
   

Poutrixfun in 
coronatijden
Quarantaineweek I - 20 maart 2020

Do’s & dont’s 
voor Skype 
interviews

Maggie’s coronaquiz

TEKEN & 
WIN!



Beste Poutrix’ers en sympathisanten,

Naar aanleiding van de huidige crisis die ons allen treft, zullen wij de 
komende weken geen fysieke activiteiten meer organiseren. Dit wil 
gelukkig niet zeggen dat we in de tussentijd niks kunnen doen. Om 
jullie toch te voorzien van de nodige bouwkundige afleiding hebben 
we ervoor gekozen om tijdens de komende weken op regelmatige basis 
een memebrief, euh, nieuwsbrief los te laten op jullie om de eventuele 
verveling toch wat het hoofd te proberen bieden. Zowel voor jullie, als 
voor onszelf. 
Wat kunnen jullie hier nu van verwachten? Wel, een noodzakelijke dosis 
memes, wat bouwkunde weetjes, wat spelletjes en overlevingstechnieken 
voor de komende weken. 

Vergeet daarnaast niet nog af en toe aan je thesis/projecten te werken en 
draag goed zorg voor elkaar. Want samen staan we sterk! 

Het Poutrix bestuur

Voor meer actuele info omtrent de situatie en de genomen maatregelen 
kan je terecht op Ufora, je mailbox en de volgende sites:

https://www.ugent.be/nl/actueel/coronavirus.htm
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/coronamaatregelen-alter-
natieve-onderwijsactiviteit/
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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Hoogstwaarschijnlijk ga je jouw geliefde HR-medewerkers de komende 
weken niet meer in levende lijve kunnen ontmoeten, maar zullen je job 
interviews via Skype doorgaan. Daarom zetten we enkele voor de hand 
liggende en minder voor de hand liggende tips op een rijtje zodat alles 
perfect verloopt en je een goede indruk achterlaat!
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- Bereid jezelf voor zoals voor een normaal interview. Kom fris       
gedoucht en deftig gekleed voor de camera zitten. Vergeet geen broek                 
aan te doen, misschien vragen ze je wel om eens recht te staan!
- Kies voor een cleane, goed verlichte en rustige locatie zonder 
schaamtelijke kinderfoto’s van jezelf op de achtergrond.
- Test de verbinding, camera en microfoon op voorhand. Je wil niet  dat 
de zin ‘ik vind jullie bedrijf heel aantrekkelijk qua bedrijfssfeer’ wegvalt 
als ‘ik vind jullie *kgrrr* heel aantrekkelijk *skggg*’.
- Print een kopie van je CV uit met wat informatie over het bedrijf in 
plaats van constant tussen tabbladen te moeten switchen op je pc. Je 
wil niet dat de ‘Cute cat videos’ die je 2 minuten ervoor bekeek om te 
ontstressen plots beginnen afspelen.
- Peuter niet in je neus. De mond moet nu zorgen voor woorden die een 
goede indruk achterlaten, snot eten kan later.
- Vergeet niet op te hangen na het interview! Als het goed ging zal een 
live vreugdedansje geen goed doen aan je professionele karakter, en als 
het slecht ging hou je je huilbuien best voor jezelf. 
- Laat aan de mama weten dat er een Skype interview aan de gang is, 
zodat ze niet plots je kamer binnenkomt met je vers gewassen Rainbow 
Dash onesie
- Verander je Skypenaam uit 2010  
van ‘anoniempke_x3’ naar een 
volwassen username, of maak van 
de eerste keer een nieuw account 
aan met een ander e-mailadres 
dan pikachu123@live.be
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Maggie’s coronaquiz
Door de overheidsmaatregelen omtrent COVID-19 
moesten we noodgedwongen onze quiz afgelasten. 
Om jullie wekelijkse quiztrainingen niet voor niets te laten 
zijn geven we hier alvast een voorsmaakje van de quiz. Door de juiste 
antwoorden op de 10 vragen te vinden kan je het rooster hieronder 
invullen. (ij is 1 vak, spaties tellen niet mee en eventuele koppeltekens 
zijn al een zwart vakje) Als jullie dit goed gedaan hebben vind je in de 
vet omlijnde kolom nog een nuttige tip van Maggie.

Om spieken te voorkomen verschijnt de oplossing pas volgende week!

1.  De coronacrisis heeft de hele wereld in zijn macht, maar wat is de  
hardst getroffen regio in Italië met reeds meer dan 1000 doden? De 
hoofdstad van deze regio is tevens Milaan.
2.  Ook in de filmindustrie zijn virussen en pandemieën veelgebruikte 
thema’s. Hoe heet de post-apocalyptische film uit 2007 waarin Will 
Smith een van de laatste levende personen op aarde speelt? De film is 
gebaseerd op een gelijknamig boek uit 1954 van Richard Matheson.
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3.  Ook de koers voelt de impact van de coronacrisis. Onder meer de ronde 
van Italië (Giro) werd al uitgesteld. Deze zou echter niet van start gaan in 
Italië maar in een ander Europees land dat grenst aan Oostenrijk, Slowakije, 
Oekraïne, Roemenië, Servië, Kroatië en Slovenië. Welk land zoeken we?
4.  Nu ook alle voetbalmatchen stilliggen zal onder andere de Kuip in 
Rotterdam er enkele weken verlaten bijliggen. Dit is namelijk het stadion 
van een Nederlandse topclub uit Rotterdam. Voor deze club speelden iconen 
zoals Johan Boskamp, Johan Cruijf, Dirk Kuijt en Ruud Gullit. Over welke 
Eredivisieclub gaat het?
5.  Het coronavirus is lang niet het enige virus dat een wereldwijde impact 
veroorzaakt op het dagelijkse leven. In 2009 was er nog een andere pandemie 
die maar liefst tot 201.200 doden leidde. Aanvankelijk werd dit influenza 
A virus ook wel de varkensgriep genoemd. Maar hoe werd deze griep nog 
genoemd? 
6.  Ook Brits schrijver Dan Brown haalde de mosterd voor zijn roman 
‘Inferno’ bij de virussen. In het boek beschreef hij hoe een gekke 
wetenschapper een virus ontwierp om het overbevolkingsprobleem op te 
lossen. Aan de hand van aanwijzingen die verband hielden met een Italiaanse 
dichter uit de Renaissance kon het hoofdpersonage uiteindelijk erger 
voorkomen. Welk Italiaans dichter zoeken we? 
7.  De quarantaine betekent ook dat een Corona’tje op het Cremersplein er 
momenteel niet in zit. Dat Corona een Mexicaans bier is van AB InBev weet je 
waarschijnlijk, maar waar staat de AB in AB InBev voor? 
8.  Men beweert dat het coronavirus begon door iemand die vleermuizen-
soep at in Wuhan. Wie ook ooit eens een vleermuis at – maar dan live op een 
podium – is Ozzy Osbourne. Momenteel nog steeds actief als solo artiest, 
maar hij startte zijn carrière als leadzanger van een Britse heavy metal band. 
Enkele bekende nummers van hen zijn: Paranoid, War Pigs en Iron Man. Hoe 
heet de metalband?
9.  Maggie De Block die de maatregelen aankondigde is momenteel federaal 
minister van volksgezondheid en sociale zaken. Ze volgde daarbij een Waals 
politica op van de PS. Haar bijnaam – die door Vlamingen werd gegeven – 
was Mitraillette wegens haar verbaal vuurwerk.
10.  Ook het klassieke voorjaar in het wielrennen geannuleerd. Een van die 
voorjaarskoersen is de E3 Binck Bank Classic (E3 Harelbeke). Wie er dit 
jaar zou gewonnen hebben weet niemand, maar wie stond vorig jaar op het 
hoogste schavot?
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“SPELLETJE”

Om in de sfeer te blijven: teken de momentenlijn van deze balk. 
Deze week: rookie level.



TEKEN & WIN!
Nu de quizprijzen (tijdelijk) uitblijven, laat Poutrix zijn goed hart 
zien door wekelijks een leuke prijs uit te reiken! Wat dat juist inhoudt 
houden we nog even geheim. 

Vervolledig onderstaande tekening op een zo origineel en positief 
mogelijke manier*, stuur het resultaat naar info@poutrix.be (ten laatste 
op 25 maart) en wie weet ben jij wel de gelukkige winnaar van deze 
week! 
*Dit mag met de hand, met Paint, met Photoshop, ...
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LEUK SPELLETJE
Doolhof: de voorzitter is door zijn voorraad heen. 
Vind jij voor hem de weg naar het laatste pak? 



NEXT UP- Horoscoop
- 14 redenen waarom je niet mag wenen dat 
de Poutrixreis niet doorgaat
- Uitdagendere momentenlijn
- Nog meer memes

PAGINAVULLING
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