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Voorwoord 

Beste geoloogjes, 

Wat is Cleavage? Menig geoloog zou zeggen: het beste maandblad dat 

de wereld ooit gezien heeft. Elke geoloog zou zeggen: splijting in 

stenen (schieffer dus vooral). Iedereen zou zeggen… 

Zoals u ziet is Cleavage al met minstens één jaargang verlengd omdat 

hetzelfde superteam deze topliteratuur onder de geologen blijft 

verdelen. We zijn zelfs een beetje blij dat het team versterkt wordt 

door onze nieuwe, jonge, innovatieve, knappe, leuke, bierdrinkende, 

spontane, waterminnende, Limburgse, brede, borsthaarrijke, gladdebalzakhebbende 

Adonis: Cas.  

We zijn natuurlijk nog volop aan het puzzelen om Cleavage innovatief 

en toch niet te repetitief te maken. Daarom komen we weer aan met 

een aantal nieuwe rubrieken. We gaan overspringen van piemelstaarten 

(“cocktails” voor de iets trageren onder de lezers) naar bier. De 

redactie offert zich op voor de wetenschap en gaat bier degusteren en 

bekritiseren in deze nieuwe rubriek. In deze editie gaan we zelfs al 

verder… ALLES voor de wetenschap natuurlijk… 

Een andere rubriek gaat een verslag zijn van pretparkbezoek in Walibi. 

We zouden deze rubriek graag effectief lanceren door iedere editie een 

nieuw pretpark te bekritiseren. Daarom vragen we jullie hulp! Een 

soort onlinepetitie zou ons kunnen helpen om een verslag over 

Disneyland te schrijven! Jazeker, de redactie is zeer goed mee met 

social media en de nieuwste trends. Deelname is mogelijk door een 

#Stemfie te nemen met onderstaand stemmingsformulier.  

Deze stemfie kan u aan ons doorgeven door: 

- Facebook: pagina “Geos Leuven”, #Cleavage 

- Twitter: @GeosLeuven, #Cleavage 

- Instagram: @CleavageLeuven, #Cleavage, #NoFilter, #Stemfie 

- Netlog: post gewoon op onze pagina ofzo 

“AwesomeCleavageRedactie”. 
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Natuurlijk vindt u ook de klassiekers uit de vorige Cleavage edities 

terug. De horoscoop blijft een vaste factor in Cleavage, want iedereen 

wil weten wat de sterren zeggen dat gaat gebeuren. Onze huis-

astroloog Stef vat zijn bevindingen dus met plezier samen voor u. 

Deze week is ook de doopweek voor de nieuwe schachtjes. Kom dus 

zeker eens kijken naar hun activiteiten en je mag altijd uw mening 

achterlaten over hun verkleedkunsten, geur, enz.. op twitter 

(@GeosLeuven # Cleavage). 

Nu wensen we jullie nog veel 

leesplezier en gaan we u nog 

eens literair verwennen met 

een Haiku: 

U leest Cleavage nu 

Even rustig genieten 

Awesome redactie 

 

Groetjes en kusjes, 

De redactie 
Groepsfoto  



4 
 

Inhoudstafel 

Woordje van de praeses        5 

Feest aan het woord         6 

Sport spreekt!          7 

Ook cultuur heeft iets te zeggen       8 

Schachtenmeesters         9 

Gezond en vegetarisch koken met Nick      10 

Analyseer eens een cantuslied       11 

How I met your mother        12 

De Grote Leuvense zuipgids voor eerstejaars     13 

Den Groote oorlog         15 

Geologie en bier          16 

Een dagje Walibi – een kort verslag door Stef     19 

Horoscoop           21 

Spelletjes           24  



5 
 

Woordje van de praeses 

Beste Geologen, 

Een nieuw jaar, een nieuwe wind. De eerste blaadjes vallen al van de 

bomen en dit wil zeggen dat de herfst is ingetreden. Het sein voor het 

begin van het nieuwe academiejaar voor de geoloog. Dit betekent ook 

dat Geos op volle toeren draait na een welverdiende vakantie.  Dit jaar 

gaan we natuurlijk ook weer proberen om er met Geos een topjaar van 

te maken. We zullen dit jaar proberen Geos te doen floreren zoals 

nooit te voren. Wij hopen dat jullie hier natuurlijk ook van mee kunnen 

genieten, dus kom dan zeker eens af naar één van onze activiteiten. 

Het praesidium van Geos is dit jaar een leuke groep enthousiaste 

mensen die maar al te graag verschillende activiteiten organiseren voor 

onze leden. Onze leden, jullie, zijn nog steeds ons hoofddoel om te 

entertainen. Een nieuw jaar betekent ook altijd een nieuwe lichting die 

erbij komt maar ook eentje die verdwijnt. De eerstejaars zijn 

misschien niet met veel, maar zoals we al langer weten binnen Geos: 

“kwaliteit boven kwantiteit”. Zoals ik al zei is er een grote groep 

vertrokken, ik zou hen nog graag eens bedanken en veel succes wensen 

in het verdere leven als geoloog! 

Ik wil jullie ook graag inlichten in verband met de verplaatsing van het 

geokot. Deze zomer is er beslist dat het geokot verplaatst gaat worden 

naar de overloop van gebouw E en C. De redenen hiervoor is dat men in 

het huidige geokot bureaus wilt zetten voor de bio-ingenieurs en dat 

men een kwalitatieve studentenruimte wil voorzien. We tasten zelf nog 

in het duister voor wanneer de verplaatsing juist is en hoe de inrichting 

van het nieuwe geokot zou zijn. Wel zouden ze proberen om twee 

ruimtes te maken, een studieruimte en een relaxruimte. De 

Studieruimte zou aan de achterkant van de overloop komen tegen de 

muur van gebouw C, de relaxruimte komt hiervoor tot juist voor de 

eerste rij met bakken met stenen in. Deze rij zal blijven staan, maar 

de andere zullen verplaatst worden. De drankautomaten zouden in 

principe ook mee verplaatst worden. Zoals jullie wel weten is de 

overloop niet zo heel erg goed op vlak van akoestiek, hier gaan ze dan 

ook proberen aan te werken en alles goed isoleren zodat men een 

minimum aan last hiervan zullen hebben.   
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Feest aan het woord 

Beste GEOS 

Het eerste feestje zit er weeral op en we kunnen toch 

niets anders zeggen dan dat de meeste zich wel 

geamuseerd hebben. Ik, Vincent, zou jullie dan ook willen 

vragen naar jullie mening van de eerste dj van het 

welkomstfeestje, mijn goede vriend Yannick. Laat het mij  

zeker weten en dan kan ik hem nog wat extra 

vertrouwen geven. Maar genoeg over het verleden want  

het volgende feestje mogen we al aankondigen en dat is 

het halloweenfeestje op 30 oktober. Hou die datum al  

maar vrij. En kort daarna mogen we onze eerste TD al 

geven. Onze eerste TD? Jaja, enkel en alleen door GEOS, 

en zin dat we er in hebben. 

 

Tip voor de eerstejaars: als je in het vervolg voordrinkt,  

doe dit dan niet te lang, anders missen jullie tal van leuke  

dingen zoals een gratis vat. Das toch wel de moeite hé?  

 

Groetjes 

Jullie Feestpraeses 

Vincent & Frederik  
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Foto van een doorsnee geoloog 

Sport spreekt! 

Beste sportbeesten 

Het nieuwe academiejaar is nog maar pas begonnen en de sportactiviteiten volgen 

elkaar alweer op. Op 16 oktober doen we met alle geologen gezellig van ‘jenever-

muurke-klop’. Jawel, het populaire lagere school spelletje, maar dan voor 

volwassenen! Was je vroeger de kampioen van de speelplaats? Kom dan zeker je 

skills tonen want de beloning zal smaken! 

En dan ... op 21 oktober en 22 oktober ... hét Leuvense 

sportevenement van het jaar … De 24 urenloop! Op 

dinsdagavond om 20u wordt het startschot gegeven om 24 uur 

lang met z’n allen de ziel uit het lijf te lopen. Met 

Atmosphere gaan we dit jaar voor niets minder dan Wina 

glorieus verslaan. Een lastige, maar niet onrealistische 

opdracht. Daarom roep ik jullie op om in groten getale, met 

fierheid voor onze kring en met opgepompte spierbundels 

deze strijd aan te gaan en de eer en sfeer van Atmosphere 

hoog te houden! Degene die ondanks hun blinkende sixpack 

hun conditie toch nog wat willen bijschaven, kunnen dit doen 

op de wekelijkse looptrainingen samen met de andere kringen 

van Atmosphere. Om dan te knallen op de 24 urenloop! 

Eind oktober beginnen ook de IFB-competities. Geos zal dit 

jaar samen met Bios zaalvoetballen, maar ook in het basketbal proberen we met de 

andere Atmosphere-kringen een ronde verder te geraken. Maar deelnemen is 

belangrijker dan winnen! En dus primeert eerst en vooral het plezier van 

gezamenlijk af te zien en achter een bal aan te hollen.  

Op 29 oktober staat het ondertussen traditionele beerpongtornooi op het 

programma. Op geosweekend werd er al bedrijvig getraind, wat mij werkelijk 

ontroerde. Het is leuk om te zien hoe sterk de geologen zich inzetten om 

(letterlijk) het onderste uit de kan te halen om dit prestigieuze tornooi op hun 

naam te schrijven. 

Kortom, geen tijd om stil te zitten! Veel sport en plezier bij Geos, dat is wat jullie 

te wachten staat. 

Sportieve groensels en zoensels 

Jullie sportpraeses 

Sien 
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Ook cultuur heeft iets te zeggen 

Beste lezer 

Tot u spreken Jan en Pieter, de cultuurpraesides van geos voor het jaar 

2014-2015. We horen de vraag al op uw lippen branden: ‘Nou, cultuur, 

wat omvat dat juist allemaal?’, wel die vraag stellen we ons zelf ook 

geregeld, maar we zullen even proberen samen te vatten wat het jaar 

op cultureel vlak zoal zal bieden. 

Een eerste activiteit is reeds gepasseerd, namelijk de klassieker onder 

de klassiekers, de gezelschapsspelletjesavond. Een ronduit succes 

mogen we wel zeggen. Maar niet getreurd, dit is slechts het 

spreekwoordelijk topje van de ijsberg. 

Zo staan er ook nog 2 quizzen gepland, één enkel voor studenten 

geologie in het 1e semester, op 5 november, en de legendarische open 

geos quiz op 24 maart. Begin die lijstjes al maar te blokken zouden we 

zeggen. 

Verder zijn er nog een paar voorstellen die eerst grondig langs de raad 

van bestuur moeten passeren eer goedgekeurd, of met andere 

woorden: enkele activiteiten die je misschien kan verwachten zijn 

onder andere een bezoekje aan een Leuvense brouwerij, een bezoekje 

aan een Leuvense beiaard en als publiek fungeren in ‘het beste 

informatieprogramma op de Vlaamse televisie’, (neen, niet de Zevende 

Dag).  

Het mag duidelijk zijn dat het jaar zal bol staan van de culturele 

orgasmes en uitstapjes van een ander kaliber. Namens ons een 

geweldig jaar gewenst! 

Jan en Pieter 
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Schachtenmeesters: 

De eerste week 

De eerste week is al een tijdje geleden, maar toch zit die nog fris in 

ons geheugen. Maandag was alvast een goeie start van het 

academiejaar. De eerstejaars leerden elkaar al wat beter kennen aan 

de hand van een spelletje, waarbij ze door elkaars benen moesten of 

elkaar knuffelen en tegelijk draaien. Daarna kregen ze een rondleiding 

door Leuven. Dinsdagavond hadden we een stadsspel georganiseerd en 

daar moesten ze uitzoeken wie de moordenaar was van professor 

Speijer en waar en met wat dit was gebeurd. Het maakte eigenlijk niet 

zo veel uit wie er had gewonnen, want iedereen kreeg een 

overheerlijke lolly. Woensdag aten we met z'n allen in de Alma. 

Donderdagavond sloten we af met een feestje, maar we moesten wel 

tot na 12 uur wachten tot de eerstejaars eindelijk kwamen. Ze hadden 

het nogal druk met een drinkspelletje @ kot van Andrea. Ik denk dat 

we allemaal kunnen zeggen dat de eerste week geslaagd is.   

 

De doop 

Maandag 20 oktober start de doopweek bij Geos! In deze week worden 

de leukste schachten gedoopt.  Maandag middag starten we met een 

etentje in de Alma.  's avonds worden ze verwacht in Leuven voor een 

opdrachtje.  Dinsdag zullen ze zich moeten verkleden en deze avond 

mogen ze koken voor de doopmeesters.  Woensdag is het vroeg 

opstaan! Het evenement van het jaar is dan bezig, de 24 urenloop.  

Donderdag mogen de schachten zich een laatste keer verkleden en  ’s 

avonds is uiteindelijk de fameuze doop.  De schachten worden 

verwacht om 18u op het gras veldje langs de 200 C op campus Arenberg 

3. Deze avond is er een super gezellige Geos cantus voor de gedoopten. 
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Gezond en vegetarisch koken met Nick: 

Cheeseburgers 

Omdat de meesten van ons vleesminnende studenten zijn, gaan we dus 

niet gezond en vegetarisch koken zoals de titel suggereerde. Ik 

presenteer hierbij een makkelijk te maken gerechtje, dat je verdient 

hebt na een zware dag les. Ook is dit gerecht ideaal voor een avondje 

stappen. Ik geef ingrediënten voor twee omdat je dan goedkoper per 

persoon uitkomt (vele dingen zijn iets te groot verpakt voor 1 persoon). 

Schuingedrukte ingrediënten zijn voor lekker hamburgertje, je kan ook 

gewoon voorgemaakte hamburgers kopen. Kleine €4 p.p. 

Ingrediënten voor 4 cheeseburgers (2 personen): 

- Gehakt: 300 – 400 gram. (150gr p.p. is normaal, ik neem 200gr.) 

- Afbakkeizerpistolets (of dergelijke) 

- Sjalot/ui + één teentje look als je dit liggen hebt 

- Een ei 

- Chapelure 

- Evt. groene kruiden (peterselie, provençaals, 

oregano, bieslook,..) 

- Klein zakje sla 

- 1 tomaat 

- Cheddarkaas (2 plakjes per cheeseburger) 

- Ontbijtspek 

- Ketchup 

Zet broodjes in oven. Meng gehakt, ei, sjalot, look, groene kruiden 

(niet te veel) en chapelure bijeen. De sjalot, look en groene kruiden 

zorgen voor extra smaak aan je hamburger, die je niet hebt in 

voorgemaakte hamburgers. Voeg chapelure toe tot je het gehakt kan 

vormen zonder dat het ineenzakt (ik meet dit nooit af). Rol vier even 

grote gehaktballen en druk ze plat tot hamburgers. Zet dan een 

kwartiertje in ijskast. Bak hamburgers en spek. Ondertussen snijdt je 

broodjes open en doe je er ketchup (beide kanten) en tomaatschijfjes 

op. Dan volgt kaas, dan hamburger, dan spek, dan kaas, dan sla. Sluit 

broodje. Andere volgorde is ook toegestaan. Je kan er ook frietjes bij 

eten. Smakelijk.  
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Analyseer eens een cantuslied! 

We gaan het eens kort hebben over een liedje dat we gezongen hebben 

op de weekendcantus en tevens ook genoemd is naar Geos zijn beste 

praesidium: De Duinen. (302) 

Wat al opvalt is dat bovenaan de pagina 2 namen vermeld staan, 

namelijk Lambrecht Lambrechts en Armand Preud’homme. Dit zijn 

schrijver en componist. Als je bijvoorbeeld bepaalde melodiën of 

teksten mooi vindt, dan kan je eens door je codex bladeren om te zien 

naar meer liedjes van de persoon. (Iets wat ik graag doe bij Emiel 

Hullebroek). 

Lambrecht Lambrechts is hier de schrijver van de tekst. Hij was 

namelijk een vrij bekend Vlaams schrijver. Hij heeft zelfs meer dan 400 

liederen geschreven die door een 140-tal componisten op muziek gezet 

zijn! Andere bekende nummers uit de codex zijn het lied van pater 

Callewaert en Omdat ik Vlaming ben, hoewel dat laatste misschien 

minder bekend in de oren klinkt. 

Armand Preud’homme is dus de componist van dit liedje. Hij heeft zo 

een 450 liedjes op zijn palmares staan 

zoals bekende nederlandstalige nummers 

gelijk De poppenstoet en op de purp’ren 

hei. Bekende werken van hem in de 

codex zijn onder andere: de slag om het 

Gravensteen, Ohé kameraad, ik drink, 

student zijn en heimwee doet ons hart 

verlangen. 

Voor de rest is de betekenis van het 

liedje vrij duidelijk: het onontkomelijk 

nut van duinen aan de kust wordt hier 

beschreven. De duinen worden hier 

beschreven als helden eerder dan een 

sedimentologische structuur. 

Fredje  
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How I Met Your Mother 

Velen onder jullie hebben de serie ‘How I Met Your Mother’ jarenlang 
gevolgd. Jullie zullen ook weten dat de laatste aflevering uitgezonden 
werd op 31 maart 2014. Voor ons was deze dus pas beschikbaar op 1 
april 2014. En wat voor een aprilgrap was dat seg! Ons stiekem een vals 
einde voorschotelen, want iedereen had wel door dat een serie niet op 
dergelijke manier kon eindigen. 

De makers hebben ons toch lang aan het lijntje gehouden, want het 
heeft tot eind september geduurd eer dat ze ons het echte einde 
hebben willen laten zien. Daarom beste geologen is het zeker tijd om 
nog een laatste keer te kijken naar How I Met Your Mother om eindelijk 
te weten hoe het verhaal echt afloopt. Ik heb dit dan ook onmiddellijk 
gedaan na het zware karteerwerk. 

En wat kan ik er over zeggen? Dat het beter is? Jazeker, veel beter. 
Hoewel er eigenlijk niet veel aan het verhaal is verandert ligt het 
cruciale verschil net daarin. De plotse twist in het eerste einde sloeg 
totaal nergens op, terwijl het verhaal nu tenminste logisch en 
realistisch verloopt. Laat ons zeggen dat How I Met Your Mother nu 
eindelijk het einde heeft gekregen dat het verdiend. 
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De Grote Leuvense Zuipgids voor Eerstejaars 

Een goede opleiding is belangrijk in het leven. Daarom dat mensen met 

enig intellectueel potentieel zelden geografie studeren. Maar, lieve 

kinderen, even belangrijk is een goede kennis van locatie, zoals 

plaatsen om uw dorst te lessen. U wilt toch niet al zoekend naar een 

gezellige bar verloren lopen in Leuven om daar in een donker steegje 

Fredje tegen te komen? Daarom zullen de brave heerschappen van 

Cleavage U een korte rondleiding geven doorheen de leukere alcohol-

schenkende etablissementen te Leuven. Aangezien dit slechts een 

korte opsomming betreft, hopen wij dat U dit zelf verder zal kunnen 

aanvullen in het kader van een soort zelfstudie (ziehier de link met het 

educatieve gegeven van Cleavage).  

 ’t Vervolg: Gezellig cafeetje met pooltafel en een kleine sauna 
achterin. Deed vroeger dienst als GEOS basis.  

 De Cuythoek: vaste locatie van GEOS activiteiten alwaar U 
ongetwijfeld fantastische herinneringen aan over houdt.  

 Plaza: Nergens in Leuven wordt een betere Stella Artois getapt. 
Als U hier eens een vat aan uw jaargenoten wilt geven, betreft 
dat 1000 L.  

 Giraf: gezellig hippiecafé, met een enorm aanbod aan allerhande 
shotjes. Zeer goede locatie om in te drinken (of uit te drinken als 
U al van een hoger niveau bent). 

 Ambiorix: een bak Cristal voor 25 euro. Dat dus is € 1,0416 per 
flesje voor de wiskundig minderbedeelden.  

 De Libertad: gezellig café op de Munstraat waar vaak optredens 
gegeven worden. Ook de muziekquizes zijn de moeite waard.  

 De Heilige Drievuldigheid, bestaande uit 
o Politika: Zeer amusante fakbar, met genoeg plaats om te 

djensen en leuke themafeestjes. 
o HDR: stinkt naar urine, onaangename mensen. 

Ontmoetingen met zatte post-docs van geologie zijn niet 
uitgesloten. 

o Pavlov: toffe bar met cantuszaal. Aanrandingen door rare 
vrouwen zijn niet uitgesloten. 

 Seven Oaks: voor als U echt wanhopig droog staat. 

 Delibéré: gezellige fakbar van Group T met een mooie ruimte. 
Ligt echter wel een beetje uit het centrum. Bestaat niet meer. 
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 Fak Letteren: praatcafé met een grote verscheidenheid aan 
bieren en goede muziek. 

 Barvista: marginaal danscafé 

 Archief: marginaal danscafé met spiegels 

 Keywest: topzaak. Altijd goede feestjes. Holebicafé. 

 ’t Elixir: Fakbar van de burgie’s alwaar de maandelijkse 
Scienticafé doorgaat. 

 Bar del Sol: gezellig terras op de Schapenstraat. Ook leuk om ’s 
middags te lunchen. 

 De Baar: betonnen blok van de boeren met zeer goedkope, 
verscheidenheid aan bieren, kickertafels, en gezellige zetels. Ligt 
ergens verscholen in een bos. 

 In ’t Joor 1: kleinste café van Leuven in een al even klein 
straatje: de ravenstraat (tussen Dulci en fak Letteren). Vaste 
cafébazin is ‘Germaine’, een moederfiguur voor alle studenten. 
Ook verkopen ze daar nog lekkere hard-gekookte eitjes voor den 
kleinen honger. Leuk voor een rustige avond met een leuke 
babbel of al afsluiter van den avond (pas open tegen 23u). (meer 
info: https://www.youtube.com/watch?v=fuyKTNSkNbI) 

 't Kaffaat: dit café is gelegen op de Naamsepoort en wordt maar 
al te vaak gewoon voorbij gereden op weg naar het centrum. 't 
Kaffaat is een degelijk café, ideaal om een voetbalmatch mee te 
pikken of om gezellig een babbeltje te doen. Gouden tip: een 
Stella op fles kost maar €1.5. 

 In den Vetten Os: deze bruine kroeg is het archetype van een 
volkscafé. Het interieur hoort bijna thuis in een museum en met 
de klanten van dit café kan een seizoen of 3 van Man Bijt Hond 
mee gevuld worden. Ideaal voor wie houdt van eenvoud en een 
kaartje leggen. 

 … 
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Den Groote Oorlog 

Vandaag, dag op dag 100 jaar geleden, vond de eerste wereldoorlog 
plaats. Deze oorlog ligt natuurlijk nog vers in de rekken van onze 
Westerse geschiedenis en mag dus ook een tikkeltje aandacht 
verkrijgen. 

Maar laat ons vooral eens stilstaan bij een veel belangrijke Groote 
Oorlog die tot den dag van vrij momenteel nog steeds woekert: de 
Grote Geologen-Geografen oorlog. 

Als sinds het begin der tijden heerstte er vijandigheid tussen twee 
volkeren. De ene stam wist alle rijkdom der Aarde te benoemen, 
terwijl de andere stam nog hulp nodig had bij het binden van hun 
schoenen alvorens het veld in te kunnen. Zo leefden deze twee 
volkeren al etages en zelfs tijdvakken lang in vrede. 

Tot die ene dag: het gemeenschappelijke grondgebied moest 
verdwijnen door inpalming van oudere boeren en dus moest er beslist 
worden wat er met alle goederen gedaan zou worden, die zich op 
gebied bevonden. Op dit gebied stonden namelijk ook de tronen van de 
twee volkeren, opdat zij konden heersen in goede gemoedstoestand en 
elkaar snel konden vinden om conflicten niet uit de hand te laten 
lopen. Natuurlijk werd er gepleid om deze tronen te verplaatsen naar 
een nieuw grondgebied dat kon dienen als nieuw gemeenschappelijk 
gebied om zo comfort en rijkdom optimaal te verdelen onder de twee 
volkeren. 

Maar dan kwam daar den sluwen vos, leider van de meest welvarende 
stam: Larus! Door sluwe plannetjes kon hij er in slagen om de tronen te 
doen verdwijnen tijdens het transport naar het nieuwe grondgebied. 

Was dit alles een sluw plan van leider Larus? Of was er sprake van een 
stommiteit? Had de leider een nieuwe, betere troon achter de hand? En 
zou hij deze opeisen voor enkel zijn stam? 

Onder deze omstandigheden, was de 
stemming gezet die heerste aan het 
begin van een naderende Groote 
Oorlog…  

Dit stukje komt een recentelijk gevonden epos 
geschreven door een zekere Raf Penrose 
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Geologie en bier 

Zoals menig mens weet, zijn geologen verzot op bier. Dit is nog eens 
aangetoond op onze lustrumweek van vorig jaar toen er geklaagd werd 
dat er teveel cava was en te weinig bier. 

Daarom willen wij met cleavage, als beste informatieblad, op zoek 
gaan naar lekkere bieren. Maar een zoektocht begint altijd met een 
goeie basis. Daarom beginnen we met de lievelingsbieren van onze 
redactieleden eens te overlopen. 

Westmalle Tripel (Fredje)  

Dit is een al iets bekender biertje en dan ook 
terecht. Westmalle is ene trappistenbier, 
hetgeen al direct een belletje doet rinkelen 
over zijn kwaliteit. Er worden 3 varianten 
gebrouwen waarvan de Dubbel (bruin) en de 
Tripel (sterk blond) de bekendste zijn. 

Deze tripel is zeer smaakvol. De smaak is diep 
en nooit echt penetrant en gaat dus zacht 
naar binnen. Er zit wel een bittere toets in de 
nasmaak, iets wat ik zeer erg apprecieer, 
maar dit is natuurlijk louter persoonlijk. Door 
vele kenners wordt dit beschouwd als de 
trappist die het dichtste de perfect benadert voor een tripel. Iets waar 
ik mij zeker in kan vinden. 

Dit bier is enkel te verkrijgen in flesvorm en te vinden in elke betere 
horecazaak en zelfs in menig fakbar. (Ook elke supermark biedt dit 
aan). 

Gouden Carolus Tripel (Nick) 

Ook het tweede biertje is een tripel. Het is een 
wereldwijd verspreid bier maar toch heb ik gemerkt dat 
het niet zo heel bekend is bij velen. De Gouden Carolus 
is een Mechels bier. De brouwerij brouwt verschillende 
bieren, waarvan de Gouden Carolus Classic (bruin), de 
Tripel en Lucifer (blond) het makkelijkst verkrijgbaar 
zijn (in den Delhaize). Ook hebben ze een amber bier 
(Ambrio), een hoprijk bier (Hopsinjoor) en nog 
verschillende andere bieren. 
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De geschiedenis van de Gouden Carolus Tripel gaat vele jaren terug in 
den tijd. Origineel werd het bier reeds in 1491 gebrouwen door de 
Ridders van het Gulden Vlies. Om te bewijzen dat dit bier zeer 
kwaliteitsvol is moet je maar gewoon naar de prijzen dat het gewonnen 
heeft kijken. Hierbij horen een aantal “Golden Awards” in de categorie 
Tripel/Belgian Style Tripel. 

Hoewel ik fan ben van bittere bieren is mijn lievelingsbier een minder 
bitter bier, dat zelfs een beetje naar zoet toeneigd. Hetgeen mij 
bijbleef na de eerste keer dat ik dit bier gedronken had was een 
citrussmaak. De neus van het bier brengt de geur van citrus boven 
gemengd met de heerlijk geur van hop. Bij een slok van dit bier wordt 
de mond gevuld met een palet van smaken die van licht bitter naar 
fruitig gaan. De nasmaak is wederom een aparte smaak en blijft lange 
tijd in de mond hangen om zelfs tussen het drinken door nog steeds 
verder te kunnen genieten.  

De lichte fruitige smaak maakt het bier zeer fris en het 
alcoholpercentage van 9° doet er niet toe, want op geen enkel moment 
tijdens het drinken merk je de aanwezigheid van de alcohol. Hierdoor 
is de Gouden Carolus Tripel makkelijk om te drinken, soms zelfs door 
mensen die beweren geen bier te lusten (ja, dit heb ik getest).  

 

Wilderen Tripel Kanunnik (Cas) 

In de weekends sta ik achter de toog in 
een bar die technisch gezien 
geclassificeerd kan worden als gaybar. De 
vele voordelen daarvan beperken zich niet 
enkel tot de puberale penisgrapjes en de 
wulpse knipogen van mijn patrons, maar 
betekenen ook dat ik iedere avond na het 
werk mij te goed kan doen aan een 
selectie van 32 bieren. In de zomer boden 
we in het kader van onze Wilderen maand 
het hele gamma van Wilderen aan. Naast 
de donkere Cuvée Clarisse, het zachtere 
blonde broertje Wilderen Goud en de 
(zeer) zoete Wilderen Kriek was er Tripel 
Kanunik; ik had opslag een nieuw favoriet 
bier.  
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Omschreven als een zacht doch kruidig bier, gesmaakt als licht, fruitig 
en met een milde afdronk. Niet flets zoals de Carolus. Geen zware 
smaak en met zijn 8,2% ook geen extreem zwaar alcoholische tripel, 
hoewel ‘uw klopke’ plotseling tevoorschijn kan komen. In de verte 
deed het me denken aan Karmeliet, niet enkel door de vorm van het 
prachtige glas. Daarbij is het een product uit het fabelachtige Limburg; 
meer moet er niet gezegd worden over dit superieur staaltje 
bierbrouwerij. Verkrijgbaar in Fak Letteren en de Dulci, hoewel het in 
mijn ervaring beter smaakt van de tap. 

Mort Subite Geuze (Stef) 

Dit bier is een beetje de vreemde eend 
in de bijt in dit lijstje. Geuze is dan ook 
een minder bekende en minder 
geconsumeerde biersoort. Geuze 
verschilt van andere bieren doordat het 
niet gebrouwen maar 'gestoken' wordt, 
dit is het mengen van verschillende oude 
en jonge lambiek en dan laten hergisten 
op fles. Typerend voor Geuze is de zure 
smaak. Sommige meer commerciële 
Geuze wordt al eens aangezoet maar de 
echte traditionele Oude Geuze wordt 
niet gezoet. 

Ik heb voor dit bier gekozen omdat het een ideaal biertje is om te 
degusteren met mooi weer op een terras. De zure smaak geeft het nog 
een extra verfrissende factor. Extra motivatie om dit bier eens te 
proberen: dit jaar heeft Mort Subite Geuze bij de World Beer Awards 
de categorie Best Sour Beer gewonnen. 

Dit heerlijke product van Belgische brouwkunst is te verkrijgen in de 
betere horecazaken. Ideale omstandigheden om deze heerlijkheid te 
degusteren is op het terras van café De Zalm in Herentals bij een 
temperatuur van 28°C en met een zwoel zomerbriesje. 
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Een dagje Walibi - een kort verslag door Stef 
Pretparken bezoeken en er een kritisch verslag over maken. Nogmaals 

een voorbeeld van hoe Cleavage pionier blijft in de markt van 

maandbladen en hoe wij blijven inzetten op innovatie en vernieuwing.  

De drang naar innovatie was bij de redactie al sinds vorig jaar aanwezig 

en toen Fredje deze zomer 4 gratis tickets voor Walibi won was de 

nieuwe rubriek geboren. Na een hoop gepuzzel en gezoek naar mensen 

die mee wilden gaan ging het bezoek uiteindelijk door op 14 augustus. 

Van de partij waren Fredje, Cas, Maarten Diels met zijn vriendin en 

ondergetekende.  Het weer was niet optimaal maar dit zorgde dan 

weer wel voor een mindere drukte. Om de dag direct stevig in te 

zetten kozen we de Cobra als eerste attractie, deze attractie verandert 

even snel van rijrichting als een zekere J. De Buck verandert van 

studierichting. Aangezien het weer op dat moment aan de betere kant 

was kozen we ervoor om toch maar in de Radja River te gaan. Het 

enthousiasme was onmetelijk 

bij iedereen behalve Cas was 

achteraf een beetje minder 

blij aangezien hij om en bij de 

25 kilo water over zich heen 

had gekregen. Om Cas een 

beetje te troosten mocht hij 

de volgende attractie kiezen. 

Dit bleek al snel een vergissing 

te zijn want Cas haalde het 

kind in zich naar boven en koos 

de Drakenboten. Na twee minuten die er wel twintig leken konden we 

onze tocht voortzetten en kwamen we aan bij de Psyké Underground. 

Deze attractie is bij het oudere publiek beter bekend als de Turbine en 

bij het nog oudere publiek uiteraard als de Sirocco 

(https://www.youtube.com/watch?v=_WjQfvmN8nA). 

Na een test van de sanitaire voorzieningen en na enkele mummies 

gedood te hebben was het tijd om de het tempo terug de hoogte in te 

jagen. Dit was dus het ideale moment om de Dalton Terror uit te 

proberen. Enkel de redactieleden waren mans genoeg om deze 

uitdaging aan te gaan en al snel bevonden we ons op een eenzame 
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hoogte waar we nog snel 

even een diep menselijk 

gesprek hadden. Toen we 

terug beneden waren en 

Cas een traantje had 

gelaten konden we onze 

geologische achtergrond 

niet langer verbergen. Het 

was hoog tijd om op 

excursie te gaan en dit 

naar de merkwaardige 

formaties in rode zandsteen in de Calamity Mine. Na deze vermoeiende 

excursie hadden we uiteraard allemaal dorst en dit kon enkel opgelost 

worden met een Leuvense pils genaamd Stella Artois. Na deze 

verfrissing gingen we voor nog meer verfrissing maar dit viel tegen in 

de Flashback, we kwamen al snel tot de vaststelling dat met vijf 

mensen in een bootje kruipen iets te gezellig was (vergelijk het met de 

gemiddelde In Mijnen Tijd TD). Jammer genoeg werd het weer toen 

wat minder en begon het te regenen maar gelukkig had Fredje een 

lumineus idee: botsauto's zijn overdekt. Eens aangekomen vonden 

Fredje en ondergetekende het hoog tijd om de rest van onze groep aan 

te leren hoe marginalen met een botsauto rijden, de volgende 

richtlijnen zijn van cruciaal belang: 

 Onderrug tegen de rugleuning gedrukt zodat het zitvlak de stoel 

niet raakt. 

 Arm waar niet mee gestuurd word over de rugleuning leggen. 

 Sturen gebeurd met de palm van de hand en de hand mag niet 

rond het stuur geklemd worden. 

 Marginale kledij en bijhorende muziek zijn optioneel. 

Na dit moment van onderzoek en inleving in de leefwereld van de 

marginaal hadden we nog tijd om enkele attracties opnieuw te doen en 

al snel was de dag op zijn einde. 

Na deze dag van onderzoek, ontspanning en gezelligheid werd het ons 

snel duidelijk: dit moet een vaste rubriek worden. Steun ons dus en vul 

het stemformulier in, de redactie dankt u. 
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Horoscoop  

Gegroet beste lezer. Ik kan begrijpen dat u helemaal verward, 

gedesillusioneerd en even vaag als Walter Michiels het nieuwe 

academiejaar bent begonnen aangezien er geen Cleavage en dus ook 

geen horoscoop was om u mentaal en spiritueel te begeleiden. Maar 

wees gerust, de tweede jaargang van Cleavage zal ook begeleid worden 

door een horoscoop die nog verder op punt is gesteld en nu even 

betrouwbaar is in het voorspellen als de almanak van de Maya's. 

 Dino (Ram) 

Het schoolwerk mag u na enkele weken dan weeral serieus beu zijn, 

niets houdt u tegen om toch weeral naar Leuven te trekken. Pas op 

met uw YOLO-gedachten want voor u het weet beland u op het slechte 

pad en zo een slecht pad kan al eens serieus tegenvallen met dit weer.  

 Aquifer (Waterman) 

Het druilerige weer dat er zit aan te komen stemt u droevig en u zal in 

een melancholische bui doen 

belanden. U begint terug te 

denken aan vroegere tijden, 

verloren herinneringen van 

herfstwandelingen en heerlijke 

momenten aan het haardvuur 

komen terug boven en dit 

nostalgisch moment wordt 

compleet wanneer u een oude 

bekende tegen het lijf loopt.  

 Hamersmijter (Boogschutter) 

De teleurstelling die u voelde bij het einde van How I Met Your Mother 

enkele maanden geleden heeft volledig plaats gemaakt voor opwinding 

en spanning nu het nieuwe seizoen van Thuis terug bezig is. Aangezien 

deze horoscoop ook wat tips kan gebruiken: je moet niet elke avond 

om 20.10u voor de TV zitten aangezien 2 uur later elke aflevering toch 

op Youtube staat. Voila, van een nuttige horoscoop gesproken. 
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 Trilobiet (Kreeft) 

Foei! U dacht dat geologie nu pas actueel werd toen u 2 weken gelezen 

de voorpagina van de Veto zag. Geologie is echter even actueel als het 

optreden van onze favoriete held des vaderlands Dimitri Bontinck. 

Goede raad voor deze maand: verwaarloos uw geologische interesse 

niet en lees regelmatige de interessante links die gepost worden in de 

GEOS-groep op Facebook. 

 Mammoet (Steenbok) 

De herfst is eigenlijk ook maar een 

non-seizoen dat vooral een overgang 

is tussen de zomer en de winter en 

waar niemand echt van houdt. 

Probeer in deze periode van grijsheid 

en natheid wat kleur te brengen door 

een ballenbad te huren en vooral ook 

de redactie uit te nodigen, dolle pret 

en jolijt verzekerd!  

 Tweeling 

Wat een sombere periode toch die zomer van 2014, ebola, IS en andere 

ellendigheden. Gelukkig was België toch even in collectieve 

feeststemming toen Ian Thomas besloot zijn geluk te zoeken in de VS. 

Maak van dit feit een lichtpunt dat u doorheen de donkere herfst- en 

wintermaanden moge leiden. 

 Schacht (Maagd) 

Dolle pret heeft u de vorige week beleefd met het begin van het 

academiejaar. Het ene feestje was nog niet gedaan of u was al met het 

volgende bezig, les en studeren was bijzaak en het bier vloeide even 

overvloedig als de wijn vloeide tijdens een zeker huwelijk in Kana een 

tijdje geleden. Na deze periode van uitspattingen en een negatief 

financieel rapport van uw boekhouder doet u het beter wat rustiger 

aan, in de Baarr bijvoorbeeld. 
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 Anomalocaris (Leeuw) 

De aangekondigde staking mag dan een gouden zaak zijn voor de 

producenten van gekleurde vuilzakken, paletten en autobanden, de 

rest van de bevolking zit weer met de gebakken peren (extra goedkoop 

trouwens dit jaar, dank u Rusland). Stiekem koestert u de wens om 

mee te gaan staken maar dit is natuurlijk enkel en alleen om mee met 

die mensen te gaan stoken en pinten te drinken aan een fabriekspoort. 

 Stauroliet (Stier) 

Hoog tijd om die goede conditie die u nog heeft van deze zomer om 

zeep te helpen. Ga eens wat meer in de Alma eten of doe u te goed 

aan enkele sprinkhanen tijdens de 24-urenloop. Een extra vetlaagje zal 

van pas komen als isolatie als tijdens de winter de elektriciteit uitvalt 

en u de bediening van de centrale verwarming niet meer vind. 

 Kompas (Weegschaal) 

Een goede studievoorbereiding is belangrijk als je wil slagen voor een 

examen, dit proberen ze ons al wijs te maken vanaf het middelbaar. 

Een beetje planning kan inderdaad geen kwaad anders wordt het een 

grote chaos waar zelfs de pontonbrug over de Schelde jaloers op zou 

zijn. Met planning bedoelen we uiteraard de datums van de cyclocross, 

ziehier een handige link: http://www.veldritkalender.be/. 

 Twistappel (Vissen) 

Het oogstseizoen is al even bezig en de boeren plukken nu de vruchten 

van een jaar lang ploeteren, vloeken en cruisen met een tractor op het 

veld. Denk hieraan bij het studeren, na dit lang werken kan ik er de 

vruchten van plukken. Als dit niet lukt kunt u ook gewoon virtueel de 

boer gaan uithangen met volgend topspel: http://www.farming-

simulator.com/. 

 Ammoniet (Schorpioen) 

Heeft u eigenlijk wel nood aan goede raad en spirituele begeiding? Zo 

ja, kies u hierboven een horoscoop uit die u leuk lijkt, zo nee, amuseer 

u dan maar met deze link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ktw1uZknGoI.  
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Spelletjes 
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Binaire puzzel 4 maal 8x8 dat in 

totaal ook een 16x16 puzzel is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleurplaatje!! 
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Gesponsord door: 

 

 

 

 


