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Voorwoord Scriptor
Beste vrienden in quarantaine

In deze donkere tijden van isolatie en gebrek aan sociaal contact probeer ik jullie
levens toch wat op te fleuren met deze HILOCKDOWN EDITION van het Kilo’tje.
Dit betekent dus een Kilo’tje vol leuke dingen om jullie overschot aan vrije tijd
toch wat op een aangename proberen te vullen. Verder heb ik niet veel te
vertellen, ik zit net als jullie op de rand van een depressie aangezien de uitbraak
van het virus ook tot gevolg heeft dat er voor een tijdje geen HILOK-activiteiten
zullen plaatsvinden. Maar niet getreurd, liefste HILOK-liefhebbers, na deze
sombere periode zal het HILOK uiteraard weer paraat staan met fantastische
evenementen! Toch iets om naar uit te kijken dus!
Tot slot zou ik nog zeggen, probeer deze mottige periode toch een beetje nuttig
te gebruiken. Ga eens een beetje lopen of zo om dat bierbuikje dat bij velen
ondertussen toch al weer begint te verschijnen er af te zweten. Het is ook het
ideale moment om die achterstand van leerstof wat in te halen, dus doe eindelijk
die stoffige cursussen eens open en zet u achter uw bureau!
Veel leesplezier!

Elleboogjes
Scriptor
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Voorwoord Praeses & Vice
Beste medestudenten

Tijden die normaal samengaan met een vol Kramersplein, een drukke Overpoort,
dagdisco’s, sportevenementen en galabals, werden vervangen door iets wat
aanvoelt als een apocalyptische thriller waar je liever niet inzit. Naast de
onmetelijke droefheid die uiteraard gepaard gaat met het afblazen van al onze
geweldige activiteiten, moeten we met spijt in het hart beginnen inzien dat ons
studentikoos academiejaar er bijna zo goed als op zit. Een sneu doch realistisch
feit dat we meer en meer beginnen te beseffen.

Laten we even de vlag halfstok hangen en rekenen op het verstand van de
medemens. Probeer jullie figuurlijk vast te houden aan vrienden en familie. Hou
rekening met de richtlijnen die opgelegd worden. Dit om het in de nabije
toekomst misschien mogelijk te maken om stap voor stap terug te kunnen
trekken naar onze vaste oorden. Een pint in de Twitch zal nog nooit zo lekker
gesmaakt hebben!

Het is om af te sluiten misschien gepast toch al een woord van dank te uiten voor
het afgelopen academiejaar. Dit aan ons praesidium, die werkelijk dag en nacht
werkte om er een fantastische tijd van te maken. Aan onze sporters om onze
kleuren te verdedigen en aan elke Gentse kine- en LO student om zo talrijk en
enthousiast aanwezig te zijn op onze activiteiten. Bij deze beloven we graag dat
we na de crisis er alles aan zullen doen om er (opnieuw) de beste studententijd
van te maken.

Ut Vivat, Crescat et Floreat !

Jullie Praeses en Vice-Praeses.
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Woord van de Sportjes
Geen HILOK-activiteiten betekent ook helaas voor een tijdje geen
looptrainingen… Maar onze sportjes zijn zo gedreven atleten dat ze speciaal voor
jullie een loopschema en een work-out voor thuis hebben opgesteld zodat jullie
nog steeds topfit kunnen blijven! Voeg jezelf ook zeker toe op de Facebookgroep “HILOK Athletes”, hier worden namelijk regelmatig nieuwe
trainingsschema’s gepost!
https://www.facebook.com/groups/1493490374142379/
Speedteam training
Snelheid interval:
• 4x50m sprintjes | 3’ rust (aan 90% max tempo)
• 4x (200-200-200) | snel - traag - snel | r: 5’
Verzuring is toegestaan

Pyramide training (basisconditie)
• 400m - 200m r’ - 600m - 400m r’ - 800m - 400m r’- 600m – 200m r’ 400m
Legende: r’ = rustig uitlopen

Start to run
Training 1
11’ L- 2’ W- 11’ L- 2’ W-8’ L -2’ W
Training 2
11’ L- 2’ W- 12’ L- 2’ W-8’ L -2’ W
Doe altijd een goede warming up voor jullie training van min 5min aan een rustig
tempo en vergeet zeker de cooling down ook niet.
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Work-out voor thuis
3x
Oefening
Niveau 1
Deadbug
5x elke kant
Bird dog
5x elke kant
Body weight squat
10x
Dips
5x
2-5minuten rust tussen de circuits.

Niveau 2
10x elke kant
10x elke kant
15x
10x

Niveau 3
15x elke kant
15x elke kant
20x
15x

Niveau 2
1min
20x elke kant
40sec elke kant
10x

Niveau 3
1min30sec
30x jump lunges
1min elke kant
20x

3x
Oefening
Plank
Lunges
Side plank
Push ups

Niveau 1
30sec
10x elke kant
20sec elke kant
10x met knieën op
grond
2-5min rust tussen de circuits
Deadbug:

Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=4XLEnwUr1d8
Aandachtspunten:
- Span buik en rug altijd op
- Zorg da je rug niet hol trekt
- Hou hoofd in rust op de grond

Bird dog:

Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=wiFNA3sqjCA
Aandachtspunten:
- Span buik en rugspieren op
- Probeer rechte rug te houden!

Body weight squat:

Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=aclHkVaku9U
Aandachtspunten:
- Hielen blijven op de grond
- Knie in zelfde lijn als voeten
- Beweging: in stoel gaan zitten
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Dips:

Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=6kALZikXxLc

Plank:

Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=pSHjTRCQxIw

Lunges:

Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=QOVaHwmQ6U

Side plank:

Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=K2VljzCC16g
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10 Netflix series om te binge-watchen tijdens quarantaine
1. How I Met Your Mother
'How I Met Your Mother' is een komedieserie waarin Ted zijn kinderen
vertelt over gebeurtenissen die uiteindelijk (na negen seizoenen) leiden
tot zijn ontmoeting met hun moeder. Ted zit vaak met zijn vier vrienden
in MacLaren’s, een pub in New York, of in het appartement van Ted en zijn
verloofde vrienden Marshall en Lily. De hele serie lang is hij op zoek naar
de ware, terwijl zijn vriend Barney hem ervan probeert te overtuigen dat
het vrijgezellenleven veel leuker en beter is. (IMDb 8.3/10)

2. You
De serie vertelt het verhaal van Joe Goldberg (gespeeld door Penn Badgley
die we kennen van ‘Gossip Girl’), een manager van een boekhandel. Hij
wordt verliefd op de blonde schrijfster Guinevere Beck (gespeeld door
Elizabeth Lail). Zijn personage lijkt in eerste instantie romantisch en lief,
maar al heel snel wordt duidelijk dat hij meer een geobsedeerde stalker
is. Hij doet er alles voor om te zorgen dat Beck gelukkig is, zelfs als hij
daarvoor mensen uit de weg moet ruimen. (IMD 7.8/10)
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3. Black Mirror
Black Mirror is Britse sciencefiction en een anthologieserie. Een aflevering
duurt ongeveer een uur. Reken deze dus voor een middagpauze, of voor
’s avonds als je werk voor die dag klaar is. Elke aflevering vertelt een apart
verhaal, hierdoor verklein je de kans op bingewatchen. Het vijfde en
laatste seizoen bestaat uit 'Striking Vipers', 'Smithereens' en 'Rachel, Jack
and Ashley Too'. De eerste aflevering gaat over twee jeugdvrienden die
elkaar elf jaar later weerzien en opnieuw contact leggen via het virtualrealityspel 'Strikin Vipers'. 'Smithereens' gaat over een carpooler die een
medewerker van een groot socialmediabedrijf ontvoert en 'Rachel, Jack
and Ashley Too' vertelt het verhaal van een eenzaam meisje dat een
robotpop, gebaseerd op haar idool, krijgt en van Ashley, de zangeres.
(IMDb 8.8/10)

4. Suits
Suits gaat over de Mike Ross die tegen betaling het toelatingsexamen om
binnen te geraken in Harvard Law School, aflegt voor anderen. Het is zijn
eigen droom om advocaat te worden, maar hij werd levenslang geschorst
waardoor hij uit eigen naam niet meer toegestaan werd op Harvard. Op
de een of andere manier komt hij toch bij het advocatenkantoor Pearson
Hardman terecht. Daar wordt hij de rechterhand van Harvey Specter, een
gewaardeerde advocaat. Vindt Mike zijn plaats in de harde wereld van de
advocaten, zonder diploma? Suits was al een gigantisch succes, maar
kreeg er nog een extra boost bovenop toen actrice Meghan Markle, die
juridisch assistente Rachel speelt, in het bootje stapte met prins Harry.
Vooral Louis, de rivaal van Specter binnen het bedrijf, is de
aandachtstrekker. Met zijn droge, sarcastische opmerkingen brengt hij
een humoristische toon in de serie. (IMDb 8.5/10)
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5. Brooklyn Nine-Nine
Deze komedieserie volgt de rechercheurs en de kersverse commandant
van het fictionele 99ste district van de NYPD (New York Police
Department, red.). In deze serie wordt er gebruikt gemaakt van
verschillende typetjes: zo heb je Jake, de zeer getalenteerde, maar
kinderachtige rechercheur, Ray, de nieuwe en strenge commandant, Amy
Santiago, diegene die zich heel de tijd wil bewijzen, Charles, de onhandige
en nerveuze rechercheur, enzovoort. Deze serie zorgt zeker voor
ontspanning en een lach, maar kan ook soms leuke links naar boven halen
tijdens het oplossen van een misdaad. (IMDb 8.4/10)

6. Elite
Élite gaat over drie tieners die naar Las Encinas gestuurd worden. Deze
school staat in Spanje bekend als de beste en meest exclusieve van het
land. Drie tieners die naar Las Encinas komen behoren echter niet tot de
absolute elite, maar voor hen zit er niets anders op, nadat hun lokale
school is verwoest door een aardbeving. De kinderen van rijke ouders
zitten niet op de komst van dit drietal te wachten en dus barst er een
hevige strijd los op Las Encinas. De confrontatie tussen de arme en de rijke
studenten leidt uiteindelijk tot een moord. (IMDb 7.6/10)
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7. Bodyguard
Deze politieke thriller richt zich op een heldhaftige oorlogsveteraan die
wordt aangewezen om de minister van Binnenlandse Zaken Julia
Montague te beschermen. De twee komen echter lijnrecht tegenover
elkaar te staan wat betreft politieke overtuigingen. De bodyguard van Julia
zou om deze reden zomaar eens haar grootste vijand kunnen worden.
(IMDb 8.2/10)

8. Lucifer
Lucifer is de charmante, charismatische en knappe gevallen engel uit de
hel. De ontevreden heerser van de hel doet afstand van zijn titel en verlaat
zijn koninkrijk voor de drukte van Los Angeles. Daar vindt hij al gauw de
spanning die hij zocht door de politie van Los Angeles bij te staan in het
straffen van criminelen. Maar hoe langer hij weg is uit de onderwereld,
hoe groter de dreiging wordt dat het ergste uit de geschiedenis van de
mensheid kan ontsnappen. (IMDb 8.2/10)
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9. The Witcher
Geralt of Rivia, een eenzame, gemuteerde monsterjager, worstelt om zijn
plaats te vinden in een wereld waar mensen vaak goddelozer blijken te
zijn dan beesten. Maar wanneer het lot hem naar een krachtige tovenares
en een jonge prinses met een gevaarlijk geheim brengt, moeten de drie
leren om samen het steeds vluchtiger wordende continent te besturen.
(IMDB 8.3/10)

10. How to Get Away with Murder
Annalise Keating is een briljante, charismatische en verleidende professor
in crimineel recht, die lesgeeft in de studie 'Hoe kom je weg met moord'.
Onverwachts moeten zij en haar leerlingen de leerstof in de praktijk
brengen als ze verwikkeld raken in een moord die niet alleen de gehele
universiteit op haar grondvesten doet schudden maar ook elk van hun
levens beïnvloedt. (IMDb 8.1/10)
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Bedenkelijke beelden
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Openingszinnen in tijden van social distancing
Doordat iedereen nu thuis zit met gebrek aan affectie is Tinder populairder dan
ooit. Ook op sunnieday.nl wordt er lopen de hormonen de spuigaten uit. Daarom
help ik jullie graag met enkele actuele openingszinnen.
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Receptje
Kip parmezaan met pesto in de oven op Matmat’s wijze
INGREDIËNTEN
-

2 kipfilets
2 zakjes parmezaan
1 zakje geraspte kaas
Kerstomaatjes
1 flesje room
2 potjes groene pesto
Pasta naar keuze

BERDEIDINGSWIJZE
- Snijdt de kipfilets horizontaal middendoor, maar niet volledig in 2 (zoals
een broodje snijden).
- Neem een paar kerstomaatjes en snijd ze in plakjes.
- Zet het potje room op het vuur (in een pan weliswaar, anders smelt u
potje). Als het warm is mag je er een van de potjes groene pesto in doen.
- Het andere potje groene pesto vermeng je met 1 zakje parmezaan. Dit
doe je in de kip die gesneden is. De rest boven op de kip. Leg er wat
plakjes tomaatjes op en besprenkel met de rest van de parmezaan en
wat geraspte kaas. Stop in de oven op 180-200 graden en wacht tot het
klaar is.
- Zet je pasta aan de kook
- Vermeng je pasta met de saus eens ze gekookt is en leg het geheel in een
diep bord.
- Leg er 1 van de kiekens die uit de oven komt bovenop.
- Je kan het geheel nog afwerken met wat extra geraspte kaas en
tomaatjes.
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Zoek de 10 verschillen
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Dog search
Drie letters vinden, het kan niet zo moeilijk zijn, zou je denken. Toch houdt deze
woordzoeker duizenden mensen op sociale media bezig, die het raadsel
ondertussen tot “moeilijkste woordzoeker ooit” hebben uitgeroepen. Het doel
is om het Engelse woord voor hond te vinden. En dat lijkt minder simpel dan
gedacht.
De woordzoeker heeft maar 91 letters in zich, maar wel slechts drie
verschillende: “d”, “o” en “g”. Dat maakt het extra moeilijk om het woord te
vinden. Lukt het jou?
De mogelijkheden om te zoeken zijn horizontaal, verticaal en diagonaal.

De breinbreker heeft maar één juiste oplossing. Als je op de
derde rij bij de achtste letter begint, moet je schuin rechts naar
beneden lezen. Dan heb je het dier gevonden en de
“moeilijkste woordzoeker ooit” gekraakt.
Oplossing:
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Waar is Wally?
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Woordzoeker
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Wist-je-datjes
Door de uitbraak het Corona-virus hebben de bronstige HILOK’ers onder ons niet
de tijd gehad om weer de Overpoort onveilig te maken. Daardoor heb ik deze
keer helaas niet zoveel sappige roddels voor jullie…
Al was er 1 iemand die blijkbaar helemaal niet zoveel tijd nodig had!
Wist je namelijk dat…
• TD (1e master kine) blijkbaar toch geen heilig boontje is…
• Hij verrichte namelijk de allergrootste schande die er maar bestaat: het
bed delen met een vuile schacht!
• Na de fluo-cocktailparty nam hij LVDH (1e bach kine) mee naar huis om
daar dan vervolgens met haar de lakens in te duiken…
• Alsof dit nog niet erg genoeg was, haalde hij de dag erna dezelfde stoot
uit maar dan met een andere schacht!
• Ditmaal was namelijk EC (1e bach kine) zijn slachtoffer om samen een
flinke portie te figuurzagen…
• Ik raad dan ook aan dat elke vrouwelijke schacht nu naar de winkel achter
een kuisheidsgordel snelt zodat jullie voorbereid zijn wanneer dit beest
weer wordt losgelaten in zijn favoriete jachtgebied.
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HILOK wordt mede mogelijk gemaakt door:
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