Poutrixfun in
coronatijden
Quarantaineweek II - 27 maart 2020

CORONASCOOP
Wat hebben deze quarataineweken voor jou in petto?

Gerecycleerde
quizvragen
Waarom je niet
moet wenen om
de Poutrixreis

DENK &
WIN!

O
R
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Nieuwe week, nieuw Poutrixblaadje!
Vorige week sloten we af met een uitdagende tekening. Iedereen die deze
aanvulde maakte kans op een leuke maar onbekende prijs.
Een onschuldige hand (lees: random generator) koos de eerste winnaar.
Deze persoon krijgt van Poutrix een bioscoopticket cadeau!
En de winnaar is ...
*Tromgeroffelllll*
Eva De Jaeger!
Haar prachtige tekening vind je hieronder.
Wil jij net als Eva ook kans maken op een ticket? Haast je dan als de
bliksem naar pagina 9! Maar elaba, alle andere pagina’s ook lezen hé.
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OPLOSSIING
Ieder van jullie zit hoogstwaarschijnlijk al een week op het puntje van
zijn stoel te wachten op de oplossing van de Coronaquiz.
Bij deze houden we jullie niet langer in spanning: blijf in u kot!

Momentenlijn

Omdat jullie de vorige
momentenlijn waarschijnlijk
massaal hebben berekend volgt hier
een tweede.

Deze week: symmetrisch raamwerk.
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14 redenen om niet te wenen
om de afgelaste Poutrixreis
1. Je hebt plots een kleine 2 weken extra thesistijd! (Of dit een reden om
te juichen is of niet, wordt aan de lezer overgelaten). Als je nu al nachtjes
aan het doortrekken was, kan je vanaf nu wat slaap/series inhalen zonder
schuldgevoel.
2. De Verenigde Arabische Emiraten zijn tot vandaag gevrijwaard gebleven
van terroristische aanslagen, maar bevinden zich in een onstabiele regio en
op het kruispunt van verschillende probleemzones, aldus het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.
3. De hitte. Weet je nog afgelopen zomer toen het kwik boven de 40 °C steeg?
In de VAE is dat dagelijkse kost, en daar komt dan nog eens de drukkende
vochtigheid bij. Alles is lastig en iedereen stinkt.
4. Een verfrissend pintje drinken is daar niet vanzelfsprekend. Alcohol
consumeren of in geïntoxiceerde toestand verkeren in het openbaar wordt
zeer streng bestraft, en alcohol is er in het algemeen enorm duur. Enkele
richtwaarden ter illustratie: een pint (33 cl) kost rond de €6, een glas wijn
tussen €6 en €8 en cocktails kunnen oplopen tot €25.
5. Met zijn indoor skipistes en onderwaterhotels heeft Dubai één van de
grootste ecologische voetafdrukken ter wereld (top 20). Qua CO2-uitstoot
per capita landt Abu Dhabi zelfs op de derde plaats (WEF, 2018).
6. Zandstormen.
7. De wegen in Dubai en Abu Dhabi behoren tot ’s werelds dodelijkste. Het
is zelfs zo erg dat een app genaamd “We are all police” werd ontwikkeld
om weggebruikers aan te moedigen roekeloze chauffeurs te verklikken. Elk
jaar worden in beide steden zo tienduizenden overtredingen gemeld door
burgers.

4

8. Het rioleringsnetwerk in Dubai kan de razendsnelle stedelijke ontwikkelingen
niet volgen. Bijgevolg stinkt het op verschillende plaatsen enorm.
9. Dubai is in volle voorbereiding voor de wereldexpo 2020 die in oktober
opent. Bijgevolg zorgen grote werven en opstellingen voor de nodige hinder,
terwijl we van het spektakel nog niets zouden kunnen waarnemen.
10. Stel dat we toch mochten vertrekken, zou collectieve smetvrees de sfeer
constant bederven. *googles “kunnen kamelen virussen doorgeven”*
11. Deze influencer in een
vliegtuigtoilet:
12. Volgens een enquête door
Rough Guides is Dubai de nummer
1 meest overrated reisbestemming
ter wereld.
13. Save the summer! Hoe meer we
nu “in ons kot” blijven, hoe sneller
het virus verdwijnt. Daarna kunnen we naar hartenlust reizen, op café gaan,
barbecues houden ... In the meantime kan je in je tuin al wat bruinen, zodat
je niet verbrandt bij de eerste zomerzon en daarna de hele tijd in de schaduw
moet blijven.
14. All jokes aside, de hoofdreden waarom de reis is afgelast: reizen in de
komende weken brengt jouw gezondheid en die van alle mensen waarmee je –
al dan niet rechtstreeks – in contact komt in het gedrang. Blijf in uw kot!
Bij deze ook een grote dankjewel aan de twee
heren die niet één, maar twee reizen hebben
georganiseerd voor ons. Het reisteam van
volgend jaar zal jullie dankbaar zijn!
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CORONASCOOP

RAM
Mars heeft het goed met je voor deze week en je valt van de ene blije
verrassing in de andere. Je zal wc-papier vinden op onverwachte
plaatsen en joepie jouw favoriete pasta ligt weer in de rekken.
Jouw nieuwe quarantainehobby: Wijnen! Wijnen! Wijnen!
STIER
Het is raadzaam verstandig met je geld om te gaan, stier. De planeten
geven aan dat er onverwachte kosten of hoge rekeningen aan zitten te
komen deze week en dan is het beter om geen onnodige aankopen te
doen, dus STOP MET DAT HAMSTEREN! Zorg dat je inzicht blijft
houden in je budget, dan kom je niet in de problemen.
Jouw nieuwe quarantainehobby: Hamsteren
KREEFT
Zoek tijdens deze sombere dagen het geluk in de kleine dingen. Maak
eens een wandelingetje, werk eindelijk eens aan die conditie en start dat
dieet. Terwijl iedereen kilo’s gaat bijkomen, ga jij healthy en fit uit deze
quarantaine komen en ben je klaar om de zomer in te springen.
Jouw nieuwe quarantainehobby: Gaan wandelen met de hond van je
buren
WATERMAN
Minstens 3 weken niet buitenkomen? Tijd om je schoolwerk wat in te
halen. Veel tijd voor die thesis dus dat komt helemaal goed, of juist niet.
Voor de jongens (of meisjes kan ook) is dit het moment om die baard/
snor eens goed te laten groeien. Zorg ervoor dat je na deze quarantaine
onherkenbaar bent.
Jouw nieuwe quarantainehobby: Tel de mieren op de boom in je tuin.
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MAAGD
Je gestreste en gehaaste gevoel heeft plaats gemaakt voor een gevoel
van tevredenheid. Waarschijnlijk heb je jezelf de laatste tijd een beetje
voorbij gelopen en nu neem je eindelijk de rust die je al zo lang nodig
had. Je schoolwerk lijkt even onbelangrijk want je hebt nu toch zeeën
van tijd en persoonlijke hygiëne is ook maar bijzaak geworden. Op straat
nemen mensen zelf meer dan 1,5 m afstand van jou. Misschien moet je
toch minstens 1 keer per week een douche nemen?
Jouw nieuwe quarantainehobby: Chipkes fretten en monsterkes drinken
WEEGSCHAAL
De quarantaine is nog maar amper 2 weken bezig en je wordt al
helemaal gek van thuis te zitten. Dagelijks heb je wel eens ruzie met
je ouders en je weet geen weg met je tijd. Probeer je energie voor iets
anders te gebruiken dan ruziën, studeren bijvoorbeeld (je kan het wel
gebruiken). Vergeet niet om af een toe een pauze in de zon te nemen en
wat vitame D op te nemen, dit kan zeer rustgevend zijn.
Jouw nieuwe quarantainehobby: Herontdek spele.nl
VISSEN
Jij lapt serieus je solidariteit voor de maatschappij aan je laars. Terwijl je
buren trouw elke avond uit hun raam staan te klappen, blijf jij stinken
in je luie zetel. Een schoolvoorbeeld van je m’en foutisme. Toon in
het vervolg alsjeblieft je respect voor de zorgsector door braaf mee te
klappen, want de buren zijn al aan het roddelen geslagen. Bewijs maar
snel dat er toch een greintje humaniteit in je zit en hang dat laken uit je
raam.
Jouw nieuwe quarantainehobby: Mondmaskers naaien (uit solidariteit)
SCHORPIOEN
De sterren hebben één boodschap voor jou deze week. BLIJF IN UW
KOT.
Jouw nieuwe quarantainehobby: Mediteren in je KOT
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BOOGSCHUTTER
Je zit vandaag vol energie en wil je daarom volop op je werk storten.
Een goede indruk bij de prof kan je wel gebruiken! Spijtig genoeg heeft
het internet er niet even veel zin in, ook telenet heeft het soms moeilijk.
Maar wees gerust: in mario kart geraak je die energie ook wel kwijt!
Jouw nieuwe quarantainehobby: Oude fotoboeken van in je kindertijd
opgraven op zolder en er uren in bladeren
STEENBOK
Maak eens nuttig gebruik van deze quarantaine en stuur een brief naar
je oma en opa, want deze zitten ook maar gewoon binnen. Zij zullen hier
enorm blij van worden en zo heb jij weer wat goede karma opgedaan.
Jouw nieuwe quarantainehobby: De mensen op straat in de gaten houden
en boos worden wanneer ze geen anderhalve meter afstand bewaren
LEEUW
Tijd om jouw Tiktok carrière te beginnen en voor die tiktokfame te
gaan. Haal je beste dancemoves naar boven en start met de typische
Tiktok dansjes te leren zoals bijvoorbeeld Renegade. Indien dit geen bel
doet rinkelen, leef je echt onder een steen ofzo.
Jouw nieuwe quarantainehobby: Jij bent nu een drukke businessvrouw/
man. Ain’t nobody got time for hobbies.
TWEELING
Die lockdownparty van vorige week was toch niet zo’n goed idee. Terwijl
iedereen corona krijgt zou jij je beter zorgen maken over die soa van je.
Jouw nieuwe quarantainehobby: Leer eens deftig koken
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DENK & WIN!
Wil jij kans maken op een cinematicket, zodat je als eerste naar de film
kan eens Kinepolis weer de deuren opent? Vul dan onderstaande binairo
aan.
In elke rij en kolom moeten vijf nullen en vijf enen voorkomen. Er
mogen bovendien niet meer dan twee van dezelfde cijfers naast of onder
elkaar staan. Tot slot moet elke rij en kolom uniek zijn.
Stuur je (correcte) oplossing naar info@poutrix.be en wie weet ben jij de
gelukkige!
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Testimonial

Nicolas Loosveldt
Lead Methods Engineer
Afstudeerjaar: 2012
“Tijdens mijn studies als Burgerlijk Ingenieur bij de universiteit van
Gent mocht ik stage lopen bij een baggerproject in Oman. Hoewel dit
zeker een interessante ervaring was, werd me toch al snel duidelijk
dat ik meer interesse had voor de offshore wind sector. Het leek me
uitdagender mede omdat het ook een vrij nieuwe business is. Rond mijn
afstudeerperiode lanceerde DEME’s offshore wind dochter GeoSea net
haar DP2 jack-up ‘Neptune’. Een bezoekje aan boord van de ‘Neptune’
heeft me toen nog meer overtuigd om na mijn studies aan de slag te
gaan bij DEME.
Mijn allereerste project bij DEME was het windturbinepark Borkum
West II in Duitsland. Hierbij volgde ik de logistiek van de windturbineonderdelen op. Tijdens een later offshore project in Duitsland, Borkum
Riffgrund, maakte ik onderdeel uit van het projectteam, maar was ik ook
al deeltijds betrokken bij het engineeringgedeelte. Sindsdien ben ik dan
meer in een engineeringsrol terecht gekomen.
Het engineeringsdepartement binnen DEME’s offshore divisie
is opgesplitst in vier takken. Methods -, naval - en geotechnical
engineering en design management. Momenteel ben ik verantwoordelijk
voor de methods engineering afdeling met een focus op onze jack-up
schepen.
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Testimonial
Concreet werken we hierbij telkens een efficiënte installatiemethodiek
uit voor onze offshore schepen waarbij het takenpakket zeer breed
is. Zo staan we onder andere in voor de engineering rond lifting, het
ontwerpen van zeevasting, het uitvinden van nieuwe tools en het
bedenken van eventuele verbouwingen aan een schip om nieuwe
projecten mogelijk te maken. Onze missie is om ervoor te zorgen dat
het puzzeltje van A tot Z past en de offshore werken praktisch en veilig
uitvoerbaar zijn.
Net omdat offshore wind een vrij nieuwe business is die steeds blijft
groeien, is er nog veel om uit te zoeken en uit te testen. Deze vrijheid
maakt de job extra uitdagend, maar met een kritische mindset, een
goede teamgeest en voortdurende on-the-job training kom je al heel
ver. Zo ziet iedere dag bij DEME er steeds anders uit en is er telkens wel
iets nieuws bij te leren. Omdat de verschillende business units continu
met elkaar in verbinding staan, kom je regelmatig in contact met de
andere activiteiten van DEME. Dankzij deze open structuur is er ook de
mogelijkheid om zo je eigen weg te zoeken in de firma.”
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QUIZRONDJE

Onze quiz werd twee weken geleden helaas ook afgelast, maar niet
getreurd, want we zullen wekelijks een tipje van de sluier oplichten.
Welke band of artiest herken je op onderstaande foto’s?

12

S
E
M

ME

- Spelletjes reviews: spele.be editie
- COVID-19 conspiracy theory
- Een verrassende nieuwe prijs
- Nog meer memes

13

NEXT

UP

