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Voorwoord van de redactie
Beste geoloogjes,
We komen nu al aan de voorlaatste editie van Cleavage dat voor het
huidige praesidium geschreven wordt. Een kleinschalig onderzoek wijst
uit dat dit academiejaar het blaadje Cleavage het meest succesvolle
geologenblaadje is dat in de voorbije jaren gepubliceerd is (kijk figuur
voor de berouwbare data)!
Sinds de vorige editie zijn er nog vele zaken gebeurd! De Lustrumweek
was hierbij natuurlijk het belangrijkste. We kunnen wel zeggen dat we
ons vijftigjarige bestaan in stijl hebben gevierd. Er is natuurlijk ook de
arenacantus geweest, die echt weeral geniaal was (OF het is jammer
dat de arenacantus in het water gevallen is). En natuurlijk mag de
legendarische tweede editie van “in Mijn Tijd”-TD niet vergeten
worden, waarbij de mensen alweer na een halfuur tot buiten aan
stonden te schuiven!
We denken als redactie natuurlijk ook aan onze lieve lezertjes. We
hebben gevraagd aan eerstemasterstudenten, die stage of erasmus
doen of ze een klein tekstje wouden schrijven om te spreken over hun
ervaringen. Zo kunnen de mensen die nog een zware keuze wacht een
idee opdoen over wat ze zouden gaan doen en we hopen te helpen.
Ook in deze editie van Cleavage gaat u verbaasd worden door de
geschiedenis van een cantusliedje, gaat u lekkerbekken van het
gerechtje dat Joke voor ons bereid heeft, kan je je hoofd weer breken
over de puzzeltjes of kan je
gewoon genieten van dit
literair hoogstandje!
We wensen jullie nog een
zeer leuke paasvakantie!
Groetjes,
knuffeltjes,

kusjes

en

De redactie

3

Inhoudstafel

De praeses (s)preekt .......................................................................................... 5
Partypeople talking ........................................................................................... 6
De sportpraesides geven een woordje .............................................................. 7
Ook cultuur heeft iets te zeggen ....................................................................... 8
Analyseer eens een cantuslied .......................................................................... 9
Nicolas de Waal: een stageverslag .................................................................. 10
Stageverslag van bij Sibelco, door Caro........................................................... 11
Stage bij TNO in Utrecht, door Joke ................................................................ 13
Erasmus - Gewoon doen! ................................................................................ 14
Keuzevakken in Leuven en Gent...................................................................... 15
Koken met Joke: Wok met gember ................................................................. 16
Koken met Joke: de redactie test uit ............................................................... 17
Het Geokot is NIET eng .................................................................................... 18
Openingszinnen voor geologen ....................................................................... 19
De "we hebben nog een pagina over" rubriek ................................................ 20
De piemelstaart-rubriek .................................................................................. 21
Series voor het verlof ...................................................................................... 22
Wist je dat… van de proffen ............................................................................ 23
Puzzeltjes ......................................................................................................... 24
Horoscoop ....................................................................................................... 25
Spelletjes ......................................................................................................... 28
Educatieve kleurprent ..................................................................................... 29
Het Geos-bos .................................................................................................... 30

4

De praeses (s)preekt
Dag Geologen,
De lente doet zijn werk! Overal kruipen mensen met
een brede glimlach uit hun kot om te eerste warme
zonnestralen te mogen ontvangen. Het is zowaar het
einde van de winter. Maar Geologen! We hebben er
een heel mooie winter van gemaakt. We treden de
lente immers tegemoet met in ons achterhoofd de
fantastische viering van 50 jaar Geos.
Naast vijf geweldige activiteiten hebben we ook nog
maar eens bewezen dat Geos een grote famillie is door samen alle 50
opdrachten te vervullen. Wat natuurlijk op een heel mooie manier
beloond is geweest!
De lustrumweek was niet alleen een verzameling van opdrachten en
activiteiten, het was meer. Het was de geschiedenis terug tot leven
brengen, nogmaals het belang van de geologische kring herontdekken
maar ook fundamenten leggen voor de toekomst.
Dat terzijde hebben we nog maar eens laten zien hoe leuk en
interessant wetenschappen wel niet is samen met onze
wetenschapsvriendjes. Niet alleen was er een boeiend debat over
schaliegas, konden we belangrijke contacten leggen op de jobfair maar
ook nog eens keihard feesten op de ‘Science is sexy TD’.
Natuurlijk zijn we niet blijven stilstaan. Er werd gecantust in openlucht
met merkator. Samen met de Pedagogen werd net als vorig jaar de
alabtros goed vullen met de ‘In mijnen tijd TD’, deze keer met
vatenrecord!
Na de paasvakantie zult u zeker nog wel van mij horen, maar het is ook
tijd om een nieuw praesidium samen te stellen. Die deze geweldige
kring zal verder leiden.
Uw Praeses,
Nathan
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Partypeople talking
Beste feestende geologen,
Het tweede semester is zeer goed ingezet geweest, maar liefst 3 TD's
zijn al gepasseert, en wat voor TD's. De “the back to the future TD”
was er dan ook meteen boenk op. Allemaal talrijk aanwezig om gezellig
te dansen, pintjes te drinken, lekkere aan cocktails slurpen, de beste
muziek van de laatste 50 jaar, professor Degryse die leuke plaatjes
komt draaien en de zotste fotos gaan nemen bij d fotograaf. Wat een
topper van een feestje was dit. Het was een prachtige manier om onze
verjaardag te vieren.
Dan het volgende feestje, een mooi feestje met onze medewetenschappers en talrijk was elke wetenschap dan ook
vertegenwoordigd, gans de lido stampensvol. Lekkere cocktails waren
er deze keer niet, maar wel een zeer grote variatie aan jenevers. Vaten
werden gedronken en de flessen jenevers werden zeer snel geledigd.
En als laatste DJ stond er niemand minder dan Freddie macaroni alias
Fvdo, Deze gaf al een teasing naar onze volgende TD.

Deze Td is de,vorig jaar uitgeroepene “feestje van het jaar”, In mijnen
tijd TD 2.0. Er stonden 908 gasten op aanwezig. Op tijd komen was dus
aangewezen. Verschillende acties werden er voor jullie georganiseerd,
pokémonkaarten, tattoos, gratis vat, extra tap, goedkoop bier, muziek
uit de kindertijd en ga zo maar verder. Als dit niet genoeg redenen zijn
om te komen weet ik het niet meer. Samen met onze vriendjes van
pedagogie was het weer het beste feestje van het jaar. Voorzuipen was
uit den booze omdat je dan toch niet binnen geraakte en het
vatenrecord is daarom ook kunnen sneuvelen, waarvoor 19 maal dank!
Jullie feestpraesides
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De sportpraesides geven een woordje
Beste sportieve geologen!
We zitten ondertussen in de helft van het tweede semester!
Ondertussen zijn de IFB-competities zo goed als afgerond! Met Geos
zijn we jammer genoeg niet doorgeraakt naar de eindrondes. Enkel de
dames van Atmosphere mogen beginnen aan de kwartfinale van de
volleybal-competitie. We stellen voor dat je meedoet of gaat
supporteren!
In de komende weken staan jullie nog een aantal sportactiviteiten te
wachten: we zijn bezig met de Geobeker tegen Merkator te organiseren
(als zij het nog aandurven natuurlijk, waaraan we serieus twijfelen),
terwijl ook de proffensport niet te missen is dit semester!
Ook worden er vanuit LOKO Sport nog twee grote sportactiviteiten voor
de Leuvense studenten georganiseerd, nl. de jaarlijkse Erasmuscup en
het Afsluitend Studententornooi. Op de Erasmuscup krijgen jullie de
mogelijkheid om te sporten met of juist tegen de internationale
studenten. Zeker uitproberen! Op het Afsluitend Studententornooi
kunnen jullie meedoen aan de beachvolley-, minivoetbal- of
rugbycompetities! Hierover later meer.
Nog een laatste raad:

Jullie sportpraesides,
Rik & Cas
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Ook cultuur heeft iets te zeggen
Beste leden en dus ook uiterst cultuurminnende mens(ch)en,
Cultuur heeft niet zo veel van zich laten horen in deze 2 maanden van het
2de semester. Het is namelijk al zeer druk geweest voor deze knappe heren
van cultuur. De fenomenale skireis van enkele geologen zelf voor een mooie
geldprijs, de mede organisatie van de prachtige lustrum week en een maand
maart die toch wel wat volzat met andere activiteiten.
Helaas rest er ons dan ook niet zo heel veel tijd meer om nog vele
activiteiten rond het begrip 'Cultuur' in te plannen. Toch zullen jullie na die
welverdiende vakantie meteen met een activiteit geconfronteerd worden,
namelijk de Open-GEOS quiz. Deze quiz is echter al een traditie geworden
waar menig geoloog andere kringen wat meer kennis bijbrengen. Een traditie
is het nu zeker want als u de vorige editie van Cleavage gelezen heeft (wat
niet anders kan), weet u dat Didier Le Lièvre daarin heeft verteld dat in een
studentenkring iets dat 3 jaar meegaat een traditie is. Daarom maken wij
dus van de Open-GEOS quiz dit jaar een traditie, dankzij de inroeping
hiervan in het Grymonpraesidium in ons (Guus & Glenn) 1ste jaar.
Hierna is het weer kiesweek en al bijna zicht op de (mag ik ze al
vernoemen?) examens. Maar cultuur zit niet stil, een bezoek aan de beiaard,
een Krautgarten bezoek in Leuven gegidst door de heer Dillãn Elen (ahja
dillãn, is het goed dat we u nemen als gids?) en wie weet nog heel misschien
een fak/kroegentocht.
U ziet het, cultuur wil nog een laatste effort'ke doen om het einde van dit
academiejaar en dus ook het spijtige einde van dit toch wel prachtige
praesidium toch nog mooi te maken.
Graag wensen Glenn en ikzelf (Guus voor de onwetenden) jullie alvast een
fijne vakantie en zien we jullie hopelijk in groten getale op de Open-GEOS
quiz en andere cultuur activiteiten. En ja, schachtjes ik kijk naar jullie!!
Want cultuur is ook belangrijk en plezant. Dus misschien toch maar eens een
kijkje komen nemen en u niet enkel bezatten (wat trouwens ook wel bij ons
kan)!!
De groeten!
Het cultuurteam van Gypsidium (met mooie lintjes)! (Noot van de redactie:
de lintjes zijn lelijk en dwaas)
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Analyseer eens een cantuslied!
Dag beste vrienden van het studentikoze
leven,
Zoals jullie wel weten is er deze week op
woensdag een kleine zangavond gepland
op het Ladeuzeplein. Om tot dit
evenement te geraken zou je een echte
ridder moeten zijn, want menig strijder
werd van zijn metalen ros getrapt opweg
naar een sleutel voor dit evenement.
Naar het schijnt zijn er 15 geologen in
geslaagd deze queeste te voltooien. Voor
zij die nog niet weten waar ik het over
heb; het gaat over de Beiaardcantus!
Daarom wil ik het hebben over een liedje speciaal geschreven voor dit
muziekinstrument: de beiaard. En uiteraad heb ik het over het lied op
pagina 300 in de codex: het beiaardlied. Dit lied heeft zoveel liefde te
betuigen aan de beiaard, dat het bijna ontroerend wordt, ik raad dus
zeker aan dit eens op het gemak te lezen met wat muziek van Barry
White op de achergrond en een lekkere geurkaars erbij.
Julius De Geyter (1830-1905), de auteur van de tekst, beschrijft
Vlaanderen als het eerste land waar het “licht van de blijheid blonk”
en waar het “lied van de vrijheid klonk” na de donkere nacht van de
Middeleeuwen. Daarna beschrijft hij Vlaanderen op het moment dat de
Vlaamse kunst zijn bloeitijd kent, nl. tijdens de zestiende eeuw, en
dàn…”dan mocht de beiaard spelen”.
Uw soon-to-be-ex-Senior,
Friedel
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Nicolas De Waal: een stageverslag
Ik ben op stage bij IMA-Europe, in het hartje van Brussel, naast de
Europese Instellingen. De meeste hebben er waarschijnlijk nooit van
horen spreken maar dit is de European Industrial Minerals Association.
Concreet? Lobby bij de Europese Commissie. IMA-Europe
vertegenwoordigt 500 bedrijven over Europa, Noorwegen, Zwitserland,
Oekraïne en Turkije die zich bezighouden met industriële mineralen,
van de meest onbekende tot de grootste multinationals in de sector
(Carmeuse, Lhoist, Sibelco, etc.). Zo probeert IMA de belangen va de
bedrijven door te geven aan de Europese Commissie (en niet het
Europees Parlement!) zodat hand in hand beslissingen kunnen worden
genomen waarbij alle belangen worden beschouwd voor de toekomst
van de Unie.
Ik ben aanwezig op de verschillende vergaderingen van de Europese
Commissie waar de verschillende geologen van de Geologische diensten
van Europa en ook nog bedrijven samen zitten voor het maken en
implementeren van beslissingen. Verder moet ik ook mijn werk
regelmatig presenteren aan de mensen van de Commissie en aan
mensen vanuit overal in Europa. Wat ik ook nog doe is dan het
harmoniseren van de procedure voor een mijnopening over het
continent, resource efficiency proberen te meten en te
implementeren, het nakijken van het toekomstig rapport over Critical
Raw Materials, het publiceren van de Industrial Minerals Roadmap (de
toekomst van de sector) in samenwerking met journalisten, de
recyclage van de industriële mineralen neerschrijven samen met de
betrokken industriële spelers, en nog veel meer! Geen enkele dag om
je te vervelen in deze boeiende en snel bewegende wereld.
Ook al is dit niet de droomjob voor de meeste geologen, is volgens mij
een stage een echte meerwaarde. Je leert er om te gaan met mensen
die je helemaal niet kent. Je leert communiceren in de businesswereld
en je leert veel mensen kennen! Je zal mij misschien niet geloven maar
uiteindelijk be je het centrum van de aandacht. Je spreekt met klanten
of andere mensen waarvan je de naam niet eens zou kunnen
uitspreken. Allemaal belangrijke connecties om later in één van hun
bedrijven te komen werken. Als je in een motivatiebrief schrijft dat je
de directeur van dit of dat kent, heb je een serieuze voorsprong!
Open een LinkedIn account en voeg al die mensen toe! Connecties zijn
heel belangrijk in de werkwereld. Zonder hen was ik hier uiteindelijk
nooit geweest.
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Stageverslag van bij Sibelco, door Caro
Ik heb dit jaar gekozen om een
volledig semester stage te doen.
Toen we deze beslissing moesten
maken in 3de bach, vond ik dat niet
zo makkelijk. Dertig studiepunten is
toch
veel,
en
wat
als

de

stage

tegenvalt?!...

Ik ben dan ook begonnen met zowel de voor-als de nadelen van een
stage naast elkaar te leggen. Zo heb ik geprobeerd een interessant
pakket met 42 studiepunten keuze samen te stellen. Hierbij merkte ik
dat er eigenlijk niet voor zovéél studiepunten vakken waren die mij
echt interesseerde of waar ik later iets mee wil gaan doen. Het
grootste nadeel aan de stage voor mij was de stageplek zelf: hier hing
toch veel van af! De mensen waar mee je samenwerkt, het
onderwerp,… Ondertussen ben ik dan beginnen kijken naar
verschillende bedrijven die in mijn interesse gebied lagen. Zo had ik
o.a. een afspraak met Prof. Elsen, die me ook enkele contacten heeft
bezorgd. Vermits ik voor mijn bachelorproef al een keer bij Sibelco was
geweest heb ik ook daar gehoord of er stagemogelijkheden waren. En
zo had ik in september een gesprek met de mensen van Sibelco. Ze
hebben mij gevraagd waar mijn interesses lagen, wat ik wel en niet
leuk vond en waarom ik bij hun graag stage wou doen. Ik had over dat
gesprek een goed gevoel (wat ik toch wel heel belangrijk vond) en zo
had ik mijn keuze gemaakt! Het bedrijf lag in mijn interessegebied en
ik had ook het gevoel dat ze niet alleen maar een stagiair aannamen
om excel-tabellekes in te vullen maar ook mij echt iets wilden leren.
Desondanks was ik toch nog wel wat zenuwachtig want helemaal zeker
dat die stage meevalt ben je op voorhand natuurlijk nooit.
Toen ik dan na die hectische eerste semester van de 1ste master aan
mijn stage kon beginnen was ik blij maar nog altijd met een klein
hartje.
Wat uiteraard nu bekeken voor niets nodig was, want die eerste weken
zijn super goed meegevallen. De mensen ‘op het werk’ zijn allemaal
vriendelijk en als ik vragen heb is er altijd wel iemand die me kan en
wil helpen! Gaan werken doe ik met plezier!
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Het hoofdonderwerp van mijn stage is
bioleaching van zanden. De hoeveelheid
ijzer in zanden is één van de belangrijkste
factoren die de kwaliteit bepaald. Aan de
hand van micro-organismen (bio-leaching)
willen ze die ijzers uit de zanden halen om
zo een betere kwaliteit te verkrijgen. De
eerste weken van mijn stage heb ik
voornamelijk rond literatuur gewerkt: in
het onderwerp komen (dat zeker in dit
geval niet vlak bij mijn bed stond).
Momenteel ben ik bezig met mijn
experimenten op te zetten: verschillende
settings om te kijken wat het beste werkt en op welke soort van zand.
Het is leuk om te merken dat die vier jaar studeren toch niet voor niets
is geweest en dat je toch eigenlijk al veel weet (maar uiteraard nog
veel meer niet… ). Die experimenten heb ik zelf opgesteld,
voorgelegd aan de anderen en dan groen licht gekregen. Voor mij gaf
het een goed gevoel te merken dat wat je deed ook echt geapprecieerd
wordt en eventueel in een volgend stadium ook echt in de praktijk kan
gebruikt worden.
Een zijproject van enkele weken geleden was het mee begeleiden van
een boorcampagne. Een gespecialiseerde boorfirma kwam in opdracht
boringen plaatsen. Het weer was goed en ik had “mn bottinnekes en
boterhammekes bij”; wat wil een geoloog nog meer!  Samen op
terrein gaan, staalbakjes vullen, controleren of de mannen van de
boorfirma de boorbeschrijving wel goed opschreven,… Super leuk!
Ik moet eerlijk bekennen dat sinds ik aan mijn stage bezig ben, het
alleen maar leuker en leuker vind en dat ik geen moment spijt heb
gehad van mijn keuze, waar ik nog uren over kan vertellen! Ik kan dan
ook alleen maar iedereen aanraden om zeker en vast te kiezen voor
een stage!
Caroline Van den Heuvel, 1ste master geologie, stage Sibelco Europe
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Stage bij TNO in Utrecht door Joke
Ik doe een stage bij TNO in Utrecht, het onderwerp van mijn stage is:
olie in de Zechstein 1. In een bepaald gebied in het Nederlands
offshore gebied zijn olieshows gevonden in de Zechstein 1, ik moet
onderzoeken vanwaar deze olie komt en waarom er alleen in dat
specifiek gebied olie in de Zechstein 1 voorkomt. Ik vind het onderwerp
geweldig, het was eigenlijk zo een onderwerp dat ik zocht voor mijn
stage. Het voornaamste wat ik tot nu toe gedaan heb is een literatuur
studie, er is maar weinig bekend over de Z1 en omdat we bijna geen
Perm hebben in België wist ik er ook niet veel van. Ook heb ik al wat
boorbeschrijvingen gedaan, daar zijn wel wat verrassende resultaten
uitgekomen.
TNO is een eigenlijk wel een leuk bedrijf, heel de dag wordt er over
olie, gas of geothermie gepraat. Iedere gelegenheid is goed om op
taart te trakteren en iedereen wordt daar op uitgenodigd. Daarnaast
hangt er ook een rustige sfeer, je bepaald je uren een beetje zelf maar
je moet wel zien dat je je deadlines haalt. Een of twee keer in de
week wordt er ook een lunchpraatje gegeven, dan wordt een bepaald
project voorgesteld en de resultaten tot nu toe. Het zijn de meest
uiteenlopende onderwerpen zoals: geothermy, aardbevingen in
Groningen, hoe overstromingen tegengaan of meer economische
getinte onderwerpen. Hierdoor krijg je ook wat meer inzicht in het
bedrijf, wat het doet en wie zich met wat bezighoudt.
Het enige grote nadeel aan de stage is, dat TNO niet in Leuven ligt. Als
ik eerlijk mag zijn mis ik Leuven wel, de mensen, de lessen en zeker
ook de vrijheid (want je kan moeilijk een hele dag met een kater gaan
werken of heel de week moe en ellendig zijn). Voor de rest zijn er niks
als voordelen aan een stage en zeker een stage in Nederland, je mag
zeggen wat je wilt over Hollanders maar het zijn allemaal super
vriendelijke mensen die je altijd willen helpen.
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Erasmus – Gewoon doen!

By Jasper Verhaegen

Zoals de meesten heb ik erg lang getwijfeld, helemaal alleen ver weg
of toch maar gewoon veilig in ons gezellige Vlaamse stadje blijven…
Maar hier ben ik dan, studerende aan ETH Zürich in Zwitserland, en ik
heb er nog geen moment spijt van gehad! (Al mis ik u wel heel hard
honey! ;-) ) Ik zou Zürich meteen aanraden aan iedereen, het is
wereldtop en prachtig vertoeven bij de Alpen. Ideaal voor een geoloog
toch? Jammer genoeg zijn er wellicht geen beurzen meer beschikbaar
voor Zwitserland dankzij hun recente immigratie referendum waarvan
jullie wellicht wel gehoord hebben… Maar bon, laten we het dan maar
algemeen houden. Op Erasmus gaan doe je voor twee redenen: 1) Om
bij te leren aan een universiteit die meer biedt dan de KU Leuven & 2)
om een onvergetelijke ervaring op te doen! Het eerste punt hangt
natuurlijk af van je persoonlijke interesses maar je moet er zeker van
profiteren om in je buitenlandse universiteit zoveel mogelijk labo- en
terrein ervaring op te doen. Zo heb ik op 1 semester 26 excursiedagen,
verspreid over Zwitserland, Oostenrijk (Alpen), Italië (Alpen), Italië
(Apennijnen) en Spanje (Pyreneeën). Trek je naar Zwitserland, Spanje,
Engeland of Noorwegen, plezier is overal verzekerd en ook de zon
schijnt niet alleen in Spanje ;-). Je komt immers in een internationale
gemeenschap terecht waarmee je allerlei activiteiten kan doen. Of je
nu houdt van wekelijkse feestjes, dagelijkse pubs, het land (of ineens
Europa) rondreizen met je nieuwe vrienden, avontuurlijke activiteiten,
etc., Erasmus is voor iedereen. Op die korte tijd hier heb ik al heel wat
leuke mensen ontmoet en nieuwe, internationale vrienden kunnen
maken (Duitsland, Italië, Frankrijk, Indonesië, Japan, Colombia, USA,
…), iets wat je toch niet zomaar doet als je veilig thuis blijft. Ga je op
Erasmus met vrienden, zorg er dan zeker voor dat je jezelf toch
inschrijft bij de internationale studentenvereniging etc. Het is toch de
bedoeling om er een internationale ervaring van te maken en niet in je
comfort zone te blijven denk ik dan… Maak je trouwens ook geen
zorgen over de taal, lessen zijn normaal in het Engels (maar kijk dit
zeker na) en daarbuiten zal je wellicht ook bijna alleen Engels praten.
Ben je al ingeschreven, wens ik je heel veel succes en plezier volgend
jaar. Ben je nog aan het twijfelen om later te gaan? Gewoon doen!
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Keuzevakken in Leuven en Gent
Na enkele interessante tekstjes over stage en erasmus in deze Cleavage
is het natuurlijk ook belangrijk om de mensen die liever in Heverlee
blijven een ideetje te geven over wat hen te wachten staat. Ik heb
gekozen voor de master Geofluids and Georesources met optie
onderzoek.
Als je niet opteert voor stage of erasmus ga je waarschijnlijk voor extra
keuzevakken gaan. Het standaardpakket dat je in je master volgt
(zowel bij mensen met stage als de mensen die in Heverlee blijven)
geeft je al een grote kennis van onderzoeksmethoden in de vakken
applied mineralogy, applied sedimentology, geofluids, … Daarbuiten ga
je nog een zeer hoge hoeveelheid studiepunten zelf moeten invullen.
Met deze studiepunten kan je vele wegen uit. Ikzelf kies voor
theoretische en toegepaste vakken die mij interesseren. In men eerste
master
heb
ik
bijvoorbeeld
geoarcheologie,
vulkanologie,
isotopengeologie, petroleum geologie, … opgenomen. Dit zijn niet
direct de vakken die je per se nodig hebt om direct in een job te
springen maar ze kunnen soms wel helpen bij het maken van een
thesis/doctoraat (isotopengeologie) of misschien een jobkeuze
(petroleum geologie). Het voordeel is dus vooral dat je een grote
vrijheid hebt in vakken. Het is niet omdat ik voor een meer
theoretische kant ga of vakken die eerder toespitsen op olieindustrie
dat iedereen dit pad gaat volgen. Er zijn namelijk vele andere vakken
waar je met andere interesses naartoe kan gaan. Je kunt zelfs je
vakken al zo kiezen dat je een optimale voorbereiding hebt voor
industrie in te gaan. Zulke vakken zouden dan bijvoorbeeld
grondmechanica, dredging of bodemsaneringen zijn.
Een heel belangrijk voordeel is ook dat je het studentenleven van
Leuven niet hoeft achter te laten bij deze keuze! Je blijft in een
vertrouwde omgeving, leert enorm veel bij en voor sommige vakken
mag je zelfs je horizon verbreiden met een tripje naar Gent! Er zijn
dus vele redenen om voor extra keuzevakken te opteren in plaats van
stage of erasmus!
Nick
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Koken met Joke: Wok met gember
Sinds kort heb ik gember leren kennen, echt een verrassende smaak.
De bereidingstijd voor dit is ongeveer 25 min.
Prijsklasse: ongeveer 3€ per persoon
Benodigdheden (4 personen):
Verse gember ongeveer 3cm lang, +/- 150 gram
300 g gehakt
1 rode peper
2 teentjes look
½ Chinese kool in reepjes
Pakje wok groenten (200gr)
1 pak Chinese eiermie (250 gram)
Potje Teriyaki saus
Olijfolie
Bereiding:
Rasp de gember ( of snij ze fijn) en snij de look en rode peper fijn. Doe
deze drie ingrediënten samen in de wokpan met een beetje olijfolie.
Voeg na ongeveer ½ min. het gehakt erbij en roer alles door elkaar tot
het vlees ongeveer klaar is. Kook ondertussen de mie zoals aangegeven
is op het pak (verschilt altijd een beetje van merk tot merk). Als het
vlees bijna klaar is kan je de groenten erbij doen, wok totdat de
groenten beet gaar zijn. Als laatste kan je de teriyaki saus erbij doen,
voeg toe naar gelang van smaak. Gooi niet ineens heel het potje erin,
want
het
kan
vrij
scherp
van
smaak
zijn.
Eet smakelijk
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Koken met Joke: De redactie test uit
Wat Joke deze keer voor ons had voorzien deed toch onze
wenkbrauwen fronsen, al deze exotische ingrediënten zoeken in de
Colruyt was dan ook niet simpel. Een rode peper hebben we niet
gevonden en dan maar vervangen door tabasco en de Teriyaki was ook
niet voor zien door Jef Colruyt dus deze hadden we vervangen door
Ketjap-saus.
Het kookproces op zich was
straight-forward dus daar geen
problemen, wel waren we alledrie
verbaasd
over
het
concept
gember. Mooi omschreven door
Stef als een aardappel met
citroensmaak. Voor de rest was
het alles samen gooien en wat
roeren zoals het moet met de
betere wokbereidingen.
Nick was tijdens het wokken vrij
royaal geweest met het toedienen
(lees kappen) van de tabasco, iets
waar hij achteraf toch wel spijt
van had en zijn mond dan maar bluste
met melk.
Uiteraard hebben wij zoals gewoonlijk
weer meer gekocht dan in het recept
stond maar deze keer was echt wel
teveel. Als aperitief hadden we deze
keer gekozen voor rosé van Gran Baron
en als dessert hadden we waterijsjes
voorzien en deze gezellig buiten
opgegeten.
Wederom een geslaagde koken met Joke!
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Het Geokot is NIET eng
Dit lijkt misschien maar een rare rubriek maar wij hebben tot onze
grote spijt vernomen dat voor de eerstejaars het Geokot een grote
drempel is. Hier sommen we dus op wat er positief is aan het Geokot!
- Je kunt aan de tafels groepswerkjes maken, samen eten, …
- Je kan rondhangen in de zetels, waar je natuurlijk ook samen
kunt eten.
- Ideale locatie om springuren door te brengen samen met vrienden
en andere leden van de aardwetenschappen. Een serietje kijken
met een paar man kan al gauw gezellig worden in deze toffe
ruimte.
- Er is een koffie-automaat
- Er is altijd een soort van casino aanwezig in de vorm van ‘zal ik
mijn geld terugkrijgen van de frisdrank-automaat’
- Je kan ouderejaars leren kennen. Deze kunnen je helpen bij
vragen die je hebt enzo. Ook is het heel belangrijk om contacten
te leggen met geologen buiten je eigen jaar. Een extra
facebookvriend kan geen kwaad en het kan je soms nog verder
helpen!
- Er wordt niet in de zetels gekakt, buiten door FvdO (Noot van een
andere redacteur: dit was MM, niet FVdO).
- Alle jaren zijn vertegenwoordigd in het Geokot, dus het is zeker
NIET alleen een ontspanningslokaal voor ouderejaars maar het is
er eentje waar iedereen samen kan zitten.

- Voornaamste distributiecentrum van Cleavage
Zoals je merkt is het kernwoord bij al deze zaken is “samen”. Het is
een locatie waar alle geologen (en geografen) samen kunnen komen,
buiten op feestjes en cantussen. Het gebeurt wel vaker dat mensen
vragen stellen over leerstof of taken aan mensen die er iets meer over
weten. Het geokot is niet alleen voor ontspanning en leren maar ook
voor vriendschappen.
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Openingszinnen voor geologen
Vorig jaar kwam ‘Spotted’ op in de blok, dit jaar was het
‘openingszinnen voor…’ Uiteraard was dit allemaal zever alsook de
fanpagina ‘Openingszinnen voor geologen’. Maar omdat we u toch
willen laten lachen (of jullie gebruiken deze misschien echt?), zullen
we hier even de beste vermelden:
 Zelfs als al uw koolstof 14 vervallen is, zie je er nog STRALEND uit
 Ik wil uw rots wel in 2 splijten met mijn zware hamer
 Are you a carbon sample? Because I want to date you!
 Baby, ik ben harder dan gelijk wat op de Mohs-schaal
 I'm a geologist, can I drill you for a core sample?
 If you have the Magma Chamber, I have the Hot Intrusive Body
 You can test my hardness if I can test your cleavage
 Was that an earthquake, or did you just rock my world?
 I want to deposit my sediment load in your alluvial fan
 Girl, you’re like smectite. Hot and fine on the outside, warm and
moist underneath
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De “we hebben nog een pagina over” rubriek
Zoals de titel zegt hebben we om half 2 ’s nachts, de dag voordat
Cleavage uitkomt nog een pagina over. Hierin trakteer ik jullie op een
random gedicht over een kei, een levenswijsheid en een mooie foto.
Conversation with a Pebble

Here’s what I’ve been wondering.
If fire hides in wood
what hides in a stone?
I hold a pebble
in the palm of my hand. It looks
like
an egg that wants to hatch.
I do not know how long
it will take, how long its
incubation
or breaking through.
My time is slow,
Pebble says. Slower
Than you can imagine.
I know this is true.
I kiss the pebble,
Watch the moisture from my lips sink in.
That’s what I’m hiding,
It says. Water. The tiniest
Rivers, lakes, seas.
Ideas of what water
Can be. Yes, pebble says,
I am hiding all the world’s memory.

Q: Why shouldn't you lend a
geologist money?
A: They consider a million years
ago to be Recent.
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De piemelstaart-rubriek
Dag geologen,
Voor deze editie ben ik wat gaan rondneuzen op de site
van Bols (voor de cantusliefhebbers op pagina 380: van
bols, van bols van lekkere bo ls). Ik denk dat enkel de
bols blue echt gekocht wordt door studenten, dus ik zal
mij ook enkel bezighouden met deze drank. The Blue
Lagoon is uiteraard zeer bekend, dus heeft geen pagina
nodig.
(Vodka,
bols
blue
&
citroenlimonade).
The Green Eyes ziet er ook een zeer lekkere uit. Het
recept lijkt zeer sterk op die van The Blue Lagoon, alleen
wordt er hier fruitsap bijgedaan zodat de kleur
appelblauwzeegroen wordt:
 1 deel vodka
 1 deel bols blue
 2 delen fruitsap
The Cuban Pete ziet er ook goed uit, en bevat rum zoals
het hoort voor echte mannen:






Bols Blue
Witte Rum
Citroenlimonade
Suikersyroop
Een bittertje (jenever of brandewijn met
kruiden, zoals Jägermeister

Kortom zoals jullie zien: Bols Blue kan je eigenlijk met alles mengen!
Experimenteren is dus altijd wel een optie!
Бармен Fredsakov
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Series voor het verlof
De paasvakantie komt eraan en juist op dit moment houden alle series
in Amerika een stop. Help wat nu gedaan! Studeren uiteraard! Maar de
motivatie is ver zoek omdat d blok nog ver weg is. Series kijken zal dus
toch gebeuren, dus dan kunnen we evengoed wat tips geven, denk ik
dan.
Series zijn er in alle vormen en maten. Ik zal beginnen met de ’20
minuten’-serie. De bekendste zoals How I Met Your Mother, The Big
Bang Theory en Friends kent iedereen al. Maar ik zal jullie nog enkele
pareltjes meegeven: Blue Mountain State, The hard times of RJ Berger
en Community. Allemaal om te lachen uiteraard en Community is toch
de meer absurde van de 3. Ook zijn er series van deze tijdspanne met
een serieuzere noot of minder opvallend humor (lees: lachband) zoals
daar zijn: Californication, The Inbetweeners, Bored to Death en
Episodes. Zeker de moeite om eens te bekijken!
De andere catgorie is de ’40 minuten’-serie. Deze zijn altijd wat
zwaarder en er zijn grotere verschillen in genre. Ik zal even mijn
favorietjes opschrijven. Dexter is een blijft een topper! Goed verhaal,
scherpe dialogen, wel veel bloed. Zeker kijken, behalve de laatste
minuut van seizoen 8! Ook Supernatural is een topper,
bovennatuurlijke shizzle moet u uiteraard wel wat liggen, maar is niet
noodzakelijk. Zeker de moeite (deze serie heeft mij mijn 3 herex in
januari 3de bach bezorgd)! Chuck is misschien de meest luchtige en
daarom beste blokserie. De casting van Yvonne Strahovski als Sarah
Walker is natuurlijk ook een extra bonus (en streling voor het oog).
Momenteel ben ik zelf 24 aan het volgen, zeer leuk, maar wel een snel
tempo in het verhaal. Ik zou zeggen: veel kijkplezier en geef ons
eventueel nog suggesties!
Fredje
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Wist je dat… van de proffen:
Er werden enkele vragen gesteld aan onze proffen. Hoewel we niet van
elke prof een antwoord hebben gekregen, kunnen we toch een paar
dingetjes samenvatten.
Wist je dat…
…Prof. Degryse twee actieve jaren in het praesidium heeft gehad
tussen 1994 en 1996. Eerst was hij vice-praeses, daarna heeft hij zich
opgewerkt tot praeses.
… Al onze proffen “Geos” steeds kenden onder de naam “Geologische
Kring”, er wordt zelfs
afgevraagd waarom
dit is.
… De meningen over
onze praeses variëren
van “hij doet zijn
best” tot “Ginger
Rules!”
Zelfs
de
referentie
Ginger
Spice is gemaakt. In
de afbeelding zoeken
we
even
de
gelijkenissen.
… Ook de proffen het
appreciëren dat Geos
activiteiten organiseert om de overtollige energie van de studenten te
kanaliseren. Zo ook wordt de verwelkoming van de eerstejaars ieder
jaar toegejuicht.
… Er minstens één jaar zonder praesidium was. In dit jaar heeft prof.
Swennen samen met jaargenoten het spontane initiatief genomen om
alles in goede banen te leiden. Er waren geen specifieke functies
toegewezen toen.
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Puzzeltjes
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Horoscoop
 Dino (Ram)
Het goede weer brengt een kruiwagen met voordelen met zich mee
maar ook enkele nadelen zoals mensen die denken dat ze gitaar kunnen
spelen en dit dan uiteraard net voor u kot doen. Erger u er niet te erg
aan en gooi er een waterballon heen! Aja, het is toch goed weer,
allemaal goed voor de sociale cohesie.
 Aquifer (Waterman)
Het semester is ongeveer halfweg en uw concentratie en drang om te
studeren zijn even fel verdwenen als vlucht MH 370. Laat deze
zoektocht
niet
te
hard
aanslepen en probeer van
deze
zoektocht
een
spetterend spel te maken met
uitdagingen en beloningen.
Probeer er een combinatie
van 'Reis rond de wereld',
'Schuif Af' en 'Age of Empires'
van te maken, uiteraard met
het gebruikelijke gerstenat als
beloning.
 Hamersmijter (Boogschutter)
U voelt al enkele weken iets
kriebelen en dan vooral in het
weekend. U heeft geen idee
wat het is en meneer doktoor
tast ook in het duister. De
horoscoop to the rescue om dit
mysterie op te lossen zo snel
dat zelfs Scooby Doo zou
verschieten: de Ronde van
Vlaanderen komt dichterbij!
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 Trilobiet (Kreeft)
U geniet nog altijd na van het blitz-bezoek van Obama aan ons
Belgenland maar waarom eigenlijk? Dat is ook maar een mens. Hier is
een uitdaging, ga naar de luchthaven en wees even enthousiast bij het
aankomen van een persoon zo random als de grappen van Family Guy.
Voor de rest veel plezier met al uw omzwervingen in april!
 Mammoet (Steenbok)
U heeft misschien gemerkt dat uw horoscoop van vorige maand niet
meer was dan wat onzin verpakt in meesterlijke welsprekendheid dus
bij deze een zinvolle en nuttige horoscoop als excuses. 'Als mijn kat
een koe was kon ik ze melken achter de stoof.' Te gebruiken in een
gesprek dat zeer hypothetisch wordt.
 Tweeling
Tegen nu bent u er uit dat The Phantom Menace de slechtste Star
Wars-film is. Gelieve uw motivatie door te sturen naar
redactie.geos@gmail.com bij wijze van een scan van een gele
briefkaart met daarop uw motivatie evenals de status van uw
liefdesrelatie teneinde de efficiëntie van deze horoscoop nog verder te
optimaliseren.
 Schacht (Maagd)
De vogeltjes beginnen terug te fluiten en de bomen beginnen er weer
wat groener uit te zien maar dit kan u echt totaal niks schelen
aangezien u later een job wilt hebben en dus geen biologie studeert.
Wat u echter wel interesseert deze tijd van het jaar is het feit dat het
weer bijna Pasen is! Hoera, de zombificatie van Jezus Christus vieren!
 Anomalocaris (Leeuw)
Na uw studies in verband met gelaagdheden van vorige maand heeft u
echter ontdekt dat dit toch niet zo bijster interessant is. Misschien kan
het feit dat u de gelaagdheden aan het bestuderen was in een
bakstenen put dit een beetje verklaren. Goed dat u geen metser bent
geworden dan.
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 Stauroliet (Stier)
Na de extreem gedetailleerde voorspelling vorige maand over uw
toekomst kan u deze maand wel doorkomen met de volgende wijsheid
en tevens uitstekend gedicht: 'Als het paard de haver niet lust, dat het
dan mijn kloten kust!'. Ook nog een mooie: 'Een gegeven paard moet
men niet in de bek schijten.' Zoals u ziet, wijsheid alom. Aarzel niet
om deze wijsheid tentoon te spreiden in al uw gesprekken.
 Kompas (Weegschaal)
Na het lezen dat BBQ'en met vlees dat gemarineerd is in (donker) bier
gezonder is ging er voor u een totaal nieuwe wereld open. Uw
contacten met Leffe zijn gelegd, nu nog wachten op de aankomst van
dat begeerde pallet. Er gaan u mooie tijden tegemoet!
 Twistappel (Vissen)
De horoscoop van de Flair is ook voor u weeral totale onzin (zie:
http://www.flair.be/nl/horoscoop/vissen#horoscoop).
Ziehier
uw
horoscoop waar u wel op kunt bouwen: ben je even een beetje down,
ga even een terrasje doen om te ontspannen. Ben je even op en top
gelukkig, ga een terrasje doen om dit mooie moment te koesteren. Ben
je moe of echter vol energie, ga een terrasje doen en drink een
gepaste consumptie. Voila, dit is een horoscoop. Om Gertje te quoten:
"Flair, you suck!".
 Ammoniet (Schorpioen)
Zoals het hoort voor een echte
ammoniet wacht u tot het
water uit de lucht zal vallen.
Aangezien dit niet echt in
goede aarde valt bij een groot
deel van de bevolking kunt u
dit oplossen door een bezoek
te brengen aan de meest
overschatte toeristische attractie van België: de watervallen van Coo.
Hang u eronder en bij verveling kan u een bezoek brengen aan
PlopsaCoo.
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Spelletjes
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Educatieve kleurprent
Interpreteer en kleur in.
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HET GEOS-BOS
Een satirsche rubriek

30

31

Gesponsord door:
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