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Voorwoord van de redactie 

Hiep, hiep, hoera! 

We zijn jarig! 50 kaarsjes mogen we uitblazen als studentenvereniging. 

Dat is toch al een behoorlijk aantal. Daarom hebben we als redactie 

ook besloten om deze editie van ‘Cleavage’ helemaal te wijten aan 

onze verjaardag! De bekende rubrieken zullen voor een groot deel gaan 

over zaken die van toepassing zijn in de lustrumweek. Ook zijn er 

enkele nieuwe dingen die we hebben kunnen fabriceren door een 

diepgaand journalistiek onderzoek doorheen de 50-jarige geschiedenis 

van de Leuvense geologen. 

Ook belangrijk om te vermelden lijkt het ons dat na de lustrumweek 

we al zijn aangekomen in de maand maart, wat betekent dat er stilaan 

een nieuwe kiesploeg zal gevormd worden die zich kandidaat stellen 

om volgend jaar het nieuwe praesidium van Geos te vormen. Alles 

begint natuurlijk bij de opvolging van Nathan Reinders, onze praeses. 

Hierna kan verder gebouwd worden naar een ploeg die er compleet 

voor zal gaan! In enkele duistere gangen, hebben we al vernomen dat 

er iemand is die zich kandidaat stelt, maar dat zullen jullie later nog 

wel allemaal horen. 

Dan rest er ons nog maar enkel te zeggen dat we jullie veel leesplezier 

wensen met deze editie en geef zeker commentaar zodat we er iets uit 

leren en dat dit boekje steeds beter wordt! 

Tot op de bierproefavond, de cantus, de lezingenavond, de TD, de 

receptie of het cambriumfeestje! Maar het liefst van al komen we jullie 

graag tegen op al deze 

activiteiten! 

Kusjes en lekjes, 

Frédéric, Nick en Stef 
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De praeses (s)preekt 

Dag geologen,  

Eindelijk is het zo ver: ‘De 

lustrumweek van Geos’. Een week 

lang vieren we dat we 50 jaar 

bestaan. Veel voorbereidingen zijn 

daaraan vooraf gegaan. Het begon 

allemaal vorig jaar met een 

zoektocht naar het oprichtingsjaar 

van de Geos of ook wel de 

geologische kring genaamd (voor 

2001). Toen bleek dat deze 50 jaar 

geleden was opgericht in 1964, 

hebben wij, Gypsidium, de verantwoordelijkheid opgenomen om dit 

feit goed te vieren en zo een mijlpaal te creëren in de geschiedenis van 

Geos.  

Al snel werd een werkgroep opgericht bestaande uit acht 

praesidiumleden die de lustrumweek in goede banen zou moeten 

leiden. Een half jaar lang hebben we gebrainstormd, gepland en 

informatie verzameld. En het resultaat? Wel, maak het zelf mee deze 

week!  

Ik hoop in ieder geval iedereen een keer tegen te komen in de 

lustrumweek. Al is het om een keer een nieuw biertje te leren kennen 

op onze gezellige bierproeverij, een liedje mee te zingen op de 

lustrumcantus, met een geconcentreerd oor te luisteren naar 

interessante lezingen, keihard te feesten op de Back to the future – TD 

of samen met een hoop geologen op de receptie terug te kijken naar 50 

jaar Geos. 

Dan zou ik graag nog iedereen willen aansporen om de 50 opdrachtjes 

in orde te maken. Want vervul ze allemaal en de verrassing zal 

fenomenaal zijn !  

Uw Praeses,  

Nathan 
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Partyhard rubriek 

Beste geologen/meelezende geografen. Deze rubriek informeert u over 

de belangrijkste/leukste feestjes voor de komende maanden. Vergeet 

geen sfeer mee te nemen naar deze evenementen want aan zuurtjes 

hebben we niks!  

Back to the future TD 

U hebt de geweldige posters waarschijnlijk al zien 

hangen. Tijdens het epische feestje van het 50 

jarige bestaan van geos, zal muziek van toen tot 

nu geserveerd worden. 

-Wanneer? 27 februari  

-Waar? Albatros 

-Gezelligheid? 1000000000000000/10 

-Beschrijving: Tofste feestje van heel Leuven met 

zalige acties. Er zullen gratis shotjes zijn, exotische cocktails, happy 

hour(s). Er wordt gewoon met geld gesmeten BE THERE! 

Science is sexy 

Een leuke td van onze overkoepelende kring scientica. Samen met de 

wetenschapskringen eens goed losgaan! 

-Wanneer? 20 maart 

-Waar? Lido 

-Gezelligheid? 10/10 

-Speciale acties? Promostunts die later nog bekend gemaakt worden 

In mijnen tijd TD 

Samen met pedagogische kring wordt deze succes formule voor de 2
de

 

keer georganiseerd. Vorig jaar werd  met dit concept zelfs een prijs in 

de wacht gesleept. Ook dit jaar zullen we in dezelfde trend blijven, 

maar meer info zal binnenkort bekend worden. 



7 
 

De sportpraesides geven een woordje 

Ook in het tweede semester zullen jullie sportpraesessen weer zorgen 

voor de sportieve activiteiten van GEOS. Er zijn nog enkele IFB-

matchen te spelen en hoewel onze resultaten niet even denderend 

zijn, is onze sfeer en sportgeest toch heel groot. Dit is uiteraard het 

belangrijkste en hiervoor zijn wij jullie dankbaar. We willen jullie dan 

ook aansporen om toch zeker nog in grote getallen naar onze laatste 

matchen te komen, als speler of supporter. Ook zullen er nog enkele 

GEOS-sportactiviteiten georganiseerd worden in de nabije toekomst, 

waarover later meer info volgt. In de Lustrumweek zullen wij helaas 

geen speciale sporten of dergelijke organiseren, maar dit zullen we 

tijdens de rest van het semester zeker goed maken. 

Ook andere grotere sportevenementen staan voor deur! Zo volgt er op 

19 maart de jaarlijkse Studentenmarathon, waarbij de fanatieke (of 

minder fanatieke) lopers hun sportieve voornemens voor 2014 al even 

kunnen uittesten op de 5, 10 of 21km! Warm die beentjes dus al maar 

op! Even later in het semester zal ook de Erasmuscup plaatsvinden 

waarbij we het in verscheidene sporten kunnen opnemen tegen of met 

onze buitenlandse studentenvrienden.  

Wat nog rest is te zeggen dat wij als sportpraesides nooit stil zitten om 

nieuwe en leuke sportactiviteiten te ontwikkelen en te organiseren! Zo 

zijn we samen met Loko Sport en de sportverantwoordelijken van de 

andere kringen druk aan het samenwerken om in 2015 een eigenste 

echte survivalrun – Survival Of The Student – op poten te zetten. Maar 

hier horen jullie later zeker meer over! 

 

Sportieve groeten, 

Rik & Cas 
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Ook cultuur heeft iets te zeggen 

Beste geologen en sympathisanten! De afgelopen weken, tijdens de examens 

was het cultuurgehalte wel wat laag maar dat is ook logisch want de weg 

terug van Middle Earth is een heel eindje lopen. Maar met de nakende 

lustrumweek die boordevol activiteiten zit is er dus al heel wat om naar uit 

te kijken. Dus geen nood we maken er een echt geologenfeestje van in 

Leuven.  

Maar Leuven bestaat niet alleen uit feesten er zijn ook 7 wonderen van 

Leuven en dit zijn meestal architecturale wonders. Het eerste wonder is de 

Sint Geertui toren die volledig van arduin is waardoor er geen leien of hout 

en spijkers gebruikt werd. Het 2de wonder is de klok van de Sint-Jakobskerk 

die al buiten de toren hangt sinds 1478. Hierdoor zouden de parochianen het 

luiden van het uur beter kunnen horen. Een andere oorzaak zou kunnen zijn 

dat de klok een gift was van de socialisten was en dus niet in de toren mocht 

hangen. Het derde wonder is de frappante hoge barokke gevel van de Sint 

Michielskerk, naar verluidt de schoonste kerk van de Jezuieten. Tot in 1781 

was het 4de wonder te bezichtigen aan de Hoelstraatpoort, één van de 

poorten van de oudste Leuvense omwalling, in de Tiensestraat. Op deze 

poort, stond de romaanse Sint-Michielskerk. Zoals gebruikelijk werden er in 

de kerk zelf vele vooraanstaande personen begraven. Daar deze mensen dus 

bovenop de poort begraven lagen, ging iedereen die er passeerde onder de 

doden door. Ook de tweede omwalling van Leuven had zijn wonder. Op de 

Groefpoort, later Tervuursepoort groeiden zeven olmen. Hier kon men dus 

onder de bomen doorlopen. In 1851 is dit wonder volledig verdwenen. Het 

6de wonder hangt samen met de legende van het Fiere Margriet. Volgens de 

legende dreef het lijk van Margriet stroomopwaarts op de Dijle. Dit is 

mogelijk omdat de Dijle zich in Leuven in vele armen splitst die meestal zijn 

uitgerust met sluizen. Dankzij deze sluizen kon aan het Oratoriënhof het 

water stroomopwaarts stromen. De arm waarlangs dit gebeurde is echter 

later gedempt. Het laatste wonder was weer te vinden aan een kerk. De 

barokke kerk uit de zeventiende eeuw van het klooster van de Ongeschoeide 

Karmelietessen of Theresianen in de Tiensestraat had namelijk geen toren. 

De klokkentoren bevond zich boven de sacristie en kwam nauwelijks hoger 

dan de nok van het dak. De gebouwen werden in 1808 verkocht en 

afgebroken. 
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Lustrumweek Geos 

Geos wordt 50 jaar en dat kunnen we 

zeker niet zomaar laten voorbijgaan. Deze 

gedachte had ook onze enthousiaste 

praeses. Samen met een grote groep 

vrijwilligers stak hij een mooie feestelijke 

week in elkaar met voor elk wat wils. Van 

een gezellige bierproefavond tot een 

groots feestje.  

Buiten al deze activiteiten werden er ook 

nog eens 50 opdrachten aan de geologen gegeven. Zodat de week een 

zeer hecht gebeuren is voor elke geoloog, student, assistent of 

professor. We zijn dan ook zeer blij dat de geologen allemaal zo 

gezamenlijk actief willen deelnemen aan deze week en de opdrachtjes.  

De maandag van de week is er een leuke gezellige bierproefavond, 

hierbij zullen enkele minder gekende bieren worden geserveerd tegen 

zeer democratische prijzen. Dinsdag is er dan een gezellig cantus in de 

waaiberg. Woensdag wordt er dan een lezingenreeks georganiseerd 

waarop enkele gastsprekers komen met nadien een kleine receptie.  

Donderdag is er dan de Back to the future TD in de albatros, hierbij 

zullen vele leuke acties zijn. De week wordt dan afgesloten met een 

grote receptie waarop ook een verassing aanwezig zal zijn indien alle 

50 de opdrachten tot een goed einde zouden gebracht worden. 

Als laatste zouden we ook nog een kleine bedanking willen doen aan 

alle personen die de voorbije 50 jaar er mede voor hebben gezorgd dat 

onze geliefde kring is wat ze nu is. Wij hopen van harte dat de 

volgende 50 jaar even leuk en aangenaam moge zijn dan de voorbije. 

Samen hopen we er een zeer leuke week van te maken en hopen we 

jullie op zoveel mogelijk activiteiten te ontvangen.  

Het lustrumteam: Nathan, Jente, Michaël, Guus, Fredje, Rik, Cas, Lars, 

Glenn 
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Koken met Joke: Chili con carne 

Een lekker Mexicaans recept, eerlijk gezegd ben ik geen fan van bonen, 

maar in dit gerecht vind ben ik wel fan! 

Prijsklasse: ongeveer 3€ per persoon  

Benodigdheden (4 personen): 

500 g gehakt 

2 ajuin 

3 teentje look 

Een rode paprika 

200 g tomatenblokjes 

200 g rode bonen met chili (te vinden in de colruyt) 

Olijfolie 

Peper & zout 

Rijst 

Zure room 

Bereiding: 

Snij de ajuin, look en paprika in blokjes. Doe wat olijfolie in de pan en 

bak het gehakt, na ongeveer 10 min voeg je de ajuin, look, paprika, 

tomatenblokjes en bonen in chili toe. Laat dit even allemaal rustig 

sudderen ( 10 a 20 min). Proef ervan en voeg zout en peper toe. Je kan 

het ook altijd bij kruiden met extra chili als je van pikant houdt. 

Serveer de chili con carne met rijst en zure room, de room verzacht de 

pikante smaak. 
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Koken met Joke: de redactie probeert uit 

 

Voor de 'Koken met Joke'-rubriek voor lustrum-editie verraste Joke ons 

met een stevige maaltijd. Met het recept in handen trokken we naar de 

Colruyt om alles te kopen en van sommige zaken (de tomatenblokjes en 

rode bonen met chili) kochten we iets te veel aangezien de porties niet 

kleiner waren. 

De bereiding was eigenlijk verrassend simpel, de groenten snijden was 

direct gedaan aangezien Stef en Nick de dag ervoor hadden geoefend 

op kaas en voor de rest was het eigenlijk heel simpel. Hoewel het 

omgekeerd staat in de bereiding volgens Joke waren wij begonnen met 

de ajuin eerst te stoven en daarna pas het gehakt. Voor de rest was het 

gewoon alles bij in de pan gooien en wachten terwijl chili suddert en 

de rijst kookt. Deze tijd vulden wij 

op door de kotgenoten van Nick 

warm te maken voor het magistrale 

meesterwerk Titanic. Ondertussen 

leerde Fredje ook nog werken met 

een vergiet en vooral met het feit 

dat dit gaten bevat (lees: Fredje 

maakt de keukenvloer een beetje 

nat). Als aperitief hadden we 

gekozen voor een variant van 

Kidibul maar dan met een mooie 

foto van de film 'Cars' op de fles. 

Wij hebben het recept voor 4 man 

volledig gevolgd, zelfs nog iets 

meer, en een zakje rijst per man 

genomen. Hiermee hebben we 

ieders ongeveer 2 borden kunnen 

eten van deze stevige maaltijd.  

PS  Onze chili was niet overdreven 

pikant dus fans van zeer pikant 

kunnen best goed bijkruiden. 
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Het verhaal van een oudpraeses 

2011-2012: Grymonpraesidium 

In 2011 – 2012, lang voor #WAFA en #SWAG, was/had GEOS dat al. Het 

Grymonpraesidium, waarvan de naam de stemming enkel kon halen 

door een vervalste muntjestoss, stond eind september klaar om de 

eerstejaars wegwijs te maken in het studentenleven. Maar het jaar 

begon al triest omdat in de zomer de ‘Stamkroeg der Geologen’ zijn 

deuren had gesloten. De Cuythoek 

zou pas 2 jaar later opnieuw zijn 

deuren openen. De gezellige 

feestjes, waar onze studentenkring 

bekend voor stond, moesten 

voortaan doorgaan in de warmste 

zaal van Leuven (wat de 

toenmalige feestpraeses mooi 

omschreef als: “daar zweet ge 

zelfs naakt”): ‘’t Vervolg’. Snel 

werd duidelijk dat die sauna veel 

te klein was voor de tweede 

kleinste studentenkring van 

Leuven. In het tweede semester 

vulden we samen met KLA de 

Albatros met een ‘spetterend’ 

feest waarvan elke student in die 

tijd de naam nog van herinnert: 

GEOS komt KLAar!  

Daarnaast werd toen voor het 

eerst ook maandelijks  de banden met de andere wetenschapskringen 

verstevigd door de, toen nog, ‘Scientifak’ (later Scienticafé) in de 

Gnorgl. Die band was ook sterk te zien in de andere activiteiten die 

Geos nu en dan organiseerde. De open cantussen zaten zo vol dat er 

zelfs mensen op lege biervaten aan tafel moesten schuiven.  

De traditionele Geosactiviteiten zoals het Geosweekend, de peter- en 

meteravond, het cambriumfeestje, de Sintcantus, kerstfeestje, … 

waren allemaal knallers! Maar ook enkele nieuwe dingen werden dat 
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jaar geïntroduceerd: de grote Geosquiz, waar ook andere kringen 

gezellig kunnen meedoen, was een succes en daarnaast trokken de 

geologen eens samen met de geografen in de arena voor een 

openluchtcantus. Waarom iedereen zijn kleren uit had (foto) weet ik 

niet meer… Maar wel dat deze traditie (hopelijk) nog lang zal verder 

gezet worden!  

Topjaar! Een merci aan iedereen van het toenmalige 

Grymonpraesidium en iedereen die ook maar iets met Geos te maken 

had! 

Joris Grymonprez 
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2008-2009: Steen en ‘t ander 

In het academiejaar 2008 – 2009 waren 

het de jongens en meisjes van ‘t steen 

en ‘t ander die aan de Geoskar trokken. 

Het was nog broeierig heet toen dit 

feestjaar werd ingezet in de daarvoor 

tot saloon omgetoverde Cuythoek. Het 

kleurrijke allegaartje aan indianen en 

cowboy’s dat zich er verzamelde gaf aan 

waar Geos een heel jaar voor bekend 

zou staan, zijn knotsgekke 

themafeestjes waarbij echt iedereen 

zijn best deed om elke keer weer een 

funky outfit bijeen te zoeken/knutselen. 

Voor één van de lustrum opdrachten bleek nog maar eens dat zich 

verkleden in deze generatie geologen volledig is blijven hangen  Een 

ander berucht feestje was het zeker het superhelden en superschurken 

feestje, opgevrolijkt door illustere figuren zo als daar waren Badman, 

Tepelman en gewoon Dominique in een veel te kort topje en een 

onderbroek over zijn legging. 

Die laatste zijn wulpse 

dansmoves vielen trouwens 

helemaal in de smaak tijdens 

een uitstapje naar de nabije 

homo-avond in ’t klokhuys. 

Cantussen deden we ook 

graag, al vond senior Tom het 

stille gedeelte vaak nogal 

slaapverwekkend. Een 

absolute topper was de 90’s 

cantus, waar de traditionele 

codexliederen overboord werden gesmeten in ruil voor een resem 

topschijven uit onze geliefde decennium.  Zo passeerden oa Scooter, 

the Spice Girls, the Offspring en Alana Dante de revue. 

Goed gefeest dus door die mannen en vrouwen toen. Een bende 

bierbuiken bij mekaar denkt u dan misschien. In tegendeel beste lezer, 
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het was een tijd waarin de studenten nog vlijmscherp stonden. 

Atmosfeer eindige toen voor Wina bij de 24urenloop, de studenten 

konden nog winnen van de proffen en assistenten bij de proffensport-

activiteiten, en de eerste editie van de ScientiCup (sport aardbal) werd 

glansrijk gewonnen door de geologen. 

Jaar 45 in het bestaan van Geos was gewoonweg een ongelofelijk 

topjaar, merci aan iedereen die hier toe bijdroeg!! 

Tom Haerinck 
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2007-2008: Impact 

Het feit dat ik al moet gaan zoeken op mijn pc naar het jaartal van 

mijn praesesjaar 

leert ons twee 

dingen: ten eerste 

dat het al even 

geleden is, ten 

tweede dat ik al 

sinds mijn eerste 

contact met alcohol 

een zekere 

dementie heb 

ontwikkeld in mijn 

slechts half gevulde 

bovenpan... Ik acht 

de kans dus groot 

dat ik veel vergeten 

ben van de 

geweldige momenten die dat academiejaar met zich mee bracht ! Maar 

bij deze toch een snapshot van dat jaar: 

“Impact” heette ons praesidium dat in september 2007 van wal stak in 

een tijd dat Professor Vandenberghe nog eerstejaars deed beven op 

examens, er nog 'buispunten' bestonden en je nog 'prosit praeses' moest 

zeggen bij de formaliteiten. En dat was een geweldige ploeg ! Inclusief 

donkerblauwe T-shirts met fluo-limoen-opdruk van onze creatief 

directeur. Met veel enthousiasme organiseerden zij activiteiten die al 

jarenlang traditie waren, vernieuwende concepten die tot de huidige 

traditie behoren en baanbrekende ideeën die jaren daarvoor toch 

eigenlijk ook al een traditie bleken te zijn... want ja, in een 

organisatie met zoveel verloop als een studentenkring is iets dat drie 

jaar meegaat een 'traditie !' die weer snel de kronieken van 

oubolligheid in kunnen.  

In dit fijne academiejaar waren vooral verkleed-activiteiten in trek. 

Van onthaalfeestje in “allo allo”-thema tot “Samson en Gert” 

cantussen, GEOS stond bekend voor zijn bereidwilligheid om zich zo 



17 
 

goed mogelijk en om ter 

gekste te verkleden. In duo 

met Tom Haerinck werden er 

menig hilarische cantussen 

gehouden, waarbij we van de 

Cuythoek (primus, bah) al 

snel wat grotere zalen 

moesten opzoeken. Niet 

alleen kwam de geoloog 

graag cantussen, ook andere 

kringen kwamen vaker de 

corona vervolledigen. De 

banden met Scientica-kringen 

werden steeds sterker, wat 

tot op de dag van vandaag zo 

stand blijft houden zo te 

zien. Dat zie ik graag ! Dit 

alles zonder de mooie 

gezellige sfeer bij GEOS op te 

zeggen. Een kring waarbij je iedereen kent, het is weinigen in Leuven 

gegund! Dit zorgt dan ook voor zeer fijne, bijna intieme, momenten 

door het jaar. Het GEOS-weekeinde werd (her-)ingericht en met 50 

man in een 'hutje' van twee zaaltjes kruipen waarbij stapelbedden 

gemaakt werden van tafels... het is zo'n beeld waar je GEOS in herkent 

en dat ook maar al te graag doet. 

Dit geweldige jaar was dan ook te danken aan een prachtige ploeg die 

vanaf dit jaar ook mensen uit meerdere jaren bevatte. Ik dank dan ook 

mijn eigen praesidium-ploeg voor dit prachtige jaar en bij uitbreiding 

alle geologen voor een prachtige kringsfeer !  

En als we bij GEOS iets doen, hoeft dat niet per se binnen de lijntjes te 

zijn. Statuten schrijven tot daar toe, maar dan wel met een bier-

equivalent om er de draak mee te steken... iets dat is blijven hangen 

en waarvan ik hoop dat die ingesteldheid ook nog erg lang zal blijven 

bestaan ! 
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Praeses 07-08 

Didier Le Lièvre 

 

PS: volledigheid gebied me ook nog twee lolploegen te vermelden die 

in dit jaar ontstaan zijn en die nog enkele jaren voor veel sfeer en 

gezelligheid hebben gezorgd: Pis Kac Strond, de testosteronploeg die 

gingen drinken in de walen met T-shirts op de kosten van Merkaktor, en 

De Amazones, een bundel oestrogeen die loze beloftes doen over 

naaktkalenders en upperdare met konijntjes en dolfijntjes wel kondern 

pruimen.   

 

Zwarte Piet overdrijft hier even in zijn rol 
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Analyseer eens een cantuslied! 

Jan de Mulder, een 

favorietje van onze vice-

praeses heb ik mij laten 

vertellen. Het liedje zelf is 

ondeugelijker dan je zou 

verwachten! Dit nummer 

was vroeger ook zeer 

populair op bruiloften om 

vrije versies te maken over 

het rijkelijk interessant 

verleden van de bruidegom. 

Hoewel men, afgaande op 

de titel, eerder een 

molenaarslied (mulder = 

molenaar) zou verwachten, 

is ‘Jan de Mulder’ een oud-

Vlaams dronkemanslied dat vele varianten kent. Het gaat hier om een 

stapellied waarbij bij elke strofe elementen uit de vorige strofen 

worden herhaald. Een hele reeks voorwerpen passeren hier de revue. 

Als geheugensteuntje werd bij dit lied vaak een doek of bord gebruikt 

waarop de aangehaalde voorwerpen getekend stonden: vlees - vis; 

hond - kat; glas - kan; enz. Dergelijke liederen werden ook vaak 

uitgebeeld. De gebaren gaven aan de ogenschijnlijk onschuldige tekst 

een ondeugende betekenis. Die betekenis werd in de strofen en het 

refrein aangebracht door een veel voorkomende drie-beweging, 

waarbij uit twee elementen een derde (suggestief) element volgt. Uit 

‘kulder’ (een mouwloos gewatteerd vestje) en ‘broekske’ volgt 

‘vrijen’, uit ‘vlees’ en ‘vis’ volgt ‘mannekenpis’, uit ‘glas’ en ‘kan’ 

volgt ‘dronken jan’, enz. En dan is er nog dat raadselachtige ‘de. vogel 

die bedrieglijk is’. Die vogel slaat hier niet mis te verstaan op Jan de 

vrijer! Een erotische bodem zoals in vele volksliedjes, die we argeloos 

op school aangeleerd kregen. 

Voila, alweer iets bijgeleerd! 

Senior, Freddels 
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Toen Cleavage nog een Vulkaantje was... 

Door Ingrid Demaerschalk 

Voor de huidige lichting studenten zal een Vulkaantje wel een fossiel 

lijken. Er kwamen floppy discs bij te pas, kopie machines, nietjes en 

plakband... Nu zal het wel een online gebeuren zijn. Toch kreeg het 

destijds een mooie vermelding in Veto (bestaat dat nog?): “Dat je geen 

grote kring hoeft te zijn om een grandioos kringblaadje af te leveren 

bewijst the Geologische Kring”.   

Het Vulkaantje was er toen ik aan de KUL begon in 1992, maar het had 

toen dringend nood aan wat enthousiasme. In 1994 kwam the 

redactieploeg Lava tot stand (Oliver Van Exem, Bart Pannemans & 

Ingrid Demaerschalk) en tot 1996 brachten we gedurende het academie 

jaar maandelijks een papieren boekje uit met een oplage van ca. 100 

exemplaren (op recyclage papier 

natuurlijk!).  

En wat stond er zo al in? 

Een hoogtepunt was steeds de 

maandelijks rubriek van Tante 

Pim, die ondanks haar (zijn?) 

eigen problemen altijd klaar 

stond met advies voor 

gefrustreerde studenten met 

‘kleine auto’ complexen of 

liefdesverdriet. Het jaarlijkse 

Valentijns nummer was dan ook 
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altijd het meest populair. En er was filosofie & literatuur door Joseph 

H. Salisbury in zijn maandelijkse “Marteau Sans Maitre” essay en 

andere culturele bijdrages zoals poezie en cantus-liedjes waren 

regelmatig aanwezig.  

Het Vulkaantje was ook elk jaar paraat bij de praeses verkiezingen voor 

propaganda en verkiezings mededelingen. Het ging er trouwens niet 

altijd zoet aan toe. Lessenroosters,  zoekertjes, een quiz of 

kruiswoordraadsel, de Raar-maar-waar rubriek, fuif en cantus 

aankondigingen, bezaaid met wat humoristische cartoons, vulden the 

pagina's. En er was ook de aankondiging van de komst van “Email” op 

de KUL – Waar is de tijd gebleven! 

 

 

Nu ik door wat oude exemplaren blader zijn het de maandelijkse 

citaten die mij toch nog steeds doen glimlachen – de proffen zijn 
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ondertussen op pensioen of in de proffen hemel en de assistenten leven 

nu ergens in de echte wereld, maar ze blijven entertainen: 

 Professor Peet – “A Rubber is the Seismologist’s best friend” en 

“Als je hem niet volledig recht krijgt, werkt hij niet”. Maar ook 

“Je weet wel, de wet van Lenz: als je natuur pest, pest de 

natuur je terug”. 

 Professor Viaene – “Je heb dus twee soorten smokers (Cyprus-

type): White smokers en Black Smokers. Tot  welke kategorie ik 

behoor weet ik niet!” en met goed nieuws: “Donderdah heen les, 

ik vlieh er eens uit”. 

 Professor Vandenberghe - Op excursie tweede kan “Van al die 

namen moet je u geen moer aantrekken”, en tijdens de les “... 

dat is wat ik zou willen onthouden dat u in deze figuur ziet” en 

“als opeens de boormodder verdwijnt dan is dat geen spook 

natuurlijk”. En toen in de les net struikelde over het electrisch 

snoer van de projector: “’t is niks, trouwens mensen van mijne 

leeftijd worden nog wereldkampioen boxen”. 

 Professor Beirlant (tijdens de les statistiek) – “En dan gaan we nu 

nagaan wat het verband is tussen sex en stemgedrag”. 

 Assistent Frankie tijdens het practica fysische geografie: “Rivier 

terassen liggen evenwijdig aan de rivier tenzij ze er loodrecht op 

staan”. 

 Professor Ottenburgs – “Een mijningenieur is gelijk een 

aardworm, die zich pas op zijn gemak voelt als hij diep genoeg 

onder de grond zit”  en ook “U merkt dat ik hier veel sta te 

babbelen en u niet veel moet doen, alleen zorgen dat u wakker 

blijft”. 

 Professor Moreau – Tijdens de les toegepast aardkunde: “We 

moeten niet bang zijn van berekeningen.  Het is maar krijt op 

het bord”  en ook “ Soms is een uiteenzetting zo onduidelijk, dat 

het helemaal niet interessant is...”.  Bij een andere gelegenheid 

wist hij dan weer “Geologie is niet zoals een roman van Agatha 

Christie met goede en slechte. Het is meer als een roman van 

Simenon: alles grijs”. Gelukkig liet hij ons ook weten: “Het is 

mijn laatste jaar, maar ik ben nog niet helemaal zot!” 
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 Professor Hertogen – “Er komt een periode in je leven dat je 

liever konijnen ziet dan studenten” en “een bord is een 

surealistisch hulpmiddel”. En tijdens de les van de 21st eeuw: 

“Lavastromen in Hawaii zijn zeer spectaculair. Als ze te koop 

waren, hadden we er al lang in Walibi”, en “Misschien doen 

koeien raar omdat mensen raar doen”. En tenslotte: “Nog nooit 

heeft een kat daar een haan naar gekraaid.” 

 Professor Vermeersch – “De boeren brengen het water in slechte 

papieren” en op excursie “Recht voor u ziet u een gat dat naar 

beneden gaat”. 

 Professor Swennen – Op excursie bij het zien van een 

stoomtrein: “Kijk, een trein die komt van ik weet niet waar, en 

die gaat naar ik weet niet waar”. 
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Het ABC van Geos 

ATMOSPHÈRE: de plaats op de 

24-urenloop met de meeste 

sfeer! Wina is een homo-

kring!  

BIER: dit drinken de geologen 

graag. Het internet geeft hier 

veel bronnen over, dus zal het 

wel correct zijn! 

CLEAVAGE: beste staaltje 

journalistiek dat de KU 

LEUVEN ooit heeft gezien! 

DOORNEN EN NETELS: De geduchte vijanden van de geologen die in het 

veld gaan met een korte broek. 

E ('Den E'): De letter van het Geo-Instituut 

FOSSIELENFRETTER: zeldzame afwijking binnen het geslacht der 

geologen. Deze zijn ook vaak de zwakkere varianten van onze soort. 

GEOKOT: studentenlokaal van de studenten geologie (en een klein 

beetje ook van die van geografie) waar het elke middag gezellig is. 

HALIET: Het mineraal dat in de oefenbakken van geologie, mineralogie 

en sedimentologie meer bacteriën bevat dan de gemiddelde wc langs 

de autosnelweg. 

IN MIJNEN TIJD: meest succesvolle TD van Geos. 743 aanwezigen op 

facebook en dat voor een TD in de albatros! Vanaf 22u45 was het dan 

ook al aanschuiven tot een stuk in de Brusselse straat! 

JAGERBOMMEN: heerlijke cocktail. Stond centraal in het après-ski 

feestje van het Grymonpraesidium. Ondanks de rijkelijke aanwezigheid 

van deze cocktail, is Geos er ook nog in geslaagd om 4 vaten af te 

tappen in ’t Vervolg diezelfde avond. Meer info en straffe verhalen kan 

u vinden bij onze Rikkert! 
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KBAM: een acroniem voor 

Koffie, Bier en Anouk Matton, 

de meest recente lolploeg van 

Geos en uiteraard de meest 

geniale die jullie ooit zullen 

meemaken 

LABO VAN DEN C: plek waar 

mening geoloog zijn 

‘fingerspitzengefühl’ op de 

proef stelt door intensieve 

pipetaties.  

MARCEL PARDON: de coolste 

buschauffeur ooit! Hij is al 

mee geweest op mening 

internationaal excursie, geosweekenden en andere uitstappen! 

NATHAN: Onze roodharige praeses die ons vertegenwoordigt in het 

vijftigste jaar dat de Geologische Kring bestaat.  

OVERSCHUIVINGSBREUK: verschijnsel dat de karteertaak van Aywaille 

een stuk uitdagender maakt 

PLOPSA COO: De locatie die Fredje zeer graag wou bezoeken tijdens 

excursie. Prof. Vandenberghe was het hiermee niet eens en had dit dus 

laten horen in zijn uitleg die hij op de bus gaf. 

Q-DOG: Geniale verschijning binnen Geos in het academiejaar 2010-

2011. 

REDINGEN: het oude instituut van de geologen, zeer dicht bij de 

Schapenstraat gelegen. Het ligt namelijk in de Redingenstraat. 

SCIENTICA: een geweldig leuke overkoepeling van alle 

studentenkringen die verbonden zijn aan de faculteit wetenschappen 

van de KU LEUVEN: Bios, Chemika, Geos, Merkator en Wina. Dit 

samenwerkingsverband bestaat al sinds 2003! (En kent zijn knapste 

voorzitter in het werkjaar 2013-2014) 
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TRILOBIET: een fossiele diersoort, die zeer goed fungeert als 

gidsfossiel. Geos gebruikt deze ook in zijn logo, dat sinds 1970 in 

gebruik is. Fysiologisch is de trilobiet van Geos echter onbestaand. 

U SUCK: bekende quote van Gertje 

VANDENBERGHE: professor geologie, geologie van 

België, karteren en stratigrafie. Een waar icoon 

voor elke geologiestudent die nog les gevolgd heeft 

bij hem. 

WEEKEND: een van de beste activiteiten van Geos, 

meestal ergens begin oktober. Tijdens dit weekend 

is alles mogelijk en worden de wetten van de fysica 

soms zwaar aan de laars gelapt! Horizontaal een 

trap opwandelen is niet uitgesloten! Meer info bij 

onze geliefde Rikkert. 

XRD: leuk apparaat in de C. Dit apparaat zal je ook resultaten geven 

waar je jezelf zeer kostelijk mee zal amuseren in 1
ste

 master.  

YVONNE STRAHOVSKI: lekker wijf 

ZANDZEEPSODEMINERAALWATERSTEENSTRALEN: Het langste woord in 

de Van Dale van 1999. Het hoort wel thuis in dit alfabet doordat het 

minstens vier andere woorden bevat die gerelateerd zijn aan geologie, 

namelijk Zand, Mineraal, Water en Steen.  
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Geschiedenis van de schachtenstok 

Onderstaand document handelt over de geschiedenis van de 

schachtenstok. Het spreekt voor zich dat elke drager van dit symbool 

zich terdege bewust is van de consequenties van zijn dracht. Op deze 

manier dient men er zich in de geest van de  Geos-traditie dan ook van 

te vergewissen dat de concrete intentie en inhoud van dit document op 

een gepaste manier het reilen en zeilen van de tijd weet te overleven. 

Uw daden vandaag zijn immers voetstappen in de weg van morgen net 

zoals uw schachten vandaag de praesides van morgen zullen zijn.  

19/03/2010. Men spreke op een vrijdagavond in het Leuvense. 

Studenten allerhande torsen hun bagage door de koude wind richting 

bus huiswaarts, doch in de grote zaal van Ons Huys verzamelen enkele 

rolders met hunnen familiekens voor de Familie-cantus van Chemika. 

Tot eenieders gemis bevindt het merendeel van de praesides der 

wetenschapskringen zich op dat 

moment in de LOKO-AV enkele 

straten verderop. Het is uiteindelijk 

enkel Griet Depotter, praeses van 

Chemika, die in het stille gedeelte 

de cantus nog weet te vervoegen. Te 

laat, zo blijkt, want vele feiten 

zullen zich dan reeds voltrokken 

hebben. Omstreeks 20u45 start 

senior Bart Siodlak samen met 

Maarten Vanbel, sinds jaar en dag 

meester bij Chemika, de cantus. Al 

heel gauw is duidelijk dat de 

‘rechtercorona’ in een uiterst 

studentikoze bui de overhand haalt 

op alles en iedereen. Iets wat niet 

verbaast wanneer men bedenkt dat 

ondermeer Wouter Proost, voorzitter van Scientica, Didier Le Lièvre, 

senior van Geos en Maarten Vanhoof, senior van Merkator in deze 

corona zetelen. Drie studentikoze mogendheden mekaar wel bekend 

van vele gezamelijke uitlatingen. Het duurt dan ook niet lang voordat 

Chineesje van Didier 
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de erg gevatte opmerkingen, bijzangen, en inprentingen van het duo Le 

Lièvre-Vanhoof resulteren in een eerste kan-bezoek van Le Lièvre (een 

Chineesje). Opmerkelijk hierbij is dat Dorien Baeten, quastor van 

Chemika en ook gezeten in de rechtercorona, zich reeds dan gewaar 

wordt van de historische potentialiteit van deze gebeurtenissen en haar 

camera gaat halen om de verschillende fases vast te leggen. Een 

uitstekende gedachte zo blijkt want vanaf van daar af aan volgen de 

gebeurtenissen zich in ijltempo op. Meester Vanbel wordt een eerste 

keer sprakeloos gesteld bij het inzetten van “Er gibt kein bier auf 

Hawai”, senior Siodlak voelt zich genoodzaakt een kruk bij de hand te 

nemen om met zijn hamerslagen het gezang van de rechtercorona nog 

te kunnen overstemmen, de gehele corona wordt meegenomen in een 

improvisatie-medley gedirigeerd door het duo Le Lièvre-Vanhoof en de 

ontsteltenis groeit omtrent het feit dat de bezoekende kringen nog 

steeds niet de kans gekregen hebben hun kringliederen te zingen. Een 

fatale fout zo blijkt achteraf want het is in deze ontsteltenis dat 

wederom Le Lièvre en Vanhoof, onder goedkeurend oog van Proost die 

ook nog steeds op zijn Scientica-lied zit te wachten, een overname van 

de cantus beramen. Het is dan ook Vanhoof die tijdens de eerste 

tempus naar zijn kot sprint voor het ophalen van niets minder dan de 

Merkator-hamer en de halve salami die nog in zijn koelkast ligt (btw 

zijn enigste voedselopname van die dag). Senior Siodlak, geslepen als 

altijd, laat zich tijdens deze tempus vervangen door Bart Van den 

Bogaert, vice-praeses en Senior van Chemika en voordien in de 

middelste corona gezeteld. Een slimme zet want niet veel later bij het 

begin van het tweede gedeelte wordt Meester Vanbel voor een tweede 

maal die avond schaakmat gezet in de vrije versies van “Het 

zwartbruine bier”. Gedurende een tiental strofen overheersen Le 

Lièvre en Vanhoof zo erg dat Vanbel van ontsteltenis zich moet 

terugtrekken op een stoel om weerwoord te vinden. Ook Van den 

Bogaert is even het noorden kwijt door al dit poëtisch geweld en doet 

er zowaar nog een schepje bovenop door zijn eigen medesenior nog 

wat verder de put in te drijven. Een verachtelijke daad zo lijkt, maar 

achteraf gezien een meesterlijke zet. De rechtercorona joelt terecht 

om de overwinning, bedaart en vergeet zowaar de tweede senior van 

de avond te betrekken in zijn gezangen. Het is deze tijdelijke knock-

out die echter ook de ervaren Van den Bogaert de andere clubliederen 
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doet vergeten. Na de nieuwe senior nog even het voordeel van de 

twijfel gegeven te hebben zitten Le Lièvre en Vanhoof dan ook op 

vinkenslag. Enkele liederen later, tijdens de complete chaos van het 

ridderlijke ‘Rote Husaren’ stellen de 

senioren van de verenigde 

aardwetenschappen zich aan de andere 

kant van de zaal op. En terwijl de beide 

Chemikaners-senioren nog bezig zijn hun 

ruiterlijke uitlatingen te dirigeren knalt 

voor het eerst de Merkator-hamer 

doorheen de zaal. ‘Omnes commilitones 

ad sedes!’. Nog voor het uiteindelijke 

zitten van de linkercorona zijn het beide 

senioren die met behulp van de erg snel 

reagerende rechtercorona het jolige “Oh 

Susanna” al door de zaal doen schallen. 

In al deze commotie probeert Van den 

Bogaert de oorspronkelijke orde 

adequaat te herstellen door de Chemika-

hamer op de voordien geïnstalleerde kruk te hameren. Tevergeefs want 

zijn slagen worden overstemd door het vrolijk gezang en de Merkator-

hamer totdat de Chemika-hamer uiteindelijk door de kruk heen breekt. 

Het is pas na een fysieke ingreep tijdens het aankondigen van het 

Merkatorlied dat Vanbel de overname doorbreekt en het duo Le Lièvre-

Vanhoof vriendelijk de weg naar de kan wijst. Een beetje symbolisch 

voor de stortvloed van vrije versies die Vanbel voordien over zich heen 

kreeg worden beiden gestraft met een waterval waarna de 

oorspronkelijke studentenactiviteiten in ere worden hersteld met het 

alom geliefde Geoslied, het Merkatorlied, en uiteindelijk het ‘Lied van 

de exacte wetenschap’. De rest van de cantus blijken formaliteiten 

waarin Vanhoof nog gevraagd wordt de tijdelijke Senior van de 

biochemisten te spelen maar waarin vooral innerlijk verbroederd wordt 

gedurende een intens stille gedeelte. Het is na afloop van dit stille 

gedeelte dat senior Siodlak, ter ere van de studentikoze vriendschap, 

de voordien gesloopte kruk ontdoet van zijn vier poten en deze 

ceremonieel verdeeld.  

De Geos-schachtenstok werd veroverd door Didier Le Lièvre.  

De waterval van de heren Le Lièvre en 
Vanhoof 
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De piemelstaart-rubriek 

Dag iedereeeeeeeeen, 

50 jaar Geos, manmanman. Jammer genoeg bestaat er geen Geos-

cocktail, maar deze redactie is iets te eenzijdig van bestuur dat we ons 

ook geen willen opdringen. Een poll met de cocktail van Cleavage op 

het einde van het jaar kunnen misschien wel een Geos-cocktail 

verkiezen? 

Maar genoeg gezwansd! De cocktail die ik nu zal neerpennen, heb ik 

leren kennen op een zomerkamp, waar enkel restjes beschikbaar 

waren. Later heb ik hen laten proeven aan de meest geweldige peter-

en-meter familie ooit en deze werd zeer goed bevonden! Ook zal hij te 

degusteren zijn op onze geweldige ‘Back To The Future’ TD, later in 

deze lustrum week. De naam is ‘Stierenpassie voor Moskou’! De naam 

vat eigenlijk al de ingrediënten samen!  

Ingrediënten: 

 Vodka (echte! Geen rode bucht!) 

 Redbull (of goedkopere varianten) 

 Passievruchtengrenadine 

Bereiding 

Veel valt er uiteraard niet te zeggen over de bereiding van deze 

cocktail behalve: KAP ALLES MAAR 

SAMEN! Het leukste aan deze cocktail is 

dat je werkt met een grenadine en deze 

hebben de eigenschap om de sterke 

smaak van vodka te verdoezelen. Dit is 

ook wel hetgene deze cocktail gevaarlijk 

maakt. Ken dus je grenzen en kap uw 

glas niet 3/5 vol met vodka! 

Laat het smaken! 

Бармен Fredsakov 
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5 jaar geleden: Kabouter Wesley!  
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Tips om de Lustrumweek te overleven 

Het is eindelijk zover, de langverwachte Lustrum-week van Geos is 

eindelijk aangebroken. Het 50-jarig bestaan van Geos zal een week 

lang uitbundig gevierd worden met een bierproef-avond, een Lustrum-

cantus, een lezingenavond, een TD, een receptie en daartussendoor 

nog het vervolledigen van de 50 opdrachten. Om deze uitermate toffe 

maar zeer drukke week toch volledig en uiterst uitgerust te kunnen 

meemaken zijn hier enkele tips op chronologische volgorde. 

Zaterdag 22/02 - Zondag 23/02 : Tijdens dit weekend is er maar 1 

goede raad: uitslapen en voor de rest ontspannen en naar het 

veldrijden kijken. Zo bent u zeker klaar voor de week van het jaar. 

Maandag 24/02 : Probeer zo lang mogelijk uit te slapen zonder een les 

te missen en probeer gezond en genoeg te eten. 's Avonds wilt u 

uiteraard van elk bier eens geproefd hebben. Hier is de volgende 

volkswijsheid van pas: 'Geniet maar drink met mate(n)', uiteraard is 

deze laatste 'n' hier zeer belangrijk. 

Dinsdag 26/02 : Fris en monter (even proberen al de bieren van 

gisterenavond op te sommen) kijkt u nu al uit naar misschien wel een 

van de hoogtepunten van de week; de Lustrum-cantus. Ondertussen 

wacht er nog wel een dag gevuld met lessen, verplichtingen en andere 

zaken. Na een lekkere, en nodige, maaltijd begint u aan de cantus met 

het idee: 'Hoera! Liedjes zingen met geologen van alle leeftijden. 

Hoera! Pintjes drinken met mensen van wie ik het nooit had verwacht.' 

Na een avond vol dolle pret, leutigheid en menige pintjes keert u terug 

naar huis al volop uitkijkend naar de volgende dag. (Nuttige tip: leg uw 

codex in de diepvries) 

Woensdag 25/02 : Dit wordt misschien voor velen de eerste moeilijke 

ochtend van de week. Wat kan helpen: koffie (uiteraard), 

boterhammen met pikante pitasalade en (mijn favoriet) zwarte pensen 

met appelmoes. Voor sommige mensen is naar de les gaan op deze dag 

al geen optie meer en zij kiezen ervoor om het iets rustiger aan te 

doen. Deze dag wordt afgesloten met een zeer interessante 

lezingenavond. Verdiep uw toch al indrukwekkende geologische kennis 

en sla erna een praatje met uw mede-geologen, gezelligheid alom! 
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Donderdag 27/02 : De zon schijnt, de wekker gaat en u nuttigt een 

ontbijt en u vervolgt de rest van de dag zoals normaal, neem eventueel 

een thermos koffie of thee mee. Omstreeks 22.00 (!) uur is het zover : 

Back To The Future TD. Deze avond zal bol staan van de nostalgie, ten 

eerste door de muziek, ten tweede door al die oude bekenden die u 

terug zal zien en ten slotte door de lage prijzen en promoties die doen 

denken aan lang geleden. Op deze avond is er maar 1 tip nodig : 

amuseer u zoveel mogelijk! 

Vrijdag 28/02 : Nu op tijd opstaan vereist een hoeveelheid karakter 

waar zelfs Chuck Norris jaloers op zou zijn. Deze dag zal voor veel 

mensen een zijn van vermoeidheid, maar een goede raad : verdrijf 

deze vermoeidheid met al de goede herinneringen die je al hebt aan 

deze geweldige week. Na de dagelijkse bezigheden beginnen de 

voorbereidingen om er enigszins presentabel uit te zien voor de fancy 

receptie later deze avond. Haal uw beste kledij boven en haal uw 

paard met koets van stal. Deze avond zal garant staan voor speeches, 

terugblikken op 50 jaar GEOS en gezellig keuvelen met (al dan niet 

gekende) geologen van verschillende generaties. Doe u te goed aan de 

lekkere drankjes en hapjes. 

Zaterdag 29/02 (misschien ergens in de late namiddag) : Het zit er 

weeral op. Een week vol hoogtepunten en een glimlach die maar bleef 

duren. Hoe episch en onvergeetbaar deze week zal zijn is nu moeilijk 

te voorspellen maar de verwachtingen zijn alleszins hooggespannen. 

Hoe moet het nu verder na deze Lustrum-week? Heel simpel, we 

beginnen gewoon terug met een nieuwe week. En net als al de vorige 

(en volgende) weken zullen er weeral geweldige GEOS-activiteiten 

volgen! 

Tot op één van de Lustrum-activiteiten en groeten van uw 

ervaringsdeskundige in het plannen van drukke weken, 

Stef 
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Horoscoop  

 Dino (Ram) 

Helaas is deze horoscoop iets minder positief voor u vergeleken met 

vorige keer. Door het aanhoudend falende winterweer bent u te vroeg 

uit uw winterslaap ontwaakt en bijgevolg hebt u de neiging in slaap te 

vallen tijdens allerhande lessen. Beste tip: woon zoveel mogelijk 

activiteiten van de Lustrum-week bij, deze zullen allesbehalve 

slaapverwekkend zijn. 

 Aquifer (Waterman) 

Of de examenresultaten nu goed 

waren of niet, het tweede 

semester heeft u al aangevat 

met een portie zelfvertrouwen 

en intensiteit waar zelfs Steven 

Seagal versteld van staat. Pas 

toch op om niet te hard te 

pieken, nu en dan een 'thee en 

wierook'-avond inlassen kan 

geen kwaad. 

 Hamersmijter (Boogschutter) 

Om de alom bekende Gerbrand 

Adriaensz Bredero te quoten, 't kan 

verkeren'. Het tweede semester zal er 

voor u compleet anders uitzien 

vergeleken met het eerste. Of dit nu 

ligt aan het feit dat de lente bijna in 

het land is of omdat we nu in het met 

het WK voetbal gezegende jaar 2014 

verzeild zijn geraakt, wie zal het 

zeggen. Wat wel vaststaat is dat u nog 

veel verrassingen te wachten staat. 
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 Trilobiet (Kreeft) 

Het tweede semester is ocharme twee weken bezig en u snakt nu al 

naar terug naar vakantie, een gebrek aan karakter is een mogelijke 

oorzaak. Echter, als u aan alle lustrum-activiteiten deelneemt zal het 

lijken alsof het vakantie is! 

 Mammoet (Steenbok) 

Het gezegde 'Beter 10 vogels in de lucht dan 1 in de hand' heeft ervoor 

gezorgd dat uw poging tot kleiduifschieten uitdraaide op een fiasco. 

Los van al deze onzin gaat het met het gezegde 'Pluk de dag' beter voor 

u. U heeft echter zo fel dagen geplukt dat deze maand maar 28 dagen 

telt! 

 Tweeling 

U vond de 

livestream van het 

pandatransport al 

een rollercoaster 

van emoties? Wacht 

dan maar wat u te 

wachten staat de 

komende weken. 

Doldwaze avonden 

worden afgewisseld 

met uitermate serieus filosoferen over het feit welke Star Wars-film nu 

de slechtste is, The Phantom Menace of Attack of the Clones? 

 Schacht (Maagd) 

Met heimwee naar vorige jaren waarin er wel H2O in bevroren toestand 

uit de lucht viel heeft u met veel verbazing de Winterspelen in Sotsji 

gevolgd. In navolging van uw curling-helden probeerde u dit ook een 

keer, dit liep echter slecht af voor zowel een bloempot en een raam in 

uw living. Volgende keer beter! 
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 Anomalocaris (Leeuw) 

Met veel verbazing en ook een beetje blij heeft u gevolgd hoe Justin 

Bieber met epische proporties tegen enkele lampen liep en in een 

diepe put belandde. U zou toch wel samen met Justin in die put willen 

zitten maar wel degelijk om er de gelaagdheden te bestuderen, goed 

zo! 

 Stauroliet (Stier) 

Na de onduidelijkheid omtrent uw lot, toekomst en wat-nog-komen-zal, 

volgt hier een voorspelling zo helder als het Leuvense kraantjeswater. 

De komende weken zullen voor u gegarandeerd de volgende elementen 

bevatten : slapen, eten, drinken, iets met geologie, iets met boeken, 

sanitaire verplichtingen. Zoals u ziet, er zullen geen verrassingen meer 

zijn voor u, graag gedaan! 

 Kompas (Weegschaal) 

Moeilijkdoenerij over het Kempisch accent van Natalia en 2 panda's die 

worden gebruikt voor communataire agenda's. 'In wa veu ne wereld 

leven wij na!' zou Cois Backeljau zeggen. Gelukkig bent u niet zo 

verzuurd als de gemiddelde HLN.be lezer en u gaat dan ook enkel maar 

positieve momenten tegemoet. 
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 Twistappel (Vissen) 

Het obligate onderwerp 'de liefde' kan ook deze keer niet ontbreken in 

deze horoscoop. Dus bij deze: via goede bron 

(http://www.herentals.be/sites/default/files/files/documents/publica

ties/sk1403.pdf) heeft de redactie vernomen dat er afgelopen maand 2 

huwelijken zijn geweest in Herentals, proficiat aan de koppels in 

kwestie. Wat betreft uw horoscoop van deze maand stond er niets in de 

stadskrant, jammer. 

 Ammoniet (Schorpioen) 

Als alles goed gaat en er dus bijgevolg niets fout gaat zal u een mooie 

tijd beleven dit voorjaar. Het geluk zal aan uw kant staan dus 

misschien toch overwegen om u in te schrijven voor het WK Wiezen op 

12 april. Let wel dat u met het overschakelen van het winteruur naar 

het zomeruur niet vergeet om uw biologische klok ook aan te passen. 
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Georoddels 

Ook in de Lustrum-editie van Cleavage zijn er roddeltjes over Geos-

leden, al zijn het er niet zoveel in deze editie! 

Een behulpzame student heeft ons ter oren gebracht dat een van de 

Geos-leden, die met de initialen LD door het leven gaat interesse heeft 

in een Devil’s threeway. Als u uitvindt wie deze persoon is en u wilt 

zijn droom vervullen kan u hem steeds contacteren.  

Op de eroticantus van Bios hebben twee leden, die elk een zeer hoge 

functie in Geos hebben vervuld in de laatste twee jaren, hun 

vriendschappelijke band 

innig verstevigd. Hun 

vriendschap gaat na deze 

gebeurtenis dieper dan 

ooit tevoren. We weten 

hierdoor zeker dat de 

oude praeses achter de 

huidige praeses staat. 

Deze roddel is natuurlijk 

vergezeld van 

gecensureerd 

fotomateriaal.  

Ook hebben we nog een roddel vanuit de jaren ’70 gehoord. Hieruit 

kunnen we afleiden dat geologiestudenten toch nooit heel serieus 

waren. Eerste en tweede licentie waren samen op excursie met de 

voltallige zes man. Eén van hen zessen had onderweg een toeter 

gevonden die bij de spoorwegen gebruikt werd om treinbestuurders te 

waarschuwen (dit relikwie kennen wij natuurlijk niet meer). Door luid 

op deze toeter de blazen heeft de student, RD, de excursie toch even 

verstoord en prof. Geukens zeer kwaad gekregen.  

Dit waren de eerder schaarse roddeltjes van deze editie, we zien hier 

ook maar weer, eens zot doen op excursie kan geen kwaad. Als het in 

de jaren ’70 mocht, dan mag dat nu zeker ook!  
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Puzzels 

Ook deze editie zijn er puzzeltjes. Deze keer gaan we voor een iets 

gevarieerder aanbod, waar ook de mensen die van woordenpuzzels 

houden hun goesting vinden.  
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Vul op volgende pagina de woorden in die hieronder beschreven 

worden, in de cirkel gaat u op het einde nog iets moeten invullen. Wat 

dit zal zijn wordt duidelijk als u het antwoord tot de rest van de puzzel 

vindt. 

1. Een nesosilicaat mineraal, dat vaak een geel tot geelgroene kleur 

heeft. Het verweert snel aan de oppervlakte en heeft de 

mineraalformule: (Mg,Fe)2SiO4 

2. Een zeer veel voorkomend tectosilicaat mineraal, met formule 

SiO2. 

3. De voornaam van onze roodharige praeses. 

4. Grofkristallijn ultramafisch gesteente (<48% SiO2) dat 

hoofdzakelijk uit olivijn en pyroxenen bestaat. 

5. Een smelt die ook kristallen en opgeloste gassen bevat en wordt 

gevormd door partieel smelten van korst- of mantelgesteenten. 

6. Grofkorrelig stollingsgesteente dat uit voornamelijk kwarts en 

veldspaten bestaat. Het bevat ook mica’s. 

7. Fossiel dat uit drie delen bestaat en het versiert ook het Geos-

schild. 

8. Een lichtgekleurd vulkanisch gesteente met zeer lage densiteit 

door hele hoge porositeit. Het komt voor bij felsisch vulkanisme. 

9. Het favoriete voorwerp van een geoloog om stenen te “samplen”. 

10. Het tweede meest “favoriete” voorwerp van de geoloog om 

helling en strekking te meten. 

11. Mineraal dat als ertsmineraal voor Lood kan gebruikt 

worden. Het heeft een loodgrijze kleur en een metaalglans. Het 

mineraal komt vaak als kubusjes voor. 

12. Een hamburgerketen die momenteel nog geen vestigingen 

heeft in België. Een deel van de eerstemasterstudenten gaat deze 

keten bezoeken in Barcelona in mei. 

13. Een mafisch vulkanisch stollingsgesteente met zeer fijne 

kristalgrootte, het bevat amfibolen, pyroxenen, olivijn en soms 

magnetiet. 
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Kleurplaat 
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Gesponsord door: 

 

  

 

 

 

 

 

 


