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Voorwoord van de redactie
B-b-beste geologen
Na het succes van een eerste ‘Cleavage’ volgt natuurlijk een 2 de editie.
Wij waren zeer blij om te horen dat iedereen het leuk vond om ons
boekje te lezen. De commentaar en complimentjes hebben we met
open arme ontvangen in de hoop hier nog een beter exemplaar van te
kunnen maken!
In dit boekje zal je enkele rubrieken zien terugkeren zoals de
piemelstaartrubriek, de cantusrubriek, koken met Joke, horoscoop,… .
Ook zullen alle functiepraesides weer aan het woord komen om hun
activiteiten te promoten en evalueren!
Deze editie zal ook de laatste editie van dit semester worden. Dit
betekent dat we hier ook plaats gaan maken voor enkele bloktips,
zeker zeer interessant voor onze gezellige groep eerstejaars. Neem
deze pagina’s dus zeker eens door! Jullie mogen ook altijd tips vragen
aan ouderejaars (hoeft niet per se bij jullie peter of meter te zijn).
Iedereen zal jullie graag wat tips geven. Maar denk eraan: iedereen
studeert anders!
Bij deze rest er ons niets anders dan jullie veel lees(- en puzzel)genot
te wensen met dit boekje. Maar vooral: veel succes met de examens en
laat die proffen maar eens zien dat geologen niet met zich laten sollen!

Het redactieteam,
Frédéric, Nick en Stef

P.S.:
jullie
mogen
ten
alle
tijden
sturen
naar
de
redactie.geos@gmail.com, aangezien onze 3 editie vrij snel in het 2de
semester zal uitkomen.
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De praeses (s)preekt
Dag studenten Geologie,
Ik heb enerzijds minder goed nieuws en anderzijds iets
beter nieuws. Ik zal beginnen met het slechte nieuws:
‘Het einde van het semester nadert’. Talloze
verschrikkelijke deadlines stormen op ons af. Als we
deze dan eindelijk hebben volbracht staan daar twee
koude maanden, dikke witte cursussen, een bureau en
een lichtje om ons te helpen met studeren tot in de
late uurtjes op ons te wachten.
Maar wees gerust mijn vrienden! Wanneer u het even niet ziet zitten,
denk dan aan volgend semester. Waar er een lustrumweek, 3 TD’s en
een hoop andere leuke activiteiten voor u klaar staat. Bent u nog niet
overtuigd? Denk dan eens terug na een van de Geos activiteiten waar u
vorig semester bij was. Ik ben er zeker van dat er dan wel een glimlach
op u gezicht zal verschijnen.
Maar nu het goede nieuws! Het zijn nog twee weken waar we nog even
kunnen genieten van onze vrijheid. Laten we dus allemaal nog eens
samenkomen op het kerstfeestje georganiseerd door 2de bachelor.
Daar kunnen we voor de laatste keer ons glas nog eens heffen en samen
terugdenken aan een fantastische periode vooraleer we ons storten op
onze cursussen en boeken.
Ook tijdens de blok en de examens zal Geos er voor u zijn. Neem gerust
een keer een bezoekje op onze website waar u oude examenvragen
kunt vinden.
Zie je het even niet zitten? Ga gerust op zoek naar een geoloog want er
zal altijd een geoloog klaar staan om u te helpen in deze zware periode
of om samen mee een pintje te gaan drinken.
Ik wil jullie alvast heel veel succes wensen met de komende examens
en hopelijk tot op het kerstfeestje!
Uw Praeses,
Nathan
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Het leven zoals het is: De feestpraeses
20 november 2013: I like Your hotspot
day
10:00 Wakker worden na een nachtje
met iets meer slaap. Direct uit bed en
ons klaarmaken om naar de les te
vertrekken. De fiets op en weg.
10:30 Eerste les begint, ja zelfs
feestpraesesen gaan altijd naar de les,
anderen blijven gezellig op kot omdat ze
geen les hebben.
16:00 Na de lessen en het studeren
begint het al wat drukker te worden. De
laatste regelingen worden getroffen en
de laatste afspraken worden gemaakt.
We beginnen ons klaar te maken want
het grote evenement is er bijna.
18:00 Samen naar de frituur met feest van alfa. Nog eenmaal lekker
eten voor het begint. Alles nog eens checken en overlopen zodat we
zeker zijn dat alles in orde komt. Anders doen we een powernapje.
20:30 Samen naar letteren wandelen om in de perma van alfa nog de
laatste spullen te gaan halen. Eenmaal daar iedereen klaar was konden
we vertrekken naar de albatros, de plaats van het gebeuren.
21:30 Klokslag half 10 aangekomen in de albatros om daarna direct te
beginnen met de inkleding van de zaal. De dj’s ontvangen, alles klaar
maken voor het feest, snel nog de vaten aansluiten, drankenlijsten
ophangen en de shifters naar hun plaatsen leiden.
22:00 Het eerste volk komt binnen en de dj smijt zijn eerste plaat in
de zaal. Jammer genoeg waren in het begin weinig hotspots aanwezig
en was de temperatuur laag. We moesten daarom maar snel de
chauffage omhoog zetten. De eerste pintjes bier worden gedronken.
Volgende dj is aangekomen en mag zich gaan opwarmen voor zijn set.
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Het volk en de sfeer beginnen ook langzaam maar zeker toe te
stromen.
00:00 Daar is het dan, later dan aangekondigd. Het gratis vat. Iedereen
probeert een gratis pintje te bemachtigen.
00:34 Toptijd neergezet op de volcano. In maar liefst 29 seconden kon
deze persoon een volledige Himalaya uitvoeren.
03:00 De TD bereikt zijn hoogtepunt iedereen is blij en dat zijn wij
dan ook. Alles loopt gesmeerd en de zaal zit vol.
04:45 De TD loopt ten einde en de laatste personen vertrekken. Nu
kunnen we aan de opkuis van de zaal beginnen.
06:00 Opkuis afgelopen, de telling van het leeggoed kan beginnen. En
ja, er is goed gedronken geweest.
06:30 Te voet/fiets naar het kot, moe maar voldaan.
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Het woordje van de sportpraesides!
Op sportief vlak is GEOS afgelopen weken weer zeer ijverig geweest.
De IFB competities verlopen vlot en komen stilaan ten einde. Enkel
zaalvoetbal heren zal in het tweede semester nog gespeeld worden.
Hoewel de resultaten van deze competities niet altijd even goed zijn,
is GEOS wel altijd goed vertegenwoordigd en tonen we veel inzet.
Hiervoor willen wij jullie bedanken en aanmoedigen en zeker te blijven
komen! Ook de beerpong was weer
een daverend succes. De winners
van dit jaar waren ‘De Losers’,
bestaande uit Steven en Elise. Zij
wonnen na enkele zinderende
wedstrijden de felbegeerde prijs.
Hopelijk kunnen we dit prachtige
event volgend jaar opvolgen (of
misschien volgend semester al!).
Eén van de leukste sportactiviteiten is altijd de proffensport. Ook dit
semester vond er eentje plaats, namelijk een handbal wedstrijd.
Hierbij namen de assistenten (en helaas geen enkele prof) het tegen de
studenten op. Zoals ieder jaar werden de studenten nipt verslagen.
Ook hiervoor zouden wij iedereen willen bedanken die zijn steentje
heeft bijgedragen. Hopelijk zullen het volgend semester de assistenten
zijn die zullen verliezen!
Met sportieve groeten,
Rik & Cas
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Ook cultuur heeft iets te zeggen
Beste geologen,
Er is weeral een maand voorbij en die stressvolle examens komen ook
weer dichterbij.
De Cultuurpraesides willen jullie dan ook nog eens bedanken om
aanwezig te zijn op onze toch wel geslaagde GEOS-quiz.
We blikken hier nog eventjes op terug. Hoewel het voor sommigen een
nogal moeilijke quiz bleek te zijn, is 2de bach er toch zeer mooi in
geslaagd een pracht van een score neer te zetten. Ze hebben met een
grote voorsprong de titel afgenomen van de al jaren regerende
winnaars die nu in 1ste master vertoeven. Tot onze spijt was 1ste bach
opnieuw niet aanwezig op deze activiteit, volgende keer dan beter.
De laatste cultuuractiviteit wordt een specialleke. GEOS goes Middle
Earth!! We gaan gezellig met diegenen die zich hebben ingeschreven op
woensdag 11 december naar het vervolg van The Hobbit: an
unexpected journey. Als echte geologen gaan we enkel naar deze film
kijken om de geweldige pracht en praal van Middle Earth (NieuwZeeland) te kunnen bestuderen.
Glenn en Guus bedanken jullie allemaal voor het voorbije semester.
Volgend semester staan er nog een heleboel leuke activiteiten te
wachten.
Tot de volgende,
Uw cultuurpraesides
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Hoe blokt Nick?
Tijdens de blok studeer ik het liefste thuis, bij mijn ouders. Wat is er
tijdsbesparender dan je eten voor uw neus geschoven te krijgen? Ik
apprecieer ook dat er steeds iemand is waar ik eens met kan praten in
de pauzes. Het nadeel is dat ik vaak niet heel laat studeer thuis.
Tijdens de examens zelf studeer ik sinds vorig jaar in de bib. Ik heb
ontdekt dat het me enorm motiveert dat er 100’en andere mensen
samen met mij afzien! Als je er met collega-geologen studeert kan je
ook samen met andere mensen pauze houden en je kunt elkaar ook
altijd uitleg geven. Daar leer je beide het meeste uit! Het nadeel
hiervan is dat ik mijn kot overdag eerder als ontspanningsruimte
beschouw, dus dat een dagje niet naar de bib gaan toch al minder tot
de opties behoort. Hier heb ik alle geluk niet veel last van ’s nachts!
Persoonlijk ben ik niet echt iemand dat door het jaar heen studeert,
maar ik ben tijdens de blok wel heel blij als ik toch al ergens deftige
zelfgeschreven samenvattingen terugvind die ik zo eens sporadisch
gemaakt heb tijdens het jaar. Het weinige studeren tijdens het jaar
zorgt ervoor dat ik tijdens de examens redelijk lange dagen studeer.
Wanneer ik op kot kom nadat de bib sluit (om 22u) studeer ik toch nog
wel door tot 2u. Mijn dagen beginnen ’s morgens om half 9 in de bib.
Tijdens de blok zelf duren de dagen meestal van 9.30 tot 22u.
Om samen te vatten zou ik zeggen:
- Zoek uit of je best concentreert in de bib of op kot/thuis.
- Zoek zo ook uit of je graag met muziek studeert, met oordopjes
of gewoon zonder iets speciaal (ik wissel de eerste twee af,
afhankelijk van het vak)
- Vat al dingen samen door het jaar en je gaat jezelf dankbaar zijn.
- Vraag dingen aan je klasgenoten en leg hen zelf ook dingen uit.
Je leert veel door over de leerstof na te denken onder de vorm
van zulke vragen.
- NEEM OP TIJD PAUZE en neem ook soms eens een vrije dag
tijdens de blok… Ik studeer zelf niet op kerstavond, kerstdag,
oud- en nieuwjaarsdagen en de dag dat het nieuwjaarsfeest is bij
de grootouders!
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Blokken volgens Fredje
Zoals al eerder aangehaald studeert iedereen een beetje anders. Ik
leer bijvoorbeeld liever en beter op kot dan thuis. Dit heb ik ook pas
geleerd in mijn 2de jaar. Natuurlijk is het in de blok van het 1ste
semester altijd een beetje leuker thuis te zijn. Dit komt uiteraard door
de leuke feestdagen als Kerstmis en Nieuwjaar. (Gelukkig is de blok nu
ook een weekje langer dan in juni).
Maar waarom studeer ik liever op kot, terwijl je thuis meer verwend
wordt? Wel, dat is juist door dat verwennen. Thuis heb ik meer de
neiging om in de zetel te gaan liggen om tv te kijken of old-skool ps2 te
spelen (meestal nog eens Tony Hawk ofzo) of om te gaan spelen met de
hond, … . Dit zijn zaken waar ik op kot minder last van heb. Ok, de pc
is ook wel afleiding, maar ik gebruik deze juist om te studeren. Er
staan ze bijvoorbeeld altijd powerpoints open of ik stel vragen aan
jaargenoten op facebook. Ook het nemen van pauzes met het eten
duurt veel langer thuis. Eerst gezellig tafelen en dan nog wat napraten
om vervolgens nog een serie te zien. Ja, ik ben zo ene die veel series
kijkt! Tip: als je ook series kijkt, begin geen nieuwe serie. Kijk iets wat
je al gezien hebt. Neemt cliffhanger gevoel weg en dus kan je sneller
terug studeren.
De grootste tip die ik heb is: bekijk ook de oude examenvragen eens!
Op de site van Geos staat een wiki met alle vragen. Dit helpt je om te
zien hoe de proffen hun vragen stellen. Dit is dus eigenlijk een
alternatieve manier van samenvatten!
Dus kort:







Neem pauzes elke dag op hetzelfde moment
Begin op tijd
Beperk de mogelijkheden tot afleiding
Bekijk oude examens
Slaap voldoende
Ontspan ook af en toe!
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Start to Blok volgens Stef
Ah het is weer zover, het begint af en toe te vriezen, Sinterklaas staat
te wachten bovenaan de schoorsteen met zijn al dan niet zwarte piet
en de Kerstvakantie komt eraan. Als studenten betekent dit uiteraard
ook dat de eerste blokperiode bijna van start gaat. Maar geen paniek!
Ik zal als meesterstudent jullie wat tips geven om deze tijd tot een
goed einde te brengen.
Hoe ziet een blokdag eruit voor mij? Ik ben iemand die tijdens de blok
liefst op tijd opsta, rond een uur of 8, dan een halfuurtje ontbijten om
er vervolgens aan te beginnen. Voor de middag is mijn concentratie nog
feilloos dus dan begin ik met de theorie en de moeilijkere stukken, de
basis van een vak zeg maar. Mijn middagpauze vul ik standaard op met
het bekijken van een serie, het nuttige aan het aangename koppelen
en dus efficiënt gebruik maken van de beschikbare tijd. Afhankelijk van
de concentratie doe ik dan na de middag ofwel voort met theorie of
bekijk ik de oefeningen. Voor het avondeten ’s avonds trek ik meer tijd
uit en wordt ook vergezeld van een serie. Hoelang ik dan na het
avondeten nog verder doe hangt vooral af van de goesting, aangezien ik
overdag al redelijk wat gedaan heb kan ik het permitteren om is
vroeger te stoppen.
Wat volgens mij de beste bloktips zijn: kijk vooral naar jezelf, doe wat
voor u het beste en vlotste gaat. En uiteraard overdreven liggen
stressen is ook nutteloos. Als er al eens een examen minder gaat, so be
it, hierover liggen wenen en nadenken haalt niets uit. Op naar het
volgende!
Om af te ronden, wat sportieve afleiding tijdens blok is ook een topper
en geeft extra energie, zelfs in de winter!
Succes ermee!
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Koken met Joke:
Potenstomp met spek en ei
Dit gerecht is echte boerenkost. Het is
heel simpel, het duurt alleen wat langer
om het klaar te maken (ongeveer 45
min).
Prijsklasse: ongeveer 3€ per persoon
Benodigdheden (2 personen):
8 grote aardappelen
1 ajuin
klontje boter
10 wortelen (je moet ongeveer evenveel aardappelen als wortels
hebben).
300 gram spek
en 1 of 2 eitjes per persoon
Bereiding:
Je pakt een grote pot, in deze pot bak je eerste je spekjes. Als de
spekjes gebakken zijn, leg je ze op een bord. Daarna vul je dezelfde
pan met water, als het water kookt gooi je er de (geschilde)
aardappelen, wortelen en ajuin in. Hoe kleiner je de aardappelen en
wortelen snijdt, hoe sneller deze gaar zijn. Dit laat je ongeveer 30 min
koken. Als alles gaar is, giet je het water af, voeg je er het klontje
boter bij en stamp je het fijn. Als laatste pak je een pan en bak je de
spiegeleitjes. De potenstomp met spek leg je op een bord en de eitjes
leg je er boven op. Eet smakelijk!
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Koken met Joke: de redactie probeert uit
Ook deze editie wouden we eens nagaan of het gerechtje van Joke
weer zo lekker was als vorige keer! Ditmaal heeft Joke voor een
Vlaamse klassieker gekozen en dat wisten wij zeker te appreciëren!
Ook ditmaal hebben wij gewoon de ingrediënten van Joke omgerekend
naar de ingrediënten voor drie man en ons besluit was dat we zeker
genoeg hadden MAAR wij hadden wel een paar aanpassinkjes gedaan.
Aangezien Nick geen eieren lust hebben we ook braadworsten erbij
gekocht. We waren alle drie ook fan van een sausje en hebben hiervoor
de pakjes vleessaus van Knorr gekocht, die slechte €0,887/stuk waren (
1 zakje voedt 2 man). Omdat we natuurlijk ook het originele recept
wouden nagaan heeft Stef het gerecht gegeten met eieren en hij was
zeer duidelijk fan!
Het kookproces hebben we zelf een beetje door elkaar geslagen
doordat wij nu eenmaal nogal chaotisch zijn. De pekes en patatten
hebben we samen gekookt. Het spek werd in een pan gebakken,
waarna er in dezelfde pan uien werden gebakken. Bij het stompen van
de puree hebben we de uien er wel bijgevoegd en het spek ook
achteraf.
Als aperitief hebben we genoten van een brut de framboise van
everyday (colruyt). Deze is ook zeker aan te raden en kost slechts
€1,70. Als je zat wenst te zijn op deze drank is een minimale
hoeveelheid van 4 flessen nodig.
Joke’s gerecht was weeral
enorm geslaagd en wij hebben
voor jullie onze persoonlijke
presentatie toegevoegd (wel met
de
vleessaus).
Alternatieve
presentatie zou een spiegelei op
een berg van stoemp zijn en dan
de dooier doorprikken om zelf je
eigen vulkaan te maken!
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Analyseer eens een cantuslied!
Het lied dat ik nu eens dieper zal
doorgronden is Loch Lomon’ op pagina
538. Laat ons vooral beseffen dat dit
eigenlijk een triestig liedje is ook al
zingen wij het vaak (onterecht)
uitbundig. Zeker eens de moeite om te
zingen in een stil gedeelte, om rillingen
van de krijgen!
Het ontstaan van dit lied wordt door de
meeste bronnen gedateerd in 1746. De
tekst werd voor het eerst gepubliceerd in
Vocal Melodies of Scotland uit 1840. Als
auteur wordt meestal Lady John Scott genoemd, aangezien in de
vroegste druk van dit lied “written by a Lady” staat en omdat zij
volgens muziekhistorici daarvoor in aanmerking komt.
De legende(!) vertelt twee versies over het ontstaan van dit lied. Beide
versies stellen dat het lied geschreven werd in 1746 door één van de
soldaten van Charles Edward Stuart (1720-1788), ook gekend als Bonnie
Prince Charles, van Engeland toen die zich, na een mislukte opstand,
terugtrok naar Schotland.
De eerste legende stelt dat het lied gaat over twee soldaten waar er
één van geëxecuteerd zou worden. De geest van de dode soldaat zou
langs de “low road” reizen, zijn wapenbroeder die vrijgelaten zou
worden, zou langs de “high road” (het hoge, ruige Schotse
berglandschap) terug naar Schotland moeten reizen.
De tweede legende stelt dat de ter dood veroordeelde soldaat tegen
zijn geliefde gezegd zou hebben “Ye’ll take the high road, and I’ll take
the low road and I’ll be in Scotland afore ye”. Waar ‘the low road’
wijst op de moeilijk weg vanuit het graf.
Commilitones, drink hier maar een pintje op!
Senior Fredo Corleone
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GeoRoddels
Verder bouwend op de roddel van de vorige editie, hebben er weer
maar eens mensen gemuild op de Winabar. Dit maal betreft het twee
schachten! Zij vormden op de doop ook het duo met nummer 6 en 9…
Misschien hebben ze dit een beetje letterlijk beginnen nemen ;).
De heer, die met de bijnaam “baggerboot” door het leven gaat (waar
baggeren de betekenis “muilen + dumpen” heeft) heeft zich eindelijk
gebonden aan een vrouw. Hierbij heeft hij zijn belofte van vorig jaar
gebroken waar hij zei dat hij geen lief meer ging zoeken voor 5 jaar.
Ondanks zijn voorkeur voor blondharige meiden ging hij nu eens voor
donkerbruin haar.
De bierkoningin der schachten vindt cantussen eigenlijk niet zo leuk
dus wenst haar titel af te staan.
PG of ook wel eens H. genaamd heeft een juffrouw gemuild dat in de
gewichtsklasse 110kg+ zat.
GJ heeft vermoedelijk een minderjarige juffrouw binnengedraaid na de
sintcantus.
MV is blijkbaar alcoholverslaafd. Hij nuttigt bier, jenever, whiskey,…
(allemaal tegelijk) om dronken te geraken. Hierbij stoort hij mensen
door ongewenst foto’s van hen te nemen en ze te storen. Eén van de
andere gevolgen is tegen het ritme dansen.
NR heeft zijn tong verloren in de mond/keel van de praeses van Alfa op
de TD! Informatie van de Alfanen leert ons dat hij blijkbaar graag bij
hun praeses verblijft op eender welke gelegenheid.
GP heeft een date afgezegd om te kunnen deelnemen aan een
beerpong toernooi, hij kent zijn prioriteiten!
MM liet KG op zijn kot overnachten na de TD doordat KG een pendelaar
is. MM liet KG hier echter alleen achter doordat hij de nacht met een
vrouwtje wou doorbrengen. “Zeg K., eigenlijk is het wel ambetant dat
ge blijft slapen”
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MV koopt stemmen binnen het praesidium om voor het bereiken van
zijn eigen doelen.
FVdO bedreigt NJ met scherpe voorwerpen tijdens het practicum oreforming processes. Soms haalde hij ook uit met ditzelfde scherpe
voorwerp. Bij hetzelfde vaak heeft hij ook op NJ zijn rug gesprongen en
heeft toen geprobeerd om een steen in deze man zijn mond te steken.
Hierbij probeerde hij zelfs NJ zijn neus toe te knijpen zodat de mond
zou opengaan.
NJ gooit met een stuk kerk naar FVdO.
GG en IW hebben gemuild op de afzuip!

Nathan zijn woordenboek wordt al zelfs een beetje discriminerend…
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Fredje’s kinder-cocktailhoekje

Dag beste non-alcoholiekertjes,

Zoals beloofd ben ik er weer met het recept
van een heerlijke alcoholvrije cocktail. Deze
keer is het er eentje die ons al doet verlangen
naar de zomervakantie, namelijk de Funky
Monkey!

Uiteraard niet te verwarren met Funky Monkey van de m-kids! Zoals in
den goeie ouwe tijd: http://www.youtube.com/watch?v=LVa7NocDbY4
Ingrediënten:





1 banaan
18 cl ananassap
3 eetlepels kokosnootmelk
Geplet ijs

De banaan in schijfjes snijden en met het ananassap en de kokosmelk
mixen. Vervolgens uitschenken in een glas. IJs toevoegen naar smaak
en genieten maar! Volgende keer ben ik er weer met een overheerlijke
alcoholvrije cocktail!
Barman Fred
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Kleurprent
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Ein Walloon in le South [suss]
Een tweede maand in Cleavage brengt ons opnieuw in Wallonië.
Actualiteit eist dat er wordt geschreven over politici die ons dierbaar
België al dan niet in twee (of meer) zouden willen splitsen maar dit is
vandaag niet belangrijk. Niemand wil de internationale excursie
vervangen door het karteren in Aywaille. De aanvraag van een visum
kan namelijk lang duren en we hebben al zo weinig excursies!
Zoals iedereen weet, zonder economie geen geologie, maar inderdaad
zonder geologie geen economie. Dat gaat samen.
Maar economie en geologie moeten de wet van het Waals gewest niet
schenden. Hierdoor heeft onze Waalse specialist onderzocht of het wel
toegestaan is om de hamer te gebruiken in het zuiden. Het Waalse
wetboek heeft hierover inderdaad iets te zeggen, namelijk: ‘Elke
uitbreiding van een mijn, een ontsluiting dat 30m onder het natuurlijk
oppervlak ligt is meldingsplichtig’. Deze volgens de Belgische wet van
08 december 1939 die herzien en overgenomen werd door het Waals
gewest in 2002.
Dit betekent dat elke klop met de hamer aan de Waalse regering moet
gemeld worden. Wie dit niet doet (en ik denk dat er weinig zijn die dat
doen) kan een boete oplopen tussen 26 en 100 frank (ja, u leest
goed!!!). Indien u dit misdrijf verschillende malen pleegt (opnieuw,
veel volk voelt zich schuldig)
kan de boete oplopen tot
1000 frank!!!
U bent gewaarschuwd, hou
de Belgische frank nog bij, ze
kunnen nog van pas komen!
Leve Vlaanderen!
Wallonië!

Vive

la
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Vaarwel mijn liefste schachtenstok!
Het begon allemaal toen Didier een stoel kapot maakte op een
merkatorcantus, zo’n achttal jaar geleden. De stoelpoten werden
verdeeld over de beste wetenschapskringen, atmosfeer dus, en werden
door elke kring gebruikt als schachtenmeestersstok. Het werd een
legendarische
stok,
telkens
werden
de
namen
van
de
schachtenmeesters erin gekrast, de andere kringen geraakte de stok
kwijt, maar geos bleef hem gebruiken!
Maar op 4 december gebeurde er iets dat elke schachtenmeester zeer
spijtig zal vinden, iets waar ik toch een hele tijd niet goed van was. De
stok werd GEPIKT!!
De cantussende geologen zijn er zeker al getuige van geweest dat ik
deze stok met mijn leven bewaakte, worstelgevechten, lopen door de
zaal en in enorm rare posities hangen omdat je de stok terug wilt. Ik
was vaak te ijverig in het beschermen waardoor de andere het juist
leuk vonden om hem te pikken.
We moesten wachten tot de eerst cantus van dit jaar, het geos
weekend, voordat we de stok kregen. We vroegen speciaal een
overdrachtmoment tijdens de cantus, omdat deze legendarische stok
krijgen wel iets meer is dan een oude stoelpoot in je handen mogen
houden.
Na de sintcantus gebeurde het dus. De cantus was gedaan, de opkuis
was achter de rug en ik ging rond drie uur/ half vier naar huis met deze
legendarische stok in mijn rugzak, hij stak er een vijftal centimeters
uit omdat mijn boekentas te klein is. Toen ik buitenkwam uit de ambi
merkte ik dat de stok weg was. Ik ben er redelijk zeker van dat het niet
gepikt is door een geoloog. De ambi was stampensvol en waarschijnlijk
was er zo’n zatte kloot die het wel grappig vond om de stok te pikken.
We zijn met een aantal de ambi doorgelopen om de stok te zoeken,
zonder resultaat. Ik vroeg de barman om in de gaten te houden of de
stok daar ergens nog lag als iedereen naar huis was en gaf hem mijn
nummer. De volgende dag ging ik toch nog even langs in de ambi. Het
was rond 17u en het café was leeg. De barman zat achter de toog met
een colatje en een krant. Ik kwam binnen en vroeg heel droogjes: ‘Heb
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jij hier toevallig een stoelpoot gevonden? ’ Het scheelde niet veel of
zijn cola lag op de grond, hij was juist aan het drinken toen ik het
vroeg en verslikte zich serieus :)
Natuurlijk gaf ik de moed nog niet op en dan is je laatste redmiddel
facebook en dan zeker een alom bekende fbpagina: spotted KULeuven
JIJ! Bruine knapperd, stoere bink met je strakke lichaam! Gisteren
(4/12) tijdens de cantus in de Ambiorix staarde ik de hele avond naar
jou, ik hield je in mijn handen en koesterde onze momentjes samen. ik
zag je voor het laatst in de ambi rond drie uur 's nachts. Ik weet wie je
bent, maar ik weet niet WAAR je bent!! Ik zou kunnen roepen, maar je
zal me niet horen, want je hebt geen oren. Ik zou kunnen wachten tot
je naar me toe komt, maar je kan niet lopen. Slechts twee maanden
geleden kon ik je voor het eerst vastnemen, een zeer mooi moment <3
en nu zijn we al terug gescheiden, veel te vroeg ben je al weg! Waar
ben je mijn sterke vriend? Zal ik je ooit nog terugzien?
JIJ! De schachtenmeesterstok van geos, een mooie oude stoelpoot vol
herinneringen, een erfstuk met een verhaal achter, de
schachtenmeesters hun namen werden in je lijf gekrast, jij doorstond
al dat geklop op tafel, jij bent mijn held en ik wou deze held graag
doorgeven
aan
de
volgende
generatie!!
Heeft er iemand deze knapperd gespot? Reageer dan en geef hem
terug aan geos!!
En dan nu in spanning afwachten of we hem terugvinden, persoonlijk
denk ik dat we hem voorgoed kwijt zijn.
Volgende cantus zal er dus met iets anders geklopt worden. Een echte
geologenhamer? Of een sexy zweepje? Dat beslissen we de volgende
cantus wel.
Groeten van jullie vrouwelijke schachtenmeester!
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De piemelstaart-rubriek
Dag geologen
Wederom tijd voor een heerlijke pagina gevuld met de instructies voor
het bereiden van een heerlijke piemelstaart. Deze keer was ik aan het
denken om het heerlijke rum te gebruiken. Rum, niet voor vele geven.
Maar dit komt misschien door het overmatig gebruik van witte rum door
de meeste kringen omdat dit goedkoper is. Ik zal proberen eentje te
maken met het meer commerciële en zachtere bruine rum. Eerst was ik
aan het denken om de bekende ‘Long Island Ice Tea’ te maken, maar
dat waren iets teveel ingrediënten om studentikoos te blijven. Vandaar
heb ik nu een variant gepakt op de semi-bekende cocktail ‘Fidel
Castro’. Omdat het een variant is, dienen we ook een nieuwe naam te
verzinnen. We zullen deze keer voor het iets minder controversiële
‘Dune was beter’ gaan.
Ingrediënten:
 Bruine rum
 Limoensap of limoen grenadine
 Canada Dry
Bereiding
Hier ga ik gewoon de bereiding per glas
geven en niet zoals de vorige keer per 5
liter. Het glas dat we gebruiken is een
mooi cocktailglas van 240 ml, dus
ongeveer een gewoon bierglas. Eerst en vooral nemen we ca. 45 ml van
de bruine rum en vermengen deze in het glas met ca. 15 ml van het
limoensap. Het vervolledigen doen we met Canada Dry. Om het glas
wat mooier te garneren kunnen jullie een schijfje limoen toevoegen.
Vergeet ook geen ijs toe te voegen om het professioneler te doen
lijken! Crushed ice is hier misschien het beste!
Voila, alweer een manier geleerd om uit te pakken op het volgende
kotfeestje!
Бармен Fredsakov
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I like your hotspot TD - Fotoreportage
Voorbije maand op 20 november stond de Albatros op stelten met de
TD van Geos en Alfa. Hier krijgt u een fotoreportage van de avond.

Invisible penis bij Cas?

Pieter heeft het ook
enorm naar z’n zin.
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Misschien moeten we Gertje
volgende keer beter op
druggebruik controleren
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Plen Geeters – rubriek
Bij de roddeltjes kwamen een paar foto’s binnen. Deze hebben wij
ongeveer samengevat in deze rubriek. Voor de anonimiteit hebben we
een alias als naam gebruikt en zijn de foto’s gecensureerd.
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Geology Memes
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HET GEOS-BOS
Een satirsche rubriek

Niks mis met wat
omkoperij, politici
doen dat ook al
jaren!
Lang leve
decadentie!
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Puzzels!
Deze week zijn er een paar puzzeltjes op te lossen! Doordat binaire
puzzels Nick zijn favoriet zijn gaan er hiervan meerdere zijn! De eerste
drie zijn niet zo moeilijk, de laatste is iets uitdagender!
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Er is natuurlijk ook nog plaats voor een sudoku’tje!
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Horoscoop
 Dino (Ram)
De vorige maand is voor u succesvol geweest op verschillende vlakken.
Probeer stappen die gezet zijn in de goede richting te herhalen en niet
af te dwalen van uw doel. Als dit u even vaag lijkt als het Orakel van
Delphi moet u leren tussen de lijnen te lezen.
 Aquifer (Waterman)
Op studievlak gaat het u voor de wind! De herexamens gaat u tegemoet
met massa’s zelfvertrouwen. Zoveel zelfvertrouwen zelfs dat u last
krijgt van u knieën, gun deze wat rust door geplande momenten in het
labo waarbij u moet rechtstaan te vervangen door het zogenaamde
‘hangen int Geokot’.
 Hamersmijter (Boogschutter)
Door de vele bomen ziet u het bos niet meer deze maand. Op zich is dit
geen probleem aangezien er in dit bos toch niks te zien is. Waar u zich
wel zorgen om moet maken zijn de mensen die u zult ontmoeten.
Sommigen zullen proberen te profiteren van u. Denkt u een dergelijk
individu tegen te komen geef hem/haar dan een koekje van eigen
deeg! (ongebakken uiteraard anders profiteert hij alsnog van u)
 Trilobiet (Kreeft)
Sinterklaas is weeral geweest en je hebt meer dan je best gedaan om
braaf over te komen. Die schijnheiligheid stopt nu en je gaat terug over
naar je oude routine. Het einde van het gezegende jaar 2013 viert u
tijdens het Geos-kerstfeestje, probeer er wel niet te veel te eten.
 Mammoet (Steenbok)
Zoals het voor een mammoet de gewoonte is, verjaart u tijdens de
examens. Een goede voorbereiding voor de januari-examens is dan ook
niet meer dan logisch voor een mammoet zodat er toch nog van de
verjaardag kan genoten worden. Moest er toch een examen vallen op je
verjaardag neem dan cola en chips mee  chips&cola-feestje (Kidibul
is ook mogelijk)
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 Tweeling
Ook voor u is de winterse gezelligheid (lees koude temperaturen en
sneeuw) er te veel aan. Geen probleem! Binnenblijven is de boodschap,
haal u DVD-box (of video-collectie) van de Samson&Gert-kerstshows
terug boven en herbeleef je kindertijd!

 Schacht (Maagd)
Sinds gisteren is de loting bekend voor het WK 2014. Als rasechte
voetbalfan begint u volop met het plannen van uw examens om toch
maar zoveel mogelijk mee te pikken van dit voetbalfeest. Moest u toch
geen fan zijn, dan kan u al beginnen met na te denken hoe u al het
voetbalgerelateerde-gespam gaat kunnen vermijden.
 Anomalocaris (Leeuw)
Vergeet de vorige maand, er staat u een mooie tijd te wachten,
Sinterklaas heeft uw eisen ingewilligd en ook de Kerstman zal u
verblijden met mooie cadeaus, probeer tussen het spelen door ook nog
wat te studeren. Voorspelling van de maand: het eerste
sneeuwballengevecht zal je winnen!
 Stauroliet (Stier)
U zat vol ongeduld te wachten op deze Cleavage om uw lot van de
komende maand te weten te komen. Helaas valt het voor u moeilijk te
voorspellen, onze kristallen bol werd uitgeleend voor het verfilmen van
de volgende Kuifje-film en onze Tarotkaarten hebben we aangepast om
te kunnen wiezen.
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 Kompas (Weegschaal)
Nog zo een moeilijk geval, er zullen positieve momenten komen maar
jammer genoeg ook negatieve. Een tip om er het beste van te maken:
ga curling spelen. Ideaal deze tijd van het jaar en naar het schijnt zeer
rustgevend (zeg nu zelf, een sport met granieten blokken is gewoon
cool).
 Twistappel (Vissen)
Goed zo, u heeft onze raad van vorige maand opgevolgd en de lijst van
de stoute kindjes vermeden, doe zo voort! Misschien nog een kooktip
voor tijdens de eindejaarsfeesten: loempia’s van 365, 99 cent en zeer
lekker!
 Ammoniet (Schorpioen)
Hoera, u heeft een mooi jaar achter de rug. Dit legt de verwachtingen
voor 2014 uiteraard wel hoog. Als je de bloktips volgt die in dit boekje
staan is een goede start van het jaar (de examens) al verzekerd.
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Uitnodiging Kerstfeestje
Beste studenten, assistenten en professoren
Wanneer je ’s morgens wakker wordt in een koude, donkere en muffe
kamer, je met een dromerig hoofd die veel te luide wekker probeert te
snoozen, je bijna uit je bed valt omdat die lichtschakelaar niet te
bereiken valt zonder je warme veilige nestje te verlaten, lijkt de
zomer erg ver weg.
Hoewel het lijkt alsof het academiejaar pas gisteren startte, is het
einde van het semester reeds in zicht. Ook al is de Sint nog in het land
toch zouden we, tegen de regels van Unizo in, graag al wat aandacht
vestigen op zijn opvolger. De rendieren staan waarschijnlijk nog op
stal, maar we vermoeden dat ze nu al staan te trappelen om de man
uit het Hoge Noorden te helpen bij zijn jaarlijkse taak.
Hopelijk was 2013 voor iedereen een jaar waarop je tevreden kan
terugkijken. Misschien waren er al eens wat tegenslagen, in de studies
of de liefde, maar we zijn er zeker van dat iedereen dit jaar veel
mooie momenten heeft beleefd.
Om die mooie momenten nog eens te delen met elkaar nodigt 2de
bachelor geologie jullie graag uit op het jaarlijkse kerstfeestje. Geniet
samen met ons van een gezellige avond. Wij zorgen voor een heerlijk
kerstdiner en van jullie verwachten we enkel jullie goed humeur. De
eerstejaars zorgen ook dit jaar weer voor wat heerlijk entertainment.
Sluit samen met ons het semester af in stijl en vertrek met een
ontspannen gemoed richting de examens.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Het kerstfeestje vindt plaats op woensdagavond 18 december in zaal
PAVO, Jules Vandenbemptlaan 2 te Heverlee. Je bent welkom vanaf 18
u. De prijs voor dit heerlijke diner bedraagt 18 euro. Inschrijven kan
door een overschrijving met vermelding van je naam op dit
rekeningnummer BE25 7330 0281 8282. Indien je vegetariër bent,
vermeld dit dan ook bij je inschrijving.
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Agenda
- Woensdag 11 december: Geos Goes Middle Earth – The Hobbit 2 in
première gaan kijken (inschrijving was noodzakelijk)
- Woensdag 11 december: IFB: Volleybal dames, 21u, U4 hal in KHL
Sporthal
- Maandag 16 december: IFB: Veldvoetbal heren, 19u, V3
Kunstgrasveld
- Woensdag 18 december: Kerstfeestje (inschrijvingen eindigen
zondag 15 december)
- Maandag 23 december – Zondag 5 december: Kerstvakantie
- Woensdag 25 december: Kerst!
- Woensdag 1 januari 2014: Nieuwjaar!
- Maandag 6 januari – Zondag 12 januari: Blok
- Maandag 12 januari – Zaterdag 1 februari: Examens
- Maandag 3 februari – vrijdag 7 februari: Skireis
- Maandag 10 februari – vrijdag 14 februari: Half-time
- Maandag 10 februari: IFB: Zaalvoetbal heren, 22u, U3 hal in KHL
sporthal
- Maandag 24 februari – vrijdag 28 februar: Lustrum

Bericht van de bibliotheken:
Tijdens de blok- en examenperiode van 2 januari tot 31 januari 2014 is
de Campusbibliotheek Arenberg van maandag tot vrijdag open van
8u30-22u, en zaterdag en zondag van 10u-19u. Tijdens deze periode is
de gehele bibliotheek stille studieruimte.
De bezetting van alle KU Leuven bibliotheken en de concrete
openingsuren,
kan
je
voor
die
periode
raadplegen
via
www.blokkeninleuven.be.
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Gesponsord door:
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