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Ondertussen zitten we allemaal al een tijdje in ons kot. Maar geen 
paniek, wij gaan nog een tijdje door met een wekelijkse hoeveelheid 
tijdverdrijf! 

Meer dan tien gemotiveerde studenten zonden de correct ingevulde 
binairo in, maar helaas kan er maar ééntje winnen...
Blijkbaar is zijn geluk nog steeds niet opgebruikt, want de winnaar is 
niemand minder dan Thomas Meyers! 

Aan alle anderen, niet getreurd, want ook deze week geven we een 
verrassende prijs weg. Geloof het of niet, maar onze bioscooptickets zijn 
nog steeds niet op. 

Houd jullie goed!

INTRO
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De binairo van vorige week was een groot succes. Voor de mensen die 
toch de oplossing niet gevonden hebben, geven we deze graag nog even 
mee! 
Indien jullie niet alle artiesten op de foto’s ontmaskerd hebben, kunnen 
onderstaande antwoorden vast helpen. 

1. Pink Floyd
2. Ed Sheeran
3. ABBA
4. Marshmello
5.Little Mix
6. Jungle
7. Snow Patrol
8. Dua Lipa 

OPLOSSIING

Momentenlijn
Thomas, aangezien jij de vorige opgave vol overgave hebt gemaakt, 
hebben we speciaal voor jou een nieuwe oefening voorzien.

Deze week: eenmaal hyperstatisch. 



Bij sommigen slaat de verveling zo hard toe dat ze een 
uitweg zoeken in het oude bekende. Wat was de ultieme remedie 
tegen verveling in onze jonge jaren? SPELE.BE UITERAARD! Haal de 
Adobe Flash Player maar boven want hier is een korte gids!

Bouwkunde spelletjes
- Boomhut Bouwen
Veruit het meest nutteloze spel op de hele site. Kies een achtergrond, 
type boomhut en type boom, en kies dan uit de volle 7 accessoires om 
de boomhut karakter te geven (disclaimer: het lukt niet). Volgens spele.
be een 8/10 maar een kleuter met twee vingers in z’n neus kan nog een 
betere game programmeren dan dit…

- Torentje Bouwen
Bouw een winkelcentrum/hotel door verschillende verdiepen op mekaar 
te managen. Managen kan door producten te verkopen en mensen aan 
te nemen, laat uw innerlijke HR medewerker naar boven komen! Als 
je je afvraagt waarom je amper winst maakt: kijk uit voor dieven! Geef 
ze een klik met je muis op hun stelende kutkop, en ze worden buiten 
gebonjourd.

- Gebouwen Slopen
Raakt niet verder dan het laadscherm, maar komop deze titel gaf me 
meer hype dan de hele ‘boomhut bouwen’-ervaring.
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Klassiekers
- Bomberman
Simpel maar geniaal. Verspreid je bommen doorheen het speelveld en 
probeer zoveel mogelijk power-ups te bemachtigen om vervolgens de 
tegenstand te verpulveren. In de gouden tijden kon je nog tegen vrienden 
spelen, nu zal je het moeten stellen met de difficulty op HARD. 

- Oermens Gevecht
Als de legendarische muziek al geen nostalgisch traantje laat rollen, wat dan 
wel nog? Versla het andere kamp door ze te overladen   met soldaten 
en tanks, maar zorg dat je eigen fort voldoende beschermd is tegen de vijand 
in geval van nood. Je begint bij de oertijd en kan geleidelijk aan upgraden 
naar verdere tijdperken. Bewaar je kalmte vooral wanneer de tegenpartij al 
aan de futuristische zwevende tanks zit terwijl je zelf nog met speren op een 
dino rijdt…

Aangename verrassing
- Je Oma Gooien
Het doel is simpel: je oma is compleet losgeslagen en krijgt plots te drang 
om met een kanon de lucht ingeschoten te worden, aan jou om zo ver 
mogelijk te yeeten! Upgrades zoals betere kanonnen, vleugels en een 
geweer waarmee je ze nog wat verder kan laten vliegen geven een reden om 
de ‘grind’ aan te gaan. Tip: Probeer het niet in het echte leven, oma was niet 
blij…



6

COVID-19 IS GÉÉN ONGELUKKIG TOEVAL

Wie denkt dat het coronavirus dat de wereld momenteel in zijn greep 
heeft, “gewoon” is overgesprongen van vleermuizen naar mensen, heeft 
het mis. Deze zogezegde mutatie is niets minder dan een biowapen 
gesynthetiseerd in een geheim lab, gecreëerd door de klimaatlobby en 
gesponsord door Bill Gates. 

WUHAN – Er is deze dagen 
geen ontsnappen aan. Het virus 
genaamd 2019-nCov komt 
dagelijks uitgebreid aan bod in 
de mainstream media. Telkens 
wordt langs alle kanalen dezelfde 
lariekoek onze strot ingeduwd: 
het virus zou een ongelukkige 
variant zijn van een soort die 
eerst in vleermuizen woedde, 
om dan op een zogenaamde 
wet market in de Chinese stad 
Wuhan voor het eerst in contact 
te komen met de mensheid. 

Geheim lab
Niets is minder waar. De enige 
waarheid die in dat ontstaans-

verhaal zit, is de locatie waar 
het virus op de bevolking werd 
losgelaten. Op kunstmatige wijze 
werd het gecreëerd in een geheim 
labo van het Wuhan Institute of 
Virology. Geïnspireerd door en 
gebaseerd op het ultradodelijke 
SARS-virus dat in 2003 een 
epidemie veroorzaakte, werd een 
sluwere variant ontworpen. Maar 
welke sadistische terreurgroep zou 
een dodelijk virus op de wereld 
willen loslaten? Een bomaanslag 
bijvoorbeeld is veel meer kos-
teneffectief. Het merkwaardige 
aan deze misdaad is dat het 
dodental voor de veroorzaker 
bijzaak is. Het hoofddoel is om 
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meerdere partijen met gemeen-
schappelijk belang bij een virale 
pandemie, zo blijkt. Antivaxxers, 
die hopen de wereld ervan te 
overtuigen dat vaccins schadelijk 
zijn omdat ze o.a. autisme 
zouden veroorzaken, winnen 
aan gewicht bij een grootschalige 
virusuitbraak die niet in te dijken 
valt met bestaande vaccins. 
Inderdaad, op een vaccin dat op 
grote schaal ingezet kan worden 
is het nog even wachten. Ook 
marxisten profiteren mee van de 
onvermijdelijke faillissementen 
en beurscrashes. Deze kleine 
groepen hebben echter weinig 
budget voor zoiets grootschaligs. 
Een grote bijdrage werd geleverd 
door de corrupte big pharma en 
de producenten van sanitaire 
producten en ziekenhuismate-
riaal. Echter, het grootste deel van 
de financiering en zelfs een deel 
van het onderzoek kwam van de 
Bill & Melinda Gates Foundation. 
De do-gooders Bill Gates en zijn 
vrouw zitten namelijk op een berg 
geld en proberen daarmee alles 
wat misgaat in de wereld op te 
lossen. Zo hebben ze al miljarden 
gepompt in het indijken van virale 
ziektes zoals polio, HIV en ebola. 
De expertise die hun organisatie 
opdeed tijdens het ontwikkelen 
van vaccins was meer dan welkom 

globalisering en mobiliteit lam 
te leggen, om industrieën te 
ontwrichten, om levensstijlen 
voorgoed te veranderen. . 

Het doel heiligt de middelen
Dit gelezen hebbende, is het 
niet ver meer zoeken naar de 
misdadigers: de klimaatlobby. 
De strijd tegen een virus brengt 
maatregelen teweeg die nauw 
aansluiten bij deze die kli-
maatopwarming en vervuiling 
zouden reduceren: stilleggen van 
vervuilende productiehallen, geen 
voedselverspilling in horecazaken, 
drastische dalingen in energie- 
verbruik, nauwelijks vlieg-, vaar- 
en wegverkeer. Economische 
en politieke belangen hebben 
drastische maatregelen altijd al 
in de weg gestaan. Een pandemie 
is het enige wat overheden 
wereldwijd in beweging krijgt, 
gezien het hier om een keuze 
tussen leven en dood gaat. De 
collaterale economische schade 
wordt dan als onvermijdelijk 
en verantwoord beschouwd. 

Criminele bondgenoten
Maar deze klimaatenthousi-
asten zijn niet alleen. Om de 
ontwikkeling van het ideale 
virus te bekostigen, hadden 
ze bondgenoten nodig. Er zijn 



8

bij de ontwikkeling van een 
nieuw virus. Beide processen 
houden überhaupt praktisch 
hetzelfde in. Hun doel? Het rijke 
Westen op zijn plaats zetten en 
Trumps verkiezingscampagne 
ondermijnen. Wacht nog een paar 
weken, you’ll see what I mean.

Het ideale virus
Het vorige SARS-virus was met 
een sterftegraad van 11% enorm 
dodelijk. De verklaring voor 
het relatief ‘lage’ dodental van 
ongeveer 800 mensen is dat een 
geïnfecteerd persoon meestal pas 
besmettelijk werd als hij of zij reeds 
opgenomen was in het ziekenhuis. 
Daar werden dan sowieso alle 
nodige maatregelen genomen om 
verdere besmetting te voorkomen. 
Wat het nieuwe coronavirus zo 
gevaarlijk succesvol maakt, is de 
langere incubatieperiode. Omdat 
de symptomen pas na een week 
tot twee weken de kop opsteken, 
kan een geïnfecteerde persoon 
in die tijd al tientallen mensen 
besmet hebben, en onrechtstreeks 
duizenden. Overheidsinstan-
ties beseffen dat er hierdoor een 
vertraging op de effecten van hun 
maatregelen zit. Daarom grijpen 
ze drastisch en langdurig in. Het 
ongeziene bereik van dit virus zal 
de wereld voorgoed veranderen, 

zoveel is zeker. De risico’s van 
globalisering worden momenteel 
blootgelegd. Bedrijven zullen 
voortaan twee keer nadenken voor 
ze al hun eieren in één mand leggen 
om goedkoop te produceren 
in het buitenland. De prijs van 
reizen zal ongetwijfeld stijgen als 
luchtvaartmaatschappijen en rei-
sagentschappen dit dieptepunt te 
boven willen komen. Alhoewel het 
door de lange incubatieperiode 
waarschijnlijk moest inboeten aan 
dodelijkheid, is het permanente 
effect datgene wat van het nieuwe 
virus een geniaal biowapen maakt.  

- Dit artikel werd gepubliceerd 
op aandrang van Mark Peeters - 



VUL IN & WIN!
Jaloers op Thomas z’n cinematicket? Geen paniek, ook deze week 
geven we er eentje weg! Het enige wat je hoeft te doen is onderstaand 
nonogram invullen en doorsturen naar info@poutrix.be voor 9 april.

Getallen boven en links van het diagram geven aan hoe lang de zwarte 
blokken zijn. De witte blokken worden niet aangegeven. Elk getal staat 
voor één of meer aaneengesloten blokken in de betreffende kolom of op 
de betreffende regel.
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In de zomer van 2018 ben ik afgestudeerd als burgerlijk ingenieur 
bouwkunde met als specialisatie “offshore and dredging”. Na een paar 
maanden academisch werk te hebben verricht, vond ik mijn draai bij 
Tractebel. Meer bepaald, bij de afdeling “Ports and Waterways”. 

Tractebel is een internationaal bedrijf dat als studiebureau op bijna alle 
vlakken in de bouwkunde actief is. Als onderdeel van de ENGIE-groep 
is er natuurlijk een sterke link met energievoorzieningen (waterkracht, 
nucleair, gas & elektriciteit).  In België zijn er kantoren in Antwerpen, 
Brussel, Hasselt, Linkebeek, Namen en Oostende. 

Onze afdeling houdt zich voornamelijk bezig met de interactie tussen 
grond, structuur en water. Typische projecten voor ons zijn kaaimuren, 
funderingen van bruggen, sluizen, dijken en vispassages. Dit zijn het soort 
projecten waar de kennis van hydraulica, sterkteleer, grondmechanica, 
staal en beton gecombineerd moet worden om tot oplossingen te komen 
voor uitdagende problemen. 

Er is een goed evenwicht tussen jonge mensen en ervaringsdeskundigen. 
Dit heeft als groot voordeel dat je altijd ergens met je vragen terecht kunt. 
De projecten zijn niet altijd technisch moeilijk maar kunnen soms ook 
ruimtelijk of faseringsgewijs uitdagingen met zich meebrengen.
Persoonlijk heb ik al kunnen meewerken aan zeer uiteenlopende 
projecten:

Sebastien Hendrieckx
Project Engineer

Afstudeerjaar: 2018
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• De inpassing van een vispassage tussen beschermde monumenten en 
archeologie.
• De fasering van een vispassage op een plaats waar bestaande ankers in 
de weg zitten.
• Nieuwe betonnen kaaimuren in de haven van Antwerpen (23m kerende 
hoogte).
• Een kofferdam in het kader van de renovatie van een bestaande sluis.
• Het voorontwerp van een kaaimuur die interactie heeft met de fundering 
van een brug.
Dit soort projecten, die de standaardafmeting of manier van denken 
overstijgen komen veelal op onze afdeling terecht. Dit soort van projecten 
vereist ook altijd een samenwerking met andere afdelingen binnen 
Tractebel zoals het competence center structural engineering en de 
afdeling Urban. Voor een brug over een kanaal komen al deze disciplines 
samen.

Heb je nog vragen over Tractebel? Aarzel dan niet om een kijkje te nemen 
op onze website https://tractebel-engie.com/en of op onze career pagina 
https://tractebel-engie.com/en/join-us

Veel succes met jullie zoektocht!
Sébastien



QUIZRONDJE
Ook deze week hebben we weer een nieuwe quizronde voor jullie.
Welke skyline herken je op onderstaande foto’s?
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NEXT UPPaaseditie met o.a.:
- paaseitjes zoektocht
- paashaas kleurplaat
- paaseitjes review (onder voorbehoud) 
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MEMES


