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Voorwoord van de redactie 

Dag vrienden van de wetenschap, 

Hier volgt dan het laatste voorwoord van het jaar. Altijd een 

emotioneel moment. We nemen afscheid van ons eerste jaar cleavage, 

en ik vond het alleszins al een goed jaar, zeker als startjaar. Hopelijk 

kan cleavage nog vele jaren blijven bestaan. Volgend jaar zullen wij 

dan ook blijven werken aan dit topmagazine samen met Cas en Jef. 

Maar niet enkel van dit jaar nemen we afscheid. Zo neemt Nick 

bijvoorbeeld ook afscheid van het zware praesidiumwerk, zo neemt 

Fredje afscheid van Scientica en zo zijn er nog velen die een mooie tijd 

achter zich laten. Maar laat ons vooral denken hoe mooi het was, de 

afgelopen 8 maanden. Zo was er een nieuwe lading schachten, we 

hebben ze niet veel gezien, maar ik denk dat als ze zich eenmaal thuis 

voelen, we echt een prachtige toevoeging hebben in ons geologen-

midden. Zo waren er ook vele superleuke activiteiten zoals niet 1, niet 

2, niet 3, maar 4 TD’s voor Geos. En dan maar denken dat we in 2011 al 

blij waren met onze enigste Geos komt KLAar TD. Ook de cantussen 

waren weer top, met enkele nieuwe nummers. Ook de geosquizen 

waren weer zeer gezellig en leerrijk. De assistenten hebben ons ook 

sportief uitgedaagd dit jaar zoals ze nog nooit gedaan hebben. Kortom 

weer een academiejaar om nooit te vergeten. Daarom dank aan 

Nathan, Jente, Michael, Jinse, Ingrid, Gerben, Lars, Michiel, Rik, Cas, 

Guus, Glenn, Xenia, Sander, Stef, Fredje, Nicolas, Tijs, Pieter, Nick, 

Pieter, Sien, Jan, Sander, Laura en Crispijn. Dankuwel voor alle 

moeite! Het was fijn dat je erbij was! 

Met deze veel te droeve 

woorden, gaan we verder met 

een vrolijkere nooit: volgend 

jaar geven we er nog een lap 

op! 

Nog veel leesplezier, 

Jullie redactie team.  
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Veel succes met de 

examens en nog 

een hele mooie 

vakantie!  

Kusjes, 

Fred, Stef en Nick 
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Afbeelding 1 - Op de achtergrond kunt u 
een oude vulkaan zien, jeah!  

De praeses (s)preekt 

Beste vrienden,  

Met pijn in mijn hart moet ik mij nu neerbuigen 

over mijn laptop om het laatste woordje als 

praeses van Geos neer te schrijven. Maar wees 

niet getreurd, mijn vrienden, want we mogen als 

kring terugkijken op een geweldig jaar. De cantussen waren weer goed 

gevuld en gezellig.  De feestjes waren gewoon weg geweldig en er 

werden maar liefst drie TD’s georganiseerd (waarbij we op de laatste 

het vatenrecord van de albatros hebben verbroken!).  Natuurlijk bleven 

we ondertussen zowel intellectueel en sportief op hoog niveau ondanks 

al die pintjes. Al wordt het wel eens tijd dat we de proffensport gaan 

winnen! Dan kom ik bij de meest memorabele week van het jaar. Een 

week waar elke student geologie trots op mag zijn. ‘De lustrumweek’. 

Samen hebben we ervoor gezorgd dat Geos nog nooit zo veel in the 

spotlights stond. Niet alleen naar buiten toe hebben we duidelijk 

gemaakt dat we al 50 jaar bestaan, we hebben ook de laatste 50 jaar 

aan generaties terug bij elkaar gebracht. Terwijl ik dit aan het 

schrijven ben ik voel ik me steeds trotser en trotser. Ik kan jullie dan 

ook nooit genoeg bedanken om dit allemaal mee te helpen 

verwezenlijken!  

Genoeg gezeverd nu! Als praesidium hebben we een heel mooi jaar 

gehad maar ook belangrijk is dat er weer een heel nieuw praesidium is 

gevormd dat klaar staat om Geos volgend academie jaar te leiden. 

Proficiat! Jullie gaan dat goed doen! Voor ik mijn laatste woordjes 

schrijf wil ik jullie nog vragen een keer volledig uit de bol te gaan. Kom 

dus zeker mee cantussen en feesten woensdag 14 mei in de Cuythoek. 

Ik verwacht u! 

Daarop wil ik iedereen alvast succes wensen met zijn examens. En 

onthoudt heel goed de wijze raad: Studeren in juni dat moet, maar een 

pintje dat doet wel eens goed!  

Nathan  

Praeses Geos 2013-2014 
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The end of the party 

Spijtig genoeg zit het academiejaar er 

bijna op, neeeeee!!!!! Maar we zetten 

de leukste, grappige feestmomentjes 

even op een rijtje.  

I like your hotspot TD 

Samen met de Alfanen organiseerden 

we een leuke td. De teleurstelling was 

groot toen Alfa slechts 3% van Letteren 

meebracht. Al was dit kleine feestje toch een knaller van formaat! 

Back to the future TD 

Natuurlijk konden we het 50 jarig bestaan van Geos niet zomaar aan 

ons voorbij laten gaan. Daarom organiseerden we een feestje vol 

elementen die niet te missen waren. Denk maar aan de fotostand waar 

je als een echte geoloog kon poseren. Dit was een groot succes ook al 

was je nu een geoloog in wording of maar een wannabe. Het resultaat 

prijkt nu zeker en vast boven alle studenten hun bed. Met de tsunami 

van cocktails en de swingende nummers was het feestje een echte 

topper!  

Scientica TD 

Woehoe, feesten met de wetenschappers. 

Enja het kon ook niet anders dan 

awesome zijn. Samen met Bios, Merkator, 

Chemika en Wina werd het daar een heus 

feestje in de Lido. De jenever zal oorzaak 

zijn geweest van menig kater de volgende 

dag, en zo hoorde het ook te zijn.  

 

 

         Muilen!!!!! 
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In Mijnen Tijd 2.0 

Een geweldig vervolg op de In 

Mijnen Tijd TD, dat was In 

Mijnen Tijd TD 2.0. De lange 

wachtrijen moest je er bij 

nemen als je niet om 22 uur 

aanwezig was op het feestje, 

maar dit was het wachten 

allemaal waard. Jawel! In Mijnen 

Tijd TD 2.0 was de kers op de 

taart.  

Als crème de la crème: vergeet 

niet ons vatenrecord van bier 

met als gevolg veel gelach en 

getier.  

Laten we zeggen dat dit feestje 

pure nostalgie was.  Wat we 

natuurlijk niet kunnen missen op een feestje zijn veel flaters. Met als 

gevolg de dag nadien, katers!  

Vergeet niet woensdag 15 mei is het Cantus/feestje! Het thema is een 

fluofeestje waarbij iedereen met of zonder wit t-shirt wordt beklad 

met artistieke tekeningen. Cheap t-shirts kunnen gevonden worden in  

Wibra of Zeeman (1 a2 euries).  

Het was een leuk jaar, we hebben er van genoten om jullie al deze 

awesome feestjes te geven.  

Jullie feestpraesides xoxoxoxoxoxo #yolo # SWaG #LoveAlleGeologen 

#jullieweten 
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Sport aan het woord 

Hoewel het academiejaar reeds op zijn einde loopt, werden er nog 

enkele sportieve activiteiten voor jullie op poten gezet. Iedereen wil 

namelijk een lekkere sixpack of strak kontje de zomer in. Zo viel de 

proffensport de eerste dag na de paasvakantie, waardoor wij ietwat 

bezorgd waren over de opkomst. We werden echter aangenaam verrast 

door jullie grote getallen -waarvoor dank- en jullie strijdlust in een 

wedstrijd trefbal tegen de assistenten die weeral nipt werd verloren. 

Hierna volgde de scienticup. Hoewel we een superfit GEOS-team klaar 

hadden staan om onze winnaarstitel van vorig jaar te verdedigen, werd 

dankzij het slechte weer de Scienticup jammer genoeg afgelast. Op die 

manier mogen we onze titel nog wel een jaartje behouden (wat anders 

ook het geval was geweest uiteraard). 

Wij danken jullie voor jullie devotie en participatie in al onze 

sportactiviteiten gedurende het hele academiejaar, zoals de 

onvergetelijke Beerpong en de IFB-competities. Ook zouden we graag 

iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan onze activiteiten, met 

name de 24urenloop. Wij nemen hierbij afscheid als jullie 

sportpraesides, maar je mag er zeker van zijn dat er een nieuw 

topteam voor jullie klaar staat om de algemene conditie van GEOS op 

peil te houden! 

 

Rik & Cas 

 

 

  



10 
 

Woordje van Cultuur 

Beste geologen en sympatisanten!  Nu de laatste weken ingetreden zijn 

en alle activiteiten van Gypsidium op zijn einde lopen heeft het Cultuur 

team ook zijn laatste activiteit georganiseerd. Enkele weken geleden 

hebben we een traditionele open Geos quiz georganiseerd waar uw 

kennis getest werd op alle vlakken. Van het herkennen van paleizen tot 

belangrijke vragen die u moest weten over uw studentenstad! Het was 

zeer gezellig en 1
ste

 master heeft met glans gewonnen, proficiat!  

Vervolgens blikken we nog even vooruit welke culturele activiteiten er 

zijn in Leuven in de vakantie. Ideaal om Leuven vanuit een ander kijk 

te bewonderen.  

De laatste 3 vrijdagen van juli vindt Beleuvenissen plaats. Een feest 

met op zijn minst 3 podia verspreid over de gehele binnenstad! Een 

groots feest dat de afgelopen jaren zeer populair is geworden en veel 

meer volk trekt dan Marktrock.  

Op zondag 3 augustus, zet dit zeker in je agenda, vindt Hapje Tapje 

plaats. Alle cafés en restaurants zetten dan hun kraampje op de 

pleinen en straten in de binnenstad zodat je van alles kan proeven en 

drinken. 

Op 15,16 en 17 augustus vindt Marktrock plaats! 

De eerste maandag van september vindt de Jaarmarkt plaats. Een echt 

volksfeest dat begint van aan het station tot aan het Sint Jacobsplein. 

Dit feest betekent goedkoop bier (1-1.5 euro) en zeer veel 

marktkramers met typische Belgische lekkernijen. Op het Sint 

Jacobsplein vindt dan de beestenmarkt plaats waar allerhande vee 

wordt verkocht per opbod. Doe gerust een bod op een varken. Tip: kom 

al in de voormiddag, anders krijg je niet alles gezien en ook niet de 

veehandelaars die al van 8u ’s morgens pinten zitten te drinken. 

Tenslotte nog een woordje voor volgend academiejaar. We geven dan 

nu de stok door aan het volgende cultuurteam die ongetwijfeld 

plezante activiteiten zullen organiseren volgend jaar. Wij wensen hen 

alvast veel geluk toe volgend jaar!  
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Analyseer eens een cantuslied! 

Het is al bijna gedaan met de 
studentenpret want de examens van juni 
staan weer voor de deur! Daarom rest 
mij nog 1 cantuslied om wat dieper te 
doorgronden met jullie. Ik heb gekozen 
voor een klassieker, aka top-30-schijf: 
Cockles and Mussels.  

Dat de tekst en melodie puur Iers zijn en 
dat het afstamd uit Dublin is 
vermoedelijk geen verrassing. Als 
extraatje kan ik al zeggen dat het 
nummer van circa 1750 afstamd en dat 
de auteur niet gekend is. 

Maar who the fuck is Molly Malone? 

De legende vertelt dat Molly Malone een 
visverkoopstertje uit Dublin was die haar waar verkocht tussen 
Liberties en Grafton Street. Ook haar ouders zaten in de vishandel, 
maar hadden een zaak in de naaste omgeving van Fishamble Street. Op 
de avond van 12 juni 1699 valt ze dood in de straten van Dublin. De 
arts die haar dood vaststelt, ziet twee mogelijke doodsoorzaken: 
tyfuskoorts of een venerische ziekte. Het brave, mooie 
visverkoopstertje zou namelijk ’s avonds bijklussen in de prostitutie. 
De volgende dag al wordt Molly Malone begraven in de kerk van St.-
John. De uitvaart wordt geleid door de priester die haar 36 jaar eerder 
doopte in de kerk van St.-Andrew.  

Sommige bronnen zijn overtuigd dat 
Molly Malone een echte vrouw van vlees 
en bloed geweest moet zijn die 
begraven ligt – of beter: lag, want het 
kerkhof werd bijna volledig opgeruimd - 
op het kerkhof van St.-John. 

Wat weten we wel met zekerheid? Zoals 
zo vaak bij historisch onderzoek als het 
deze: bijna niets. 

Fredje 
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Koken met Joke 

Omdat het de laatste Cleavage is sluit ik af met een makkelijk 

dessertje. Het is een lekkere en makkelijke cake, die ideaal te maken 

is op kot want je hebt er niet veel voor nodig. 

Prijsklasse: ongeveer 4€ per cake 

Benodigdheden (4 personen): 

3 eieren  

150 gram bloem 

150 gram suiker 

125 gram boter 

ongeveer 170 gram pure chocolade (60%) 

kaneel (1 theelepel) 

vanillesuiker ( een klein pakje) 

Bereiding: 

Warm de over voor op 150 graden en smeer de bakvorm in met boter. 

Zet een pan met water op en breng deze aan de kook, hier zet je een 

pan in en daarin smelt je de chocolade. Als de chocolade helemaal 

gesmolten is doe je er de suiker, vanillesuiker, kaneel en eieren bij. 

Meng dit goed en voeg daarna beetje bij beetje de bloem er bij. Mix dit 

goed totdat alles een egale bruine kleur heeft. Als laatste zet je de 

cake 90 min in de oven. (Controleer met een tandenstoker of de cake 

klaar is) 

 

Laat de cake afkoelen en eet smakelijk !!!  



13 
 

Koken met Joke: De redactie test niet uit  

De cake van Joke ziet er iets zeer lekkers 

uit, maar wegens tijdsgebrek hebben we dit 

niet kunnen doen. Ik zal even toelichten 

waarom. 

Op dinsdag kwam de mail van Joke aan. 

Maar op deze dag was er al een heerlijke 

maaltijd gepland door Scientica, namelijk 

een barbecue! Deze vulde onze maagjes met 

lekker vleesjes, aardappelsalade, pasta, 

brood en groentjes. Geen tijd voor cake dus! 

Dan kwam woensdag. Fredje en Nick hadden gezellig 

les in Gent en waren vrij laat terug in Gent en er was 

bij aansluitend een anarchie cantus van een of ander 

clubje waar Stef en Fredje moesten zijn. Alweer geen 

tijd voor cake! 

Dan op donderdag bleef onze heer Nick 

in Gent plakken om samen de avond en 

nacht te spenderen met zijn 

wederhelft. Bij deze romantische 

daden hoort uiteraard geen cake 

(hoewel, als je creatief bent….). Maar 

wederom geen tijd voor cake!  

Hieruit kunnen we concluderen dan ze in het videospel ‘Portal’ 

misschien wel dichten bij de realiteit zaten dan we in eerste instantie 

dachten. Zie onderstaande afbeelding: 
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Internationale excursie - enkele handig tips 

Een weekje naar de Pyreneeën op excursie doe je niet zonder enige 

voorbereiding. Ik ga geen lijstje geven van wat je niet mag vergeten, 

dat zal de mama al wel lang gedaan hebben. Nee, ik ga me beperken 

tot de echt nuttige tips zoals je zal merken. 

Het eerste wat in je opkomt bij een reis naar het buitenland: Hoe 

geraak ik zo snel mogelijk in de dichtstbijzijnde Burger King? 

Wel, op de luchthaven is er een Burger King in 

Terminal 2, zone B, verdieping 1 in de passenger-

only zone. Sommige mensen hebben gepland om 

het centrum van Barcelona te verkennen. Hier 

zijn de keuzes uitgebreider, alles samen 

ongeveer 20 plaatsen in het centrum. De 

Ramblas is een populaire bestemming en hier 

zijn er 2 te vinden. En zoals Gaudi het zou gewild 

hebben is er ook tegenover de Sagrada Familia een Burger King te 

vinden. Uiteraard heeft de Spaanse keuken meer te bieden dan enkel 

Burger King. Er is namelijk ook KFC in Spanje, hoera! 

Genoeg over eten, we gaan naar ginder voor terreinwerk. En dit neemt 

risico's met zich mee, voornamelijk het risico om op de beruchte 

'vallijst' te komen. Deze vallijst werd ingevoerd tijdens de vorige 

internationale excursie en heeft als doel het vallen tegen te gaan. 

Enkele tips om vallen te vermijden zijn het vermijden van Fredje en 

Nicolas de Waal, deze laatste staat erom bekend massale rotslawines 

te veroorzaken. 

Wat een week excursie ook onvermijdelijk met zich meebrengt zijn 

ettelijke uren in de bus. Er zullen mensen zijn die muziek zullen 

opzetten die niet door iedereen zal geapprecieerd worden 

(https://www.youtube.com/watch?v=0yDYL1ccfv8), probeer dit 

vermijden door de bus te verdelen in verschillende stages (hint: 

vanachter in de bus is standaard de rave-stage), andere genres: 

schlager, gypsie en hardcore. 

Tot in Spanje, jullie reisbegeleider Stef  
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Examen/WK-planning 

Ik kan het mij nog perfect herinneren 12 jaar geleden toen de Rode 

Duivels voor de laatste keer erbij waren op een groot toernooi. Zelfs in 

de lagere school mochten wij toen nog meemaken hoe België 2-2 

gelijkspeelde tegen Japan. Nu zijn we als universitair student volledig 

vrij in onze tijdsplanning dus hier een overzicht van de groepsmatchen 

van de Belgen en hun eventuele extra matchen (laten we hopen). 

Groepsmatchen: 

 dinsdag 17 juni om 18u00 - België vs Algerije 

 zondag 22 juni om 18u00 - België vs Rusland 

 donderdag 26 juni om 22u00 - Zuid-Korea vs België 

De eventuele extra matchen van de Belgen in de achtste finale: 

 route 1 bij groepswinst: dinsdag 01 juli om 22u00 tegen de 2de 

van groep G (vermoedelijk Portugal)  

 route 2 bij 2de plaats: maandag 30 juni om 22u00 tegen de 1ste 

van groep G (vermoedelijk Duitsland) 

Het is realistisch te stellen dat we de kwartfinale kunnen halen: 

 route 1: zaterdag 05 juli om 18u00 tegen vermoedelijk Argentinië 

 route 2: vrijdag 04 juli om 18u00 tegen vermoedelijk Nigeria 

Als de Belgen doorstoten na hun kwartfinale is het nutteloos om hier 

een planning van te geven want dan neemt België toch collectief verlof 

en laat iedereen alles vallen waar hij mee bezig is. 

Veel plezier met het eerste WK 

met de Rode Duivels in 12 jaar 

tijd! (en ook het eerste tijdens 

de examens voor onze 

generatie) 

Sportieve en supporterende 

groeten van jullie bondscoach, 

Stef 



16 
 

Filmreview door Fredje: The 

Amazing Spiderman 2 

Het leek mij eens leuk om films te beoordelen 

in dit boekje. Iedereen kijkt namelijk wel eens 

graag een film. Voor deze eerste editie van 

deze rubriek (die misschien wel eens een vaste 

rubriek kan worden) koos ik voor The Amazing 

Spiderman 2. Gewoon omdat ik deze afgelopen 

maandag ben gaan zien en dus nog redelijk vers 

in mijn geheugen zit. 

Het bekijken van the Amazing Spiderman 1 is 

wel aangeraden om enkele kleine plotdetails 

beter te begrijpen, maar al bij al valt het goed 

mee zonder de eerste gezien te hebben (allee 

ja, dat vertelde de persoon naast mij in de zaal toch). 

Hier is Spiderman al wat ouder en nog steeds gezellig aan het vrolijk 

wezen met zijn liefje Gwen Stacy. De film komt nogal traag en vreemd 

op gang, door de misschien overdadige poging van de makers om er 

meer gevoel in te leggen. De eerste helft van de film geeft daarom ook 

een wrang gevoel. 

De tweede helft van de film maakt daarentegen alles weer goed. 

Topactie, typische spiderman-uitspraken/mopjes. En dat samen met 

niet 1, maar 2 villains! Eerst de zeer onvoorspelbare Electro met 

daarna opeens de überbad-ass The Green Goblin! Deze laatste geeft 

zelfs na de climax nog een extra climax en een plotwending waar je 

even stil van wordt. De trouwe Spidermanfans konden al wel 

vermoeden welk uniek stukje comicbook-geschiedenis hier verfilmd 

werd. 

Al bij al dus zeker een goed film en een stuk beter dan de vorige 

trilogie van Spiderman. Kortom: een aanrader. 

Score 3,5/5 

Fredje 
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Horoscoop  

 Dino (Ram) 

Het is dan wel half mei, het goede weer van enkele weken geleden is al 

op vakantie vertrokken. Gelukkig is er een bevolkingsgroep onder ons 

die maar al te blij zijn met af en toe wat hemelwater, zijnde de 

landbouwers. Zij hebben het al moeilijk genoeg nu een toch wel 

geniaal initiatief deze week in het nieuws kwam 

(http://www.deeleenkoe.be/). Als dino vindt u deze groepsaankopen 

van vlees maar niets en daarom gaat u jagen op vleespromoties in de 

Carrefour. 

 Aquifer (Waterman) 

Als aquifer kon u het niet laten om aanwezig te zijn op de Big Splash 

enkele weken geleden. Het geweld van al die inkomende 

waterballonnen deed u nadenken over de zin van het leven en de grote 

vragen van het leven. Sta mij toe om te antwoorden op deze grote 

vragen: ja Thomas De Gendt zal weer schitteren op de Stelvio, nee de 

Rode Duivels gaan het WK niet winnen en nee het Vlaams Belang gaat 

deze verkiezingen niet winnen. 

 Hamersmijter (Boogschutter) 

U bent nog altijd kwaad over het einde van How I Met Your Mother. Om 

deze teleurstelling te compenseren bent u begonnen Familie vanaf het 

begin te bekijken. Terwijl u bij HIMYM nog moest lachen met wel 

uitgedachte plots en grappen zal u bij Familie vooral lachen met het 

erbarmelijke acteerniveau en zatte Rita 

(https://www.youtube.com/watch?v=sGSC3TGLYbU). 

 Trilobiet (Kreeft) 

Ga deze laatste twee weken voor de blok op zoek naar de nodige 

ontspanning. Ga nog eens pintje drinken en eens lekker eten, ga een 

film zien (http://www.imdb.com/title/tt0831387/). Om dit toch 

weeral heerlijke academiejaar af te sluiten stel ik voor om een collage 

te maken, dolle pret verzekerd en zo kan die Pritt die al jaren in je 

schuif ligt nog eens bovenhalen.  
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 Mammoet (Steenbok) 

Als verontschuldiging voor de weeral vage horoscoop van vorige maand 

is er deze maand een voorspelling zo helder als de stem van Axel 

Hirsoux. Van tegenslag zal u jammer genoeg niet gespaard blijven de 

komende maand. De portie jolijt en allerhande toffe momenten die wel 

zal beleven zal dit volledig overstemmen.  

 Tweeling 

Uw vakanties zijn gepland, festivals 

uitgekozen, nu nog een manier vinden 

om deze zaken te bekostigen. De Lego-

collectie uit uw nog niet zo verre jeugd 

verkopen is uiteraard geen optie. 

Probeer misschien eens om lekker cliché 

verse limonade te verkopen in uw 

voortuin. 

 Schacht (Maagd) 

U gaat de examens tegemoet met een portie portiezelfvertrouwen met 

zo'n omgang dat zelfs een zekere Adolf H. er jaloers op zou zijn. Of dit 

zelfvertrouwen terecht is zal duidelijk worden wanneer de heren van 

de examencommissie de vruchten van uw werk bekend zullen maken. 

 Anomalocaris (Leeuw) 

Uw beslissing van vorige maand 

om geen metser te worden is 

goed uitgedraaid. Op de Big 

Splash van vorige maand heeft 

u gemerkt dat dingen nat 

maken van op een afstand 

volledig uw ding is, dus 

brandweerman worden is uw 

nieuwe roeping tenzij u van het 

waterkanon bij de politie uw 

bedrijfsvoertuig kan maken. 
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 Stauroliet (Stier) 

Na het verspreiden van de wijze gezegdes van vorige maand bent u een 

geliefde gesprekspartner geworden. Probeer niet uit de hoogte te doen 

tijdens volgende gesprekken want zoals u uiteraard weet 'Hoge bomen 

vangen veel wind' en een windturbine plaatsen is niet direct een optie 

met de huidige regelgeving. 

 Kompas (Weegschaal) 

Aarzel niet om dringende zaken direct aan te pakken. Van uitstel komt 

afstel en dan zit het spel op de wagen. Gelukkig bent u heer en 

meester in last-minute werken. Zorg dan wel dat uw horloge juist staat 

zodat last-minute niet one-minute-late wordt. #goederaad 

 Twistappel (Vissen) 

Het vertrek van Bram 

uit Thuis heeft u 

zwaar aangegrepen. 

U bent nu eindelijk 

wel verlost van zijn 

vreselijk Gents 

dialect maar het is 

jammer dat zijn 

verhaallijn stopt. 

Probeer dit verlies op 

te vangen door 

nieuwe vrienden te maken maar dan wel met een mooi dialect, 

Kempisch bijvoorbeeld. Voorstel: rustig studeren tijdens de blok is 

perfect mogelijk in de abdij van Tongerlo in de Kempen. 

 Ammoniet (Schorpioen) 

De schoonmoeder aller verkiezingen zit er aan te komen en u wordt 

met stemtesten om de oren geslagen. Om uw keuze te vereenvoudigen 

kan je uiteraard vogelpikken met de verschillende partijen, spin-the-

bottle, blad-steen-schaar, keuzes genoeg. Of u kan ook gewoon op 

ROSSEM stemmen. 
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De geologische tijdschaal 

Al vele jaren proberen vele proffen ons te misleiden met fictieve 

tijdschalen. De geologische tijdschaal is hier het grootste voorbeeld 

van. Onrealistische tijdsperiodes worden hier aangehaald. Prof Speijer 

gaat hier zelfs zo ver in dat hij wil dat iedereen deze van buiten zou 

kennen! 

Pure leugens! Daarom presenteren wij hier de enige echte tijdschaal! 

Want journalistiek is top! 
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Roddelhoekje 

OOHH jawel! Er zijn nog eens roddeltjes binnengekomen en daar is de 

roddelcomissie heel blij mee! We hebben deze editie een variëteit aan 

roddeltjes en vaststellingen van toevallige voorbijgangers! Er zijn 

verschillende zaken mee van op het galabal, dus als je niet aanwezig 

was kan je hier de lokale bezigheden te weten komen.  

- MV heeft zich (weeral) slecht gedragen op een cantus en is hierdoor 

in de hoek gezet door de senioren. Deze straf is gepast om zulke 

kindjes te bestraffen maar MV vond het hierbij nog steeds nodig om 

de aandacht naar zich te trekken. Foei, MV, foei! 

- GG, SDB, JL, EF en MD 

hebben enorm hun best 

gedaan om één van hun 

zattere momenten met 

marginale foto’s vast te 

leggen. Jammer genoeg 

geen fotobewijzen in deze 

Cleavage maar als je het 

hen lief vraagt kan je er 

misschien eentje 

bemachtigen. (hint: 

redactie.geos@gmail.com)  

- MV en GB hadden zich 

gekleed om de avond als 

butler door te gaan op het 

galabal maar hebben deze taak onvoldoende volbracht. Ik moest 

namelijk nog steeds zelf mijn drankjes voorzien :’(. 

- LD viel door zijn opmerkelijke kostuum-skills enorm op op het 

(gala?)bal. 

- NR heeft zeer mooi geoefend met zijn vriendin op de 

dansoefeningen voor de openingsdans van het galabal dat zij haar 

knie beschadigd heeft. Hierdoor moest de graagdansende IW 

invallen als vervanger.  

Hoe de foto’s van GG, SDB, JL, EF en MD er 
vermoedelijk uitzien 

mailto:redactie.geos@gmail.com
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- Bij deze zelfde openingsdans heeft NR zich volledig in de dans 

gesmeten. Misschien een beetje te letterlijk, hij had namelijk IW 

haar bril afgeslagen. 

  

Het toekomstige praesidium heeft nog wat moeite met tappen maar de oude garde snelt ter hulp. 

 

- MD is een goede galabalorganisator, dat is een feit, maar dat ene 

liedje…  

- Het opkomende praesidium GoS heeft middelmatige tap-skillz 

getoond. De oude garde kan hen hier misschien in begeleiden? 

- DDP kwam zeer blij en misschien al een beetje 

beschonken aan op het kiesfeestje om daar te 

verwelkomd worden met hun verlies van de 

lolploegverkiezingen.  

- GG heeft last van gigantische katers. Hij had 

namelijk nog steeds een kater tot 5 dagen na 

het galabal.  

- FvdO heeft al zekere tijd een tekening van een 

vagina in zijn codex, die een hele pagina 

beslaat. Deze liet hij vol trots aan de rector, 

Rik Torfs zien op de rectorscantus. Rik Torfs 

had een gepaste reactie klaar: “Jongetje, dat 

hebt gij precies nog nooit van dichtbij gezien.”  

- JL zoent andere meisjes als ze zat is.  
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Tekenprent 

Maak een echte geoloog van dit tekenfilmpersonage en kleur in. Zend 

de resultaten in op redactie.geos@gmail.com en misschien wint u 

Fredje als meid voor 1 dag! 

  

mailto:redactie.geos@gmail.com
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De onpartijdige mening 

Natuurlijk kunnen we de kiesweek niet volledig voorbij laten gaan en 

geven we graag een volledig objectieve mening over hoe de 

titanenstrijd tussen de lolploegen verliep. De ene lolploeg was HYST-

op-den-Arenberg, waarbij HYST voor “Hoegaarden, Yvonne Strahovski 

en Thee” staat, allen dingen die de favoriete dranken en persoon van 

deze vier knappe kerels weergeeft. De andere ploeg was eerder 

Duitsgezind en noemde zichzelf DDP (Das Dillan Praesidium). Wij waren 

natuurlijk volledig voor “HYST-op-den-Arenberg” (wederom volledig 

objectieve mening en niet van invloed op verdere gedeelten in deze 

tekst) en zij zijn na de machtige strijd ook gewonnen. Was dit terecht? 

Beide ploegen hebben zeker hun best gedaan met activiteiten en gratis 

zaken, dus hier een volledig correcte tabel: 

Activiteit HYST-op-den 
Arenberg 

Das Dillan Praesidium 

Gratis weggeven Ice tea (citroen en 
peche), warme thee 
(yellow label, 
rozebottel met peche, 
green tea, …), 
snoepjes,… 

Boules de Berlin en 
fruchtsaft 

Bijna gratis Hoegaarden @ €0,20 / 
Extra Activiteiten Wauters vs Waes-

achtige toestanden 
Verkiezingsdebat? 
Louche stemtest 

Aantal leden 4 (awesome kerels) 15 

Er staat jammer genoeg een vraagteken bij de activiteit van DDP, 

aangezien deze bestond uit de gratis drank van HYST-op-den-Arenberg 

te komen degusteren.  

Uit deze zeer informatieve tabel zien we dat HYST-op-den-Arenberg 

meer voorziet voor zijn stemmers en voor meer entertainment zorgt, 

dus de stemming terecht heeft gewonnen. Het moet gezegd worden, 

beide ploegen hebben dapper gestreden en zeer goed voor de 

stemmers gezorgd. De 15 leden van DDP hebben volgens objectieve en 

correcte berekeningen echter allemaal op zichzelf gestemd. De 

eindstand was 65% voor HYST-op-den-Arenberg. 
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Geology Rocks (Jasongs) – Een geologsch 

verantwoord liedje! 
High up on a mountain 

Looking down upon this earth. 

All the treasures lying there 

I wonder what they're worth 

People put a price on all the elements within 

All I know-  

CHORUS 

Geology rocks 

Geology rocks 

Geology rocks, rocks, rocks, 

Geology rocks. 

The mantle of the planet is replete 

With minerals and elements so deep. 

Geologists are digging underneath our very feet. 

For diamonds and gold 

And silver, I'm told 

We get things for burning like coal and petroleum 

Metals made of iron, copper and uranium 

Precious gems are sitting there like quartz and onyx stone 

Sing it again- 

CHORUS 

Sulfur, chlorine, helium 

Phosphates, zeolites and clay 

The list is just so long that we could go all day 

With rubies and pyrite 

Some jasper and chrysolite. 

So before you head out to go hiking down a trail 

Don't forget to bring along a shovel and a pail. 

Dig up just a little of a sampling of dirt. 

It can't hurt- 

CHORUSx2 
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Spelletjes 

Geniet nog van deze snelgemaakte spelletjespagina! Het is namelijk 

een 18x18 binaire puzzel waarbij elk van de 9 vakken die zijn 

aangeduid ook nog eens een aparte binaire puzzel van 6x6 is. Niet zo 

moeilijk maar houd je toch wel 5 minuutjes zoet.  

Enkel en alleen als u deze puzzel volledig en correct invult mag u 

volgende link bezoeken! 

https://www.youtube.com/watch?v=VBBdyVQchWQ   
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Gesponsord door: 

 

  

 

 

 

 

 

 


