weer de andere richting uit en kan hij nog eens gebruikt worden.
De verdienste van het laureatenteam was dat zij erin geslaagd zijn om het lithiumion 
(wat zeer reactief is en wel eens zou kunnen leiden tot explosies) stabiel te omvat-
ten. Dit resulteerde in een lichte batterij die vele keren kan opgeladen worden en de 
basis vormt van een aanzienlijk deel van de hedendaagse technologie.

Maar het verhaal van de lithium-ion batterij is nog niet uit. The Economist Intelli-
gence Unit (een research groep) voorspelde nog vorig jaar dat de wereldwijde vraag 
naar lithium de volgende jaren zal verdriedubbelen door de grote vraag ernaar bij 
elektrische wagens. Landen zoals Chili (met grote lithiumreserves) proberen deze 
ontwikkeling niet te missen en een wereldleider in de export ervan te worden.

Om het kort even samen te vatten: met de uitvinding van de lithium-ion batterij 
maakten de laureaten de weg vrij voor de draagbare elektronische apparaten die 
nu alomtegenwoordig zijn. Eveneens maakten ze het commercieel gebruik van de 
elektrische wagen mogelijk. Door de – voorspelde – grote wereldwijde vraag voor 

deze wagens zal in de toekomst deze batterij misschien een nog grotere rol spelen.

Michaël Martens - Auteur Yera vzw

Yera



win win

WIN WIN WIN

Nu we allemaal thuis zitten door het corona virus kan de verveling al wel eens 
snel toeslaan. Daarom hebben we goed nieuws voor jullie, VTK geeft namelijk 
een jaarabbonoment Netflix weg om de corona storm door te komen!! De 
wedstrijd is redelijk simpel, je moet enkel raden waar deze 2 fotos in leuven 
getrokken zijn en dit doorsturen naar Communicatie@vtk.be. Door de loop van 
de week wordt de winnaar bekend gemaakt. Doe zeker mee!



XII

CultuurQuarantaineTips
Geen lessen, evenementen of fakfeestjes tot aan de Paasvakantie. Er wordt geadvi-
seerd je zo veel mogelijk af te zonderen en enkel voor het noodzakelijke in contact 
te komen met anderen. Het ideale moment om een beetje te studeren, maar dat 
kunnen we niet de hele dag doen. Daarom selecteert VTK voor jou de beste films 
en series om je door deze periode te sleuren!

Cultuur

Altered Carbon
Netflix - 2 Seizoenen

We leven in een wereld waarin bewustzijn kan worden overgeplaat-
st tussen lichamen. Een speciaal getrainde gevangene wordt terug 
tot leven gebracht om een moord op te lossen. Het tweede seizoen 
is net uit

Prison break
Netflix - 4 Seizoenen

Deze serie heeft niet veel introductie nodig: Slimme broers prober-
en te ontsnappen uit een gevangenis. Een must-see als dat nog 
niet gebeurd is. Een verhaal met complotten, intriges en suspense 
zonder de ingewikkelde verhaallijnen

Breaking Bad
Netflix - 5 Seizoenen + film

Een overgekwalificeerde chemieleerkracht krijgt terminale kanker 
en besluit om meth te beginnen maken om iets na te kunnen laten 
aan zijn gezin. Staat meer dan 10 jaar na de eerste aflevering nog 
steeds op nr. 4 op de ranking van IMDB

1992
Telenet - 3 Seizoenen 

Serie die enkele fictieve figuren volgt in één van meest turbulente 
periodes in de Italiaanse politieke geschiedenis waarin komaf werd 
gemaakt met corruptie en de Eerste Republiek. De verschillende 
personen komen vroeg of laat allemaal in aanraking met de politiek, 
de pers of het mediaimperium van Berlusconi



XIII
Cultuur

Brooklyn Nine-Nine
Netflix/Telenet - 6 Seizoenen 

Een langlopende single-camera sitcom met afleveringen van on-
geveer 20 minuten. Soms met langer lopende verhaallijnen, soms 
met afgebakende episodes vergelijkbaar met het formaat van 
Friends of How I Met Your Mother

Dark
Netflix - 2 Seizoenen 

Een klein stadje in de buurt van een kerncentrale, wordt opgeschrikt 
door een reeks verdwijningen van jonge kinderen. Gaandeweg ontdek-
ken we de connecties en de geschiedenis van de vier families cen-
traal in het verhaal. Zet je er over dat het een Duitse serie is, begin je 
binchwatchparty spoilervrij, geniet ook van het tweede seizoen en kijk 
reikhalzend uit naar het laatste seizoen dat we binnenkort mogen 
verwachten.

The Lord of The Rings-trilogie
686 minuten aan grootse cinema

Als je ooit een teken zocht om de drie films back-to-back te zien, is 
dit het wel. Met meer dan 11 uur aan beeldmateriaal ben je wel een 
dag zoet, voor nieuwkomers ook de uitgelezen kans om te ontdek-
ken waarom deze reeks 17 van zijn 30 oscarnominaties verzilverde

The road
111 minuten

Een sombere en donkere film over een tocht van een vader en zijn 
zoon door een verwoest Amerika. Zin in een dystopische film 
over hoe onze situatie er binnen enkele maanden uit zou 
kunnen zien? Dit is hem!

King of the Belgians
154 minuten
Koning Nicolas III is op staatsbezoek in Turkije wanneer plots Wallonië 
uit frustratie na jarenlang uitgelachen en bekritiseerd te worden door de 
Vlamingen de onafhankelijkheid uitroept. Mede door een zonnestorm 
wordt ook al het vliegverkeer platgelegd. Wat volgt is een hilarische maar 
ook satirische mockumentary gemixt met een roadmovie doorheen de 
balkan. Een vervolg -The Barefoot Emperor- kwam net in de zalen, dus 
daarop is het nog even wachten.
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 Horoscoop

Proffenhoroscoop

RaMario 21 maart – 19 april
Rammen doen het volgens de ‘Spirituele Rubriek’ graag op hun eigen manier. 
Trek je daarom niets aan van al die coronavirussen, voedselcritici en quaran-
taines en ga deze week een lekkere Pizza Hawaï eten. 

Steyaertier 20 april – 20 mei
Een van de grootste doelen in het leven van een Steyaertier is het bezwangeren 
van koeien. Het seizoen komt eraan en spoedig is iedereen bronstig. Tijd om in 
form te komen! Ga direct naar de fitness, ga niet langs McDonalds, je krijgt geen 
€200.

TweeWilliamingen 21 mei  - 20 juni
Een tweeling zijn heeft veel voordelen. Je kan je wederhelft naar een verplicht 
labo sturen als je brak bent of die kan je vriend(in) bezig houden als jij met je 
sidechicks/binken bent. Maar pas op! In maar liefst 53,2% van de gevallen is je 
tweeling kwaadaardig! Wees deze week daarom extra voorzichtig.

KrE(ric)eft
Kreeftjes doen het niet goed in een pot met kokend water. Bijgevolg is het jouw 
hoogste prioriteit om te vermijden dat het zeewater nog warmer wordt! Doe 
jouw radicaalste kleren aan en ga deze week naar een klimaatmars. 

VTKLeeuwtje 23 juli – 22 augustus
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. 

Maagd/Lutgarde 23 augustus – 22 september
Volgens de wijze website ‘Cosmopolitan.com’ is ‘Analyseren niet echt jouw ding’. 
Excuse me?! Alle Maagd/Lutgardes zijn koning(inn)en van de Analyse! Trek je 
daarom deze week niets aan van de horoscoop en doe wat je niet laten kan!

Wimschaal 23 september – 22 oktober
Volgens de “20 Eigenschappen van het sterrenbeeld weegschaal”, heb je een 
sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ah ja, natuurlijk! Want een weegschaal is ook het 
symbool van Vrouwe Justitia! Doe deze week daarom wild en schakel over naar 
Rechten. Protip: fix best zo snel mogelijk je VRG-Codex en Lacoste-hemdje.

SchorPeter-van-Puyvelde-ioen 23 oktober – 21 november
Het leven van een schorpioen is niet altijd makkelijk. Mensen verwijten je 
wel eens overambitieus te zijn. Maar trek er je niets van aan! Gooi je er 
volledig in! En als er dan eens een plebejer op jouw angel trapt, ach 
ja, dan is dat maar zo!



Boog-Joris-de-Schutter 22 november – 21 december
Alhoewel boogschutters experts zijn in het yeeten met pijl en boog, kan de boog 
niet altijd gespannen staan! Neem deze week daarom even de tijd voor geestvol-
heid. Mediteer, doe yoga, ga naar een oefenzitting die geen belang voor het 
examen heeft. Kortom: chillax

SteenDirk 22 december – 19 januari
Aah de SteenDirk, wat een majestueus dier! Hij staat veel hoger dan de andere 
dieren, letterlijk en figuurlijk. Probeer ook deze week jouw dominantie over de 
anderen te tonen. Doe dit door vanuit de hoogte te praten of gewoon op de high 
ground te gaan staan. Beklim daarom eens het Kasteel. 

WaterMartineBaelmans 20 januari – 18 februari
Alhoewel de toename van entropie voor jou vaak op de eerste plaats staat, houd 
je deze week ook best rekening met anderen. Bv. Met de HoussaVissen. Wist je 
trouwens dat vissen niet kunnen overleven zonder water? Wees daarom eens 
barmhartig en herinner, als goede WaterMartineBaelmans, je beste HoussaVis er 
eens aan dat hij gehydrateerd moet blijven! 

HoussaVis 19 februari – 20 maart
Blub. Blub. Volgens het internet zorgen Vissen voor hun partner alsof het een 
kind is. Een vis geeft vaak meer dan ze aan kunnen omdat ze alleen het beste 
willen voor hun partner. Denk deze week ook eens aan jezelf! Leg jezelf eens 
goed in de watten en vergeet niet te eten. Tip: volgens het internet eten vissen 
graag algen en waterdiertjes. Smakelijk!

 Horoscoop
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Café Quarantaine
Evenementen zijn geschrapt, fakbars sluiten hun deuren, iedereen wordt opgeroepen zo 
veel mogelijk thuis te blijven,... . Je zou voor minder je vrienden missen.
Wij vinden het ook enorm jammer dat we de komende weken niet meer kunnen 
samenkomen om te genieten van een lekkere pint of een leuk spel. Maar deze dagen 
bieden enorm veel opportuniteit voor creatieve oplossingen. Hieronder staan tips en 
tricks opgelijst zodat ook jij samen met je vrienden kan genieten van Café Quarantaine!

Al deze activiteiten zijn videochat-compatibel, dus pak er gerust een pintje bij, bel je 
vrienden op en laat zo die vriendschappen geen drie weken verwateren.
#samentegencorona

1. Beerpong
Ben jij altijd degene die jouw vrienden niet 
in hun team willen hebben bij een potje 
beerpong? Of ben je al de Lebron James van 
beerpong en wil je gewoon extra oefenen?

Vul dan een beker met water en zet deze 
neer op een afstand van 2,44 meter (de 
officiële standaard) en oefen op deze ene 
beker. Probeer te gooien vanuit verschillende 
hoeken en met verschillende werptechnieken 
om het iets uitdagender te maken.

2. Never Have I Ever
Leer je vrienden wat beter kennen door het klassieke Never Have I Ever. Wat heb je er 
voor nodig? Pen en papier. Schrijf op 1 blad “I Have Ever” en op een ander blad “I Have 
Never” en het spel kan beginnen. Voor wie het uitgaansleven enorm hard mist kan 
dit uiteraard ook met een pintje in de hand gespeeld worden. Hieronder vind je alvast 
inspiratie voor leuke vragen:

• Ik heb nog nooit in een toneel gespeeld.
• Ik heb nog nooit een hechting voor een wond gekregen.
• Ik heb nog nooit een bot gebroken.
• Ik heb nog nooit vastgezeten in een lift.
• Ik heb nog nooit een nacht overgeslagen.
• Ik heb nog nooit eten uit een vuilnisbak gehaald en opgegeten.
• Ik heb nog nooit gehuild om een boete te voorkomen.
• Ik heb nog nooit mezelf gekust in de spiegel.
• Ik heb nog nooit geld verdiend met criminele activiteiten.
• Ik heb nog nooit drugs gebruikt.
• Ik heb nog nooit in het dagboek van een ander gelezen.
• Ik heb nog nooit een dier de schuld gegeven van een scheet.
• Ik heb nog nooit een boete gehad van de politie.
• Ik heb nog nooit naakt gezwommen.
• Ik heb nog nooit iets uit een winkel gestolen.
• Ik ben nog nooit zatlap van de week geweest.
• Ik ben nog nooit spauwend uit de les gelopen.
Deze vragen kunnen uiteraard volgens je wildste fantasieën uitgebreid 
worden. Er ligt een wijde wereld van voorbeelden voor je klaar aan de 
hand van enkele eenvoudige Google searches.
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3. White Box
Altijd benieuwd geweest wat je vrienden van je denken? Daar kan snel duidelijkheid 
in komen door een spelletje White Box. Hoe gaat het in zijn werk? Iedereen schrijft de 
naam van elke speler op een apart stuk papier. Om de beurten stelt iemand een vraag 
die begint met “Wie…?”, bijvoorbeeld: “Wie gaat er belanden op Groep T?”. Dan tel je 
af van 3 en iedereen houdt zijn keuze omhoog voor de webcam. De persoon met de 
meeste stemmen drinkt het aantal stemmen voor hem/haar in slokken.

4. Juffen
Er is geen enkele reden waarom het populaire caféspel Juffen niet via videochat 
gespeeld kan worden. Voor zij die het spel niet kennen leg ik het nog even uit:
Je gaat de cirkel (nu ja, virtuele cirkel) rond en samen tel je omhoog: 1, 2, 3, … . Ik hoop 
dat ik niet uitgebreid moet uitleggen hoe tellen in zijn werk gaat. Uiteraard is er iets 
meer aan de hand dan enkel tellen. Er zijn 4 extra regels in het spel:
1. Elk getal dat een veelvoud is van 7 of waar een 7 in voorkomt vervang je door het 

woord “juffen”.
2. Wanneer iemand een fout maakt moet hij/zij een slok drinken en begint de 

volgende persoon terug bij 1.
3. Wanneer iemand een fout maakt bij een getal hoger dan 30 maakt de volgende 

persoon eerst een nieuwe regel aan alvorens te starten met 1. Bijvoorbeeld: bij elk 
priemgetal zeg je “Oei, ik heb nog geen 200 rollen WC papier in huis gehaald.”.

4. Nieuwere regels zijn prioritair over oudere regels.

5. Threeman
De regels zijn simpel: iedereen gooit om de beurt met twee dobbelstenen, als de som 
van je worp 3 is, word je de threeman (zet een pet op om dat duidelijk te maken).
• De threeman moet drinken telkens wanneer een 3 gegooid wordt met een 

dobbelsteen. Wanneer iemand dus een 6 gooit door twee keer een 3 te dobbelen, 
moet de threeman twee keer drinken.

• Als de som van de worp 5 is, moet je linkerbuur drinken.
• Is de som 9, dan moet je rechterbuur drinken
• Als je een 7 dobbelt,, drinkt iedereen.
• Bij een 11, mag je dan weer een nieuwe regel verzinnen.
Je moet blijven gooien tot er een getal gegooid wordt waarbij niemand moet drinken. 
Uiteraard is het via videochat niet erg duidelijk wie je linker- of rechterbuur is. Spreek 
dus op voorhand een volgorde af.

6. Drunk Pirate
Natuurlijk kunnen de klassieke apps voor drankspelletjes ook 
teruggevonden worden op het web. Gelijkaardig aan Picolo is Drunk 
Pirate, een spel waar mensen om de beurt een kaart trekken en 
wat op de kaart staat doen. Jammer genoeg kan dit niet met 
meerdere mensen op dezelfde site maar meerdere platformen 
zoals Hangout, Skype, Google Meet, etc. ondersteunen het delen 
van je scherm met anderen. Kies dus een game master, start het 
spel op, deel het scherm, pak er maar een pintje of een frisdrank 

bij en let the games begin!

7. Keelkunsten trainen
Er staan genoeg zeer leervolle tutorials online die ervoor kunnen zorgen dat 

we de volgende estafette tegen LBK nog eens kunnen winnen. Dus pak een 
bak en een glas/beker bij de hand en drink deze zo snel mogelijk en zo 

vaak mogelijk leeg.
P.S.: Het is ook belangrijk om gehydrateerd te blijven ten einde het 

immuunsysteem niet te verzwakken, dus win-win.



XIX
Fakbar

8. Wiezen
Wij burgies en archies houden wel eens van een portie wiezen. Hoewel wiezen in ‘t ElixIr 
niet mag, kan je tijdens deze weken toch online eens samen met je vrienden proeven 
van deze verboden vrucht.

9. Cantussen
Zelfs corona kan deze eeuwenoude studenten traditie niet tegenhouden!
Zet je zelf dit keer voor de verandering eens achter je computer, bel je 
cantuskameraden op, zet een gezonde hoeveelheid bier klaar en begin er maar aan!
Quarantaine ex, cantus in!
Als je een muziekinstrument bespeelt, kan je online altijd op zoek gaan naar de 
partituren van de codexliederen om ze te spelen op je instrument.
Deze playlist op spotify bevat ook een heleboel bekende codexliederen ter inspiratie.

10. Netflix and Chill
Via de chrome-extensie ‘Netflixparty’ kan je samen series en films bekijken vanop 
afstand! 
Hoe het werkt:
1. Installeer de extensie Netflixparty
2. Ga naar de website van Netflix en speel de gekozen film/serie af
3. Klik op het rode NP-icoontje en dan op ‘Start Party’
4. Deel de link met je vrienden
5. Pak een pintje
6. Geniet

11. Online gamen
Online gamen was al niet weg te denken uit ons leven, maar zeker nu we elkaar een 
tijdje niet meer fysiek kunnen zien, vormt dit een geweldige oplossing. Of het nu om 
Call of Duty, FIFA, League of Legends, Battlefield, Oldschool Runescape of weet ik veel 
welk spel gaat, neem er een hoofdtelefoon en enkele vrienden bij en je bent meteen 
terug in contact met elkaar. Om het spel wat interessanter te maken kan je altijd extra 
regels bij bedenken zoals drinken als je een punt scoort, een adje zetten als je dood 
gaat etc. zodat je lever geen ontwenningsverschijnselen gaat vertonen.
Ook vele gezelschapsspelletjes zoals Risk, Monopoly… kan je online wel terugvinden.

12. Heads Up
Dit populaire spel geïntroduceerd door Ellen DeGeneres kan je ook via videochat 
spelen. Wanneer je dit spel enthousiast genoeg speelt komt je bovendien ineens aan je 
dagelijkse portie bewegen nu we allemaal een stuk minder vaak buiten komen.
Eenmaal je de app hebt geïnstalleerd kan je kiezen tussen verschillende categorieën. Je 
houdt je gsm op je voorhoofd zodat je tegenspeler kan lezen wat er op staat. Let er dus 
wel op dat je het beeld van jezelf verbergt, anders is de fun er af. Je tegenspeler moet 
nu uitbeelden wat er op de app verschijnt om zo samen punten te verdienen.

13. Black Stories
Voor wie tijdens deze weken graag wat meer intellectueel uitgedaagd wordt, is Black 
Stories zeker een optie. Al dat je nodig hebt is een spelleider die in het bezit is van het 
spel, al kan je sommige van deze stories ook online vinden. De spelleider vertelt een 
paar zinnen van een verhaal. De anderen moeten aan de hand van ja/nee vragen 
te weten komen wat er juist gebeurd is. De spelleider heeft uiteraard ook een 
volledige versie van het verhaal op de keerzijde van de kaart om juist op de 
vragen te kunnen antwoorden.
Optie tot drankspel: iedereen drinkt wanneer het antwoord op de 
vraag “ja” is!
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14. Bakdag
Dit is een ongelooflijke goede manier om te trainen voor het prachtige feestje Fak VS 
Zak dat zeker ooit zal terugkomen. 
Het concept is doodsimpel. Je videochat met je vrienden terwijl je op een bak bier gaat 
zitten. Je mag nooit, maar echt nooit, de bak verlaten voor deze leeg is. Degene die als 
eerste de bak op heeft gedronken, wint.
De bak vroeger verlaten resulteert in eeuwige marteling aan de schandpaal.

15. UNO
Hier kan je online met vrienden Uno spelen. Je hoeft gewoon naar de 
site te gaan en een account aanmaken ( dit is gratis natuurlijk ). Hierna 
kan je dan inloggen en een spel aanmaken of een spel joinen. Lang 
leven plezier maken door op elkaar te roepen of elkaar een dikke +4 te 
geven tijdens een tof Uno spel!

16. Studeren
Moest je na al deze opties nog steeds tijd teveel hebben, dan kan je ook altijd eens ach-
ter je boeken kruipen. Er is al meer dan één derde van het semester voorbij dus gebruik 
deze kans om je boeken al eens voor de eerste keer te openen en te ontdekken waar-
over jouw vakken van dit semester nu eigenlijk gaan. Wie weet vind je ze wel interessant!
P.S.: vergeet geen adje per alinea te doen!

Heel erg veel (virtuele) kusjes van fakbar ‘t ElixIr!
Gitte, Mathijs, Kristof, Rik, Bart, Katrien, Bavo en Floyd

Fakbar



SpelletjesRaadsel

Naast het netflix jaarabbonoment geven we ook deze week 
weer een bol.com bon weg, of een paar rollen wc papier, hetgene                      
dat het meeste waard is op het einde van de week. Vind het 
antwoord voor onderstaand raadsel en stuur het zo snel mogelijk door 
naar Communicatie@vtk.be

Een winnaar wordt bekend gemaakt in het volgende bakske!

De winnaar van vorige week is vova Frooninckx en mag een mailtje sturen om 
haar prijs te komen afhalen. 

Wat heeft een nek maar geen hoofd?
2 armen maar geen handen?

Wat ben ik?




