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Cleavage

Kiesploeg, maak je boezem maar nat!

Verantwoordelijke uitgever: Geos Leuven vzw
Redacteurs: Nick Janssens, Frédéric Van den Ostende, Stef
Bruynseels, Cas Neyens & Jef Decuypere
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Voorwoord van de redactie
Geoloogjes
Het is weer die tijd van het jaar waar dat mening groep studenten zich
populair wil maken door het weggeven van gratis spullen en het
plannen van veel te veel activiteiten in ocharme 5 dagen.
Ook Geos doet hier aan mee.
‘Game of Stones’ is de naam van
onze kiesploeg. Een bende
ongeregeld die zal proberen
verkozen te raken om Geos
volgend jaar te vertegenwoordig
en te leiden.
Plezier zal er ook zijn met de
lolploeg of lolploegen van dit
jaar. Deze groepen mogen zich
kandidaat stellen tot en met 30 april! Eentje is alvast bekend, zijnde
HYST-op-den-Arenberg. Benieuw of er concurrentie komt!
Deze cleavage is niet zoals een cleavage hoort te zijn. Hierin slechts
een korte voorstelling van de kiesploeg en enkele kleine artikels. Het
echte werk volgt vanaf oktober. Om naar uit te kijken!
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De Voorstelling
Praeses
Na een heel druk maar leuk jaar onder leiding van
Nathan Reinders en zijn team staat er weer een
nieuw team klaar. Dit team bestaat uit
verschillende jonge onervaren gemotiveerde
vrijwilligers en al wat oudere ervaren rotten. Een perfecte mix voor
een goede cocktail dat een praesidium toch moet zijn. Maar elke
vereniging, groep of praesidium heeft een leider nodig. Iemand die
probeert alles in goede banen te leiden.
Deze leidingsfunctie zou volgend jaar bij mij terecht komen, maar
eerst iets meer over mezelf. De meeste onder jullie kennen mij wel al,
maar voor die enkelingen die met niet kennen een kort overzicht. Mijn
naam is Lars De Smedt en zit in het 2e bachelor. Ik ben afkomstig uit
Steenhuffel te Vlaams-Brabant. Afgelopen jaar vervulde ik de
feestpraeses functie binnen het praesidium. Buiten dit zit ik ook nog in
het POC van Geologie. Al sinds het begin van dit schooljaar werd mijn
aandacht getrokken naar de praesesfunctie van Geos.
Na enkele vruchtbare jaren voor Geos is het mijn taak om geos bekend
te houden in het Leuvense studentenleven. Hiervoor gaan we allemaal
leuke activiteiten organiseren. Wie kent ze niet de legendarische TD’s
van Geos, waar je al aanwezig moet zijn om 10u om toch maar binnen
te geraken. Of al die leuke gekke feestjes met de geologen. Om nog
maar te zwijgen van onze sterke alliantie tijdens de 24-urenloop. De
geoscantussen mogen ook zeker niet vergeten worden. En neen we
feesten en studeren niet alleen, we werken ook aan onze vorming op
cultureel vlak, hiervoor hebben we allemaal leuke cultuuractiviteiten.
Maar Geos is meer dan enkel activiteiten, we gaan ook jullie
vertegenwoordigen op onderwijsvlak zodat jullie wensen en noden
zeker aanhoort worden. Ook gaan we de proberen de eerstejaars op
hun gemak te stellen en Leuven vanuit een geologisch perspectief te
leren kennen.
Samen met mijn Vice-praeses Xenia en het volledige team gaan we
proberen er een heel leuk jaar van te maken.
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Vice-praeses
Achter elke man staat een sterke vrouw. En
ook dit jaar is dat het geval. Als rechterhand
van de praeses zal ik mee helpen alles in
goede banen te leiden zodat we er een
geweldig jaar van kunnen maken. Samen
zullen we een team vormen dat het
praesidium zo goed mogelijk begeleidt en
goede contacten onderhoudt met de andere
kringen. Met mijn koppigheid en grote mond
zal ik ervoor zorgen dat de praeses met zijn
voetjes op de grond blijft. En mijn
verantwoordelijkheidgevoel
zal
ervoor
zorgen
dat
communicatie
naar
het
praesidium en de geosleden centraal staat.
Maar natuurlijk ben ik ook een feestbeest, dus bier zal dit jaar zeker
niet ontbreken! Het belooft weer een geweldig jaar te worden vol
feestjes, cantussen, sportactiviteiten, cultuurbezigheden en andere
geweldige dingen. Er staat een jong en gemotiveerd team klaar om al
die fantastische activiteiten tot een goed eind te brengen.
Uiteraard zullen ook de nodige vergaderingen niet ontbreken. Waar we
ervoor zorgen dat iedereen zijn mening telt en andere kringen rekening
houden met zo’n kleine kring als Geos.
Ik ben alvast klaar voor een feestweek waarin het praesidium zichzelf
zal bewijzen!!
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Quaestor
Dag geoloogjes in spé
Ik ben Maarten en ik ben Tom. En wij zullen de financiën van Geos
doen dit jaar. Net zoals Littlefinger en Tyrion Lannister van Westeros,
zijn wij uiterst sluw. We zorgen er dus voor dat de gouden draken en
zilveren hertenbokken rijkelijk zullen blijven vloeien. M.a.w. onze taak
is het bijstaan van die blonde jongen op de troon om Geos nog rijker
dan de Lannisters zelf te maken.
Gegroet
Maarten en Tom

(wegens besparingen is Geos begonnen met foto’s te recycleren.)

Hier nog een kleurplaat van ons rolmodel om jullie bezig te houden
tijdens de les:
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Secretaris
Als secretaris zal ik de verslagen maken van elke
vergadering. Natuurlijk zorg ik ook voor de
Fumarool! Volgend academiejaar zullen jullie in
dit wekelijkse mailtje kunnen lezen welke
activiteiten Geos en eventueel de andere
Scientica-kringen organiseren.

Schachtenmeester
Volgend jaar gaat er weer een lading schachten in Leuven arriveren.
Vol goede moed gaan ze het academiejaar willen starten. Maar help!
Ze zijn nog lang niet wegwijs in Leuven en hebben massa’s vragen.
Zoals waar kan ik mijn boeken kopen? Waar en wanneer zijn er goede
feestjes? Wat is een cantus? Dit jaar gaan wij, Najade en Jondalar,
hen op weg helpen om er een super eerste jaar van te maken! We
zullen ze inwijden in het studentenleven en al hun vragen
beantwoorden.
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Feestpraeses
Hoi Geos
Laten we onze even voorstellen. Wij,
Vincent Verswijvel (links) en Frederik
Herremans (rechts) zijn jullie nieuwe
feestpraeses. We gaan ervoor zorgen dat
jullie je goed gaan amuseren op de Geosfeestjes dit jaar.

Buiten mijn studies zit ik in de Chiro en
geloof mij, die weten hoe ze moeten
feesten (waarschijnlijk weten jullie dat
zelfs nog beter ). Ik ga samen met
Freddy de leukste feestjes organiseren en
bij deze zijn jullie ook al uitgenodigd op het kiesfeestje van
Donderdag. Vergeet zeker jullie zwemgerief niet want het word een
beachparty en diegene die het best verkleed is wacht nog een kleine
verrassing. Allemaal komen dus!!!!
Groetjes Vincent

Leuven draait om leren en feesten, ik en den
Vince gaan er dus alles aan doen om van dat
tweede een succes van te maken. Een kater
door een fantastische geos td daar mikken wij
volgend jaar op, dus verwacht jullie maar aan
het
ergste!
;)
Fred.
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Sportpraeses
Goooaaaaaaal! Goal! Goal! Goal! Wij zijn Sien Benoit en Sander Mariën
en wij hebben maar één doel, wij gaan jullie laten zweten en laten
afzien
als
jullie
nieuwe
sportpraessesen.
Dat de andere kringen ons niet moeten
onderschatten, staat vast! Dus gaan we ook
dit jaar proberen om hier en daar eens een
matchke te winnen of eens een goaltje mee
te
pikken
in
de
IFB-competities.
Ze gaan lopen, ze gaan lopen! 't Is niet te
geloven! Volledig in paniek...
Ook dit jaar wordt de 24-urenloop
gehouden. Hierbij hebben we jullie hulp
nodig, er valt veel te doen. Er moet
gelopen worden, WINA moet worden
uitgejouwd en er moet sfeer gemaakt
worden.
Another one bites the dust, Merkator zal de
Geobeker ook dit jaar NIET winnen!
Van sporten is nog nooit iemand dik
geworden? Toch wel, de bierbuik kan ook
dit jaar weer getraind worden tijdens

het

beerpongtoernooi.

Sien & Sander - We will rock you!
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Cultuurpraeses
Wij presenteren u de opkomende cultuurpreasesen: Pieter Mallants en
Jan Plas. Zij zullen komend jaar zorgen voor cultuur van de bovenste
plank. Niet alleen gaan jullie de schilderijen van Beethoven en de
symfoniën van Rembrandt leren kennen, maar ook andere gaten in
jullie cultuur zullen worden opgevuld. Bereid je in elk geval voor op
een jaar vol gezellige spelletjesavonden, memorabele fakbarkroegentochten, rustige filmavonden en uiteraard de befaamde GEOSquiz. Deze allen voorzien van het nodige geestrijke gerstenat en wie
weet wel een Achelse trappist.
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Redactie
Dit boekje alleen zegt al genoeg over onze functie! De redactie
verzorgt ons mooie kringblad ‘Cleavage’. Cleavage is nog een zeer
jonge vrucht, zo heeft Fredje het namelijk graag. Dit boekje zal
volgend jaar verder uitgroeien tot een groter journalistiek succes dan
The New York Times. The Pulitzer Price voor komend jaar is uiteraard
ook al binnen.
Voor deze 2de jaargang staan enkele vernieuwingen op het programma,
maar tegelijkertijd zullen de oude waarden steeds in acht worden
gehouden. Welke rubrieken zullen blijven en welke worden geschrapt?
Dat blijft voor iedereen nog een groot raadsel, maar leesplezier blijven
we jullie garanderen.
Dan is het hoog tijd om onze redactie eens voor te stellen. De voltallige
redactie die verantwoordelijk was voor de vorige edities blijft zijn
werk voortzetten en wordt aangevuld met 2 nieuwe, frisse krachten!
Hopelijk kunnen we zo een mooie lijn trekken doorheen de komende
jaargangen van dit staaltje topjournalistiek. Om iedereen kort te
noemen: Fredje, onze Superman, Stef, onze Flash, Nick, onze Batman,
Cas, onze Green Lantern en Jef, de WONDER (WO)MAN om U tegen te
zeggen! Dit vormt de Justice League of Cleavage!
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Seniors

Xenia

Als echte geologen konden we het natuurlijk
niet laten iets te schrijven op het ritme van het
geoslied. Maak jullie maar klaar voor dit
gevarieerde duo, die schelle meisjesstem en
luide mannenstem. Vul die pintjes alvast en
smeer die stembanden, want binnenkort zullen
wij met plezier de ‘game of stones’ cantus
leiden!
Xenia

’s avonds als alles rustig is
En de cantus op ons wacht, ja wacht
Dan komen de senioren
Brullen vanaf acht, ja acht
Refrein:
Met onze hamer en onze ste-em
Staan wij te brullen en te zingen
Met ons pi-pi-pi-pi-pintje
En onze co-co-codex bij

Tijs

Er was eens een klein meisje
En een grote vent, ja vent
Die wouden cantus-duo zijn
De corona wordt verwent, verwent
PROSIT CORONA, ad fundum!!
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Weekend
De laatste zomerbriezen
doet onze weelderige
haardos meedansen op
laatste tonen van de
zomervakantie. Het is
weer tijd voor een nieuw
academiejaar. De geur
van verse schachten zal
weldra onze neusgaten
penetreren, terwijl de
proffen
zich
weer
overenthousiast klaarmaken voor de vele lesuren. Maar traditiegetrouw
zal in de eerste weken van het academiejaar weer het GEOS-weekend
weer zorgen voor de heerlijke harmonie tussen student, pint en
plezier.
Dit jaar zijn het Stef en Fredje die het weekend nogmaals zullen
organiseren. In 2011 lieten deze bronstige hengsten al eens zien dat
een weekend door hun geregeld er eentje is om nooit te vergeten! Zo
werd er horizontaal trappen opgelopen, verticaal geslapen en was er
een mooi bed in het midden van de gang met een extra matras als
deken.
Ook vindt tijdens dit weekend een heerlijke kennismakingsexcursie
plaats voor de eerstejaars. Hier wordt lustig in de bossen gewandeld en
er zal genoeg water voorzien zijn voor de nadorst. Terwijl dit alles
bezig is zullen de 2 knappe beren van GEOS hun sixpack inoliën terwijl
zij een heerlijke barbecue en cantus klaarzetten voor jullie thuiskomst.
Tot dan!
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ICT
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Sociaal
Hallo,
Sociaal is een relatief nieuwe functie binnen
Geos. Deze functie hangt eigenlijk gewoon
nauw vast aan LOKO. Het is de bedoeling dat
ik de geologen daar vertegenwoordig, maar
aangezien er zeer weinig mensen naar die
vergadering komen, hebben we daar
eigenlijk best wat te zeggen. Wat doen we
daar? Het sociale aspect bekijken van het
studeren. Dit houdt in: betaalbaar en
aangenaam studeren! Thema’s zoals
huisvesting, inschrijvingsgelden,
verkeerssituaties in Leuven en nog zoveel
meer! Voor de meeste studenten niet zo
boeiend. Maar ik doe dit al sinds mijn praesesjaar, dus hop naar het
derde jaar!

Medewerkers
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De 4 patsers van KBAM (ons knallend
acroniem van vorig jaar) zijn weer een
jaartje ouder en wijzer. Dus besloten we
om onze naam aan te passen omdat we ook
andere dingen gaan weggeven! Zo is na
lange tijd HYST-op-den-Arenberg ontstaan!
Maar waar staat HYST dan voor? Laat ons
beginnen met hetgeen al langer vaststond:
Yvonne Strahovski. Zij is een topwijf! Ze
ziet er goed uit en kan zeer goed acteren.
Een echte vrouw zonder tralala.
Dan kwamen we aan ons bier. Hoegaarden,
daar waren we snel uit. Heerlijk,
betaalbaar en fris. Ideaal voor de tijd van
het jaar dus!
Aan de koffie vorig jaar hadden we ons een
beetje
mispakt
met
de
buitentemperaturen. Daarom kiezen we nu
voor thee, ideaal bij elke temperatuur
want er bestaat ook zo iets als ice tea! Een
topper dus!
En Arenberg is gewoon de locatie waar we
vaak zullen zijn in de week.
Hoegaarden, Yvonne Strahovski en Thee op
Arenberg ==> HYST-op-den-Arenberg.
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Spelletje met Fredje
Ik daag jullie graag uit. Ik heb enkele liedjes door de Vervlaamseraar
van De Ideale Wereld gehaald en hierbij enkele Angelsaksische pophits
omgezet in Vlaamse meezingers. Als jij alle of de meeste
oorspronkelijke liedjes als eerste vindt en dit Fredje laat weten op
welke manier dan ook, dan verdien je een gratis Hoegaarden!
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Een kleurplaat!
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Spelletjes
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Speel OXO in de les!
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Gesponsord door:
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