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Voorwoord van de redactie 

Beste geologen, 

Het eerste semester is al ver gevorderd wat naast stakingen, deadlines, 

feestdagen gewijd aan vreemd geklede mannen met politiek incorrecte 

medewerkers ook een nieuwe editie van uw favoriete lectuur met zich 

meebrengt. Als reactie op de opmerkingen van onze lezers, zijn wij 

volop aan het werken om enkele nieuwe en innovatieve rubrieken leven 

in te blazen. Hoewel deze momenteel nog niet allemaal op punt staan, 

kan U in deze editie al de vernieuwde filmrecensie column 

terugvinden. Hierin zal één film die momenteel in de bioscopen draait, 

kritisch on de loep genomen worden.  

Uiteraard kan U tevens genieten van de overige, klassieke staaltjes 

onnavolgbare journalistiek en leesgenot, waarvoor Cleavage steevast 

garant staat. Zo zijn we opnieuw bier gaan degusteren, ditmaal in 

groepsverband. Na een lange dag hard werken voor de 1ste Master en 

een rustige, ontspannende avond voor de 2de Masters, werden er in The 

Capital enkele alcoholische versnaperingen aan een strenge analyse 

onderworpen. 

Om onze verslaggeving van pretparken mogelijk te maken, werd vorige 

editie gevraagd om aan een stemming via sociale media deel te nemen. 

Het is ons dan ook een genoegen om U mede te delen dat een 

onwaarschijnlijke 100% van de stemmers gekozen heeft om de Cleavage 

redactie naar Disneyland te sturen waarbij Geos de sponsoring 

voorziet. De voltallige Cleavage redactie wil zijn lezers en alle 

stemmers via deze weg bedanken. Wij twijfelen er niet aan dat de 

bevoegde personen van Geos weldra contact met ons zullen opnemen. 

Er zal ongetwijfeld kosten noch moeite worden gespaard om deze 

democratische (en volledig reglementaire) keuze te verwezenlijken. 

Om in de trend van publieke oproepen verder te gaan, willen wij onze 

lezers eraan herinneren dat de Sintcantus met rasse schreden nadert. 

Menig geoloog zal zich deze fantastische cantussen herinneren. Om er 

dit jaar weer een onvergetelijk festijn van te maken, moet de Sint een 

handje geholpen worden. Hij zou graag willen weten welke geoloogjes 

stout zijn geweest. Als er nog enkele verhalen de ronde doen over 
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bepaalde individuen en U van mening bent dat de Sint daarvan op de 

hoogte moet worden gebracht, aarzel dan niet en mail deze door naar 

sinterklaas.geos@gmail.com . Omdat wij van Cleavage allemaal brave, 

barmhartige studenten zijn, kan de Sint ons verlanglijstje op pagina XX 

terugvinden. 

Geniet U nu even van een rustig moment en een portie literair genot. 

 

Veel leesplezier, 

De Redactie 

  

mailto:sinterklaas.geos@gmail.com
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De praeses (s)preekt 

Beste geologen, 

 

Het jaar vliegt weer vooruit. We zijn al half november, de blaadjes 

vallen van de bomen en de dagen beginnen te korten. Velen onder ons 

zitten urenlang in Geoinstituut achter de microscoop, laptop of gewoon 

in het labo. Maar een student is natuurlijk meer dan enkel maar 

studeren. Geos heeft de voorbije maanden al enkele hele toffe 

activiteiten gehad, de schachten gingen voor het eerst op excursie, ze 

werden gedoopt, hier en daar werd er wat gefeest. Er was natuurlijk 

ook veel plaats voor af een toe eens een cantus of quizavondje, en 

natuurlijk hebben we allemaal ons best gedaan op de 24-urenloop. 13 

november waren jullie er ook allemaal bij op onze eigen TD, de 

Cleavage TD. Ik hoef jullie natuurlijk niet te vertellen hoe plezant deze 

was. De komende weken staan er nog enkele grote activiteiten op 

programma, ik denk maar aan Lokomotion, De Sintcantus, het 

traditionele kerstfeestje. Ik hoop jullie allemaal nog meermaals op een 

geos-activiteit te mogen verwelkomen.  

Maar Leuven is meer dan dat. Zoals jullie al wel hebben gelezen, 

gezien of gehoord hadden is het best druk in het onderwijsland met 

alle besparingen en veranderingen die op tafel liggen. Verhoging van 

inschrijvingsgelden, besparingen op studentenvoorzieningen, bindende 

heroriëntering, dit zijn maar enkele voorbeelden die ons als studenten 

wel allemaal aangaan. Wij begrijpen natuurlijk dat sommige onder 

jullie hier wel meer info over willen hebben en jullie kunnen dan ook 

altijd bij mij terecht met vragen en opmerkingen rond deze thematiek.  

Als laatste nog een kleine update in verband met ons zeer geliefde 

geokot. De plannen voor de verplaatsing zijn nog altijd van toepassing, 

de stenen bakken op de overloop zijn zelfs ondertussen al verplaatst en 

herschikt. Maar voor de effectieve verplaatsing van het geokot naar de 

overloop is nog geen datum vastgelegd. De bedoeling is dat we dit 

semester nog in elk geval in het oude geokot verblijven, maar in het 

tweede semester zullen we daar niet meer terecht kunnen en zou alles 

verplaatst moeten zijn naar de overloop. Als jullie hieromtrent nog 

extra vragen hebt aarzel dan zeker niet om deze te stellen. 

Lars De Smedt, Praeses van de mooiste kring in Leuven  
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Woordje van Feest 

 

Hey grote feestbeesten van Geos  
 
De eerste TD is alweer achter de rug en we hebben weeral eens 
gemerkt dat de geologen geweldige feestjes kunnen maken . Het was 
een beetje aan de kleine kant, maar wel echt weer gezellig. Ik denkk 
dat we de feestmaak al wel te pakken hebben en kunnen dus haast niet 
wachten tot de “in mijnen tijd TD”.  
 
De personen die al uitkijken naar het volgende feestje (alle geologen 
dus als ik ze goed ken) moeten niet lang meer wachten want woensdag 
al is er het verbroederingsfeestje met Merkator: jeej? Boeh? Ik weet 
niet wat jullie reactie gaat zijn maar het is toch wel de moeite waard. 
Bovendien zijn jullie moreel verplicht om af te komen ;) want het 
feestje word een interkringenzuip en Geos moet weer bewijzen dat ze 
beter kunnen drinken dan Merkator. Dit moet niet moeilijk zijn want, 
met estafette op scienticantus hebben we ze los onder tafel gezopen.  
Meer hierover moeten jullie maar op facebook lezen. En nu denken 
jullie: maar hey, dit is de dag voor lokomotion, maar geologen kunnen 
een heel week lang feesten en dan nog excursies gaan volgen, hoera. 
En als ik moest kiezen tussen de 2 zou ik toch direct weten waar ik 
naartoe zou gaan. Het centrum van Leuven is toch maar saai.  
 
Ook moeten jullie op de komende feestjes elkaar goed in het oog 
houden want we mogen weeral roddeltjes sturen voor de sint-cantus, 
en waar worden de meeste stommiteiten gedaan of zorgen anderen 
voor sappige roddeltjes? Op feestjes natuurlijk!!!  
#Het is niet verkeerd om iemand van merkator te versieren of wa ge 
der dan ook mee wilt doen, maar wij staan niet in voor de volgen ;)  
 
Feestelijke groetjes  
Jullie Feestpraeses  
Vincent 
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Sport schrijft iets! 

Beste sportkameraden 

De herfst is in het land, de winter komt eraan en dus zijn er 

ondertussen al heel wat sportactiviteiten achter de rug. Het jenever-

muurke-klop-tornooi was een gezellige en smakelijke sportinspanning. 

De nodige conditie en techniek hiervoor was duidelijk niet te 

onderschatten. 

En dan die historische 24 urenloop… VTK heeft toch maar netjes 

Apolloon afgedroogd. En dat was nodig, want de regen heeft er weer 

een natte en koude editie van gemaakt. Gelukkig bleef de voorspelde 

storm uit en kon er naar hartenlust gelopen worden. Atmosphere 

startte zeer ijverig wat resulteerde in een knappe zesde plaats in de 

eerste paar uren. Maar ‘s nachts begon de vermoeidheid toe te slaan en 

bengelden we langzaam achteruit. De Winezen daarentegen konden op 

Popeye-achtige wijze, met hun goedkope bicky’s als krachtvoer, 

opklimmen in de stand. Uiteindelijk moest Atmosphere Wina enkele 

plaatsen prijsgeven en eindigden we 9de. Maar de prijs voor beste 

eetstand, die houden we ook dit jaar in ons kamp. De sprinkhanen en 

croques vielen duidelijk in de smaak bij de professionele Almajury. 

Naar verluidt was zelfs Pascale Naessens laaiend enthousiast! 

Het beerpongtornooi was zoals gewoonlijk weer een sfeervolle en 

scheve boel. Er werd gestreden tot het uiterste, met als winnaars (niet 

echt verwonderlijk) de Margi Masters, Michaël en Pieter. Nogmaals 

proficiat aan beide heren en de overige teams die er een mooie strijd 

van gemaakt hebben!  

Volgend semester staat opnieuw heel wat sport en spel op het 

programma. Wie niet kan wachten, kan ondertussen ook nog meedoen 

aan de IFB-wedstrijden basketbal en zaalvoetbal. 

Sportieve groensels en zoensels 

Jullie sportpraeses 

Sien 
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Cultuur laat van zich horen 

Beste geologen en sympathisanten,  

 

Het is weer een maand geleden dat jullie nog eens iets konden lezen 

over jullie geliefde cultuurteam, maar hier zijn we weer.  

Het was echter een rustige maand op cultureel gebied, maar wel met 

een gigantisch hoogtepunt, namelijk de gesloten geos-quiz. Het jaar 

dat mocht zegepralen was (uiteraard) 3e bach die de tegenstand 

degradeerde tot figuranten. Proficiat! (Van belangenvermenging was 

absoluut geen sprake.) 

Aan een brouwerijbezoek en/of opname bijwonen wordt gewerkt, maar 

tot dusver is hiervoor nog niets uit de bus gekomen, excuses. Dingen 

verzekeren is riskant, maar volgend semester zullen we voor het 

realiseren van deze activiteiten een hoofddoel maken! 

Om jullie toch niet met geheel lege handen naar huis te laten gaan, 

hebben we nog een filmtip die door zeker 50 % van het cultuurteam 

wordt bevestigd. Boyhood is, aangezien we Interstellar nog niet gezien 

hebben en het laatste deel van The Hobbit nog niet uit is, naar onze 

bescheiden mening de beste film van 2014. Deze film bleef redelijk 

onder de radar, zij het door het gebrek aan actiescènes, niet-

functioneel naakt of sterrencast, geen idee. Pareltje van een film is 

het zeker wel, topcast ook. Zeker het concept en uitvoering van de 

film valt bijna onmogelijk te evenaren. 165(!) minuten genieten, zeker 

kijken. 

Als afsluiter hebben we op de volgende bladzij nog een nieuwe rubriek 

in het leven geroepen, veel plezier! 

 

P.M. en J.P. 
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Omdat we bij cultuur weten dat onze lezers net als wij wel eens van 

een quizje houden, hebben we het volgende in het leven geroepen: de 

grote cultuurprijskampvraag van de maand. Wat dit concreet inhoudt, 

wordt zonder al te veel rond de pot te draaien meteen duidelijk! 

Opgave: 

   

 

Van welk tijdloos klassiek werk zijn dit de eerste maten? 

 

Antwoorden mogen gemaild worden naar: 

ikweethetantwoordopdecultuurprijskampvraagvandemaand@geos.be of 

geschreven worden op een gele briefkaart die je aan een redactielid 

kan overhandigen. Oplossing zal in de volgende editie van Cleavage 

worden vermeld. 

Een onschuldige hand (vanzelfsprekend is dit een hand van cultuur) zal 

uiteindelijk uit de berg inzendingen een winnaar trekken, die aan de 

haal zal gaan met een heus cultuurprijzenpakket met hierin onder 

andere: 

- Een bon voor een gratis kickersessie in de baar 

- Een kat in een zak 

- Gebakken lucht 

- Gratis pint op volgende geos-cantus 

- Gratis Veto 

- Jaarabonnement op Cleavage 

- …  
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Analyseer eens een cantuslied! 

Deze keer nog eens een bekend liedje, Der Pappenheimer (p. 392). 

Tijdens het zingen van dit lied wordt in principe uitgebeeld wat er 

gezongen wordt. De eerste strofe wordt staande gezongen, de tweede 

terwijl men op zijn stoel staat, de derde terwijl men op de tafel staat 

en de vierde onder de tafel. Daarna volgen er meestal nog vrije strofes, 

die veel te vaak resulteren in halfnaakte of volledige naakte mannen 

(vooral bij LBK enzo). 

De zinsnede “einen Halben in der Welt” is, volgens Hauser v/o Star 

(online), een maataanduiding waarmee aangegeven wordt dat iedereen 

die meezingt na iedere strofe een halve liter bier zou moeten drinken. 

Bij de Vlaamse studentenverenigingen wordt dit zelden effectief 

gedaan en beperkt men zich, in het beste geval, tot het drinken van 

een halve pint na iedere strofe. Vaak wordt er niets gedronken, enkel 

gezongen. 

Tijdens het zingen van “General Pappenheim […] der lebe hoch” wordt 

er naar links en naar rechts op militaire wijze gegroet. De generaal 

Pappenheim die bezongen wordt, is Graf Gottfried Heinrich zu 

Pappenheim (1594-1632) die generaal van de keizerlijke kurassiers - 

zwaarbewapende ruiterij die bekend stonden als de “Pappenheimers” - 

was tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648). 

Zoals jullie zijn, is de codex vaak toch cultureel rijker dan jullie 

zouden denken. Denk zo ook maar aan Kurfürst Friedrich von der Pfalz 

of alle liedjes die de Vlaamse (studenten)geschiedenis bezingen. 

Xxx en tot op de Sintcantus, 

Fredje 
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Geologie en bier 

Zoals menig mens weet, zijn geologen verzot op bier. Wij van Cleavage 
willen jullie dan ook laten kennis maken met meerdere biersoorten. 
Daarom zijn we gezellig samen afgezakt naar de Capital en heeft 
iedereen een verschillend biertje geproefd. Het resultaat lees je 
hieronder. 

Hoppesnoet (Fredje) 

In de capital zijn er tegenwoordig ook boekjes met hun bieren 
gesorteerd op biersoort. Iets wat dus wel handig is voor deze proeverij-
rubriek. Ik ben dan maar beginnen bladeren in de bundel van de IPA’s. 
Deze biersoort heb ik ontdekt toen ik samen met Guus bij de somelier 
was voor de lustrumweek van Geos. 

IPA staat voor Indian Pale Ale. Dit is een biersoort die ontwikkeld is 
tijdens de koloniale periode. Dit bier is ontdekt door de Britten die ook 
India bezaten als kolonie. Ook Britten drinken graag bier, dus duwden 
ze hun schepen ook vol met dit lekkere goedje zodat ze er in India ook 
nog van konden drinken. Omdat de reis nogal lang was, deden ze er 
extra ingrediënten bij zodat het bier niet slecht werd. Echter bleek dat 
dit bier zich geen hergisten op de boot. Maar wat bleek, dit gaan zelfs 
een lekker extra tint aan het 
bier! En zo in Indian Pale Ale 
geboren. 

Ik koos deze keer dus voor een 
‘Hoppesnoet’. Dit bier komt van 
brouwerij Den Tseut, gelegen in 
Oosteeklo (in Meetjesland, Oost-
Vlaanderen). De Hoppesnoet is 
een IPA van 8,5% en 8 soorten 
Poperingse hop. 

Ik vond zelf dat het bier een wat 
flauwe geur had voor een IPA, maar volgens andere bronnen zou dit 
bier eerder een triple hop kunnen zijn, wat inderdaad de flauwee geur 
verantwoordt. Het schuim had wel een stevige structuur die wel 
voldoende lang standhield. De eerst slok vond ik vrij smaakloos maar 
daarna volgt een sterk nasmaak met een scherpe hopsmaak. Al bij al 
geen slecht biertje, maar ik zou het niet direct opnieuw bestellen. 
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Triple Corne (Cas) 

Omdat ik er een fervent liefhebber van ben, heb ik ook deze keer voor 
een triple gekozen. Ik had nog nooit van dit bier gehoord en het was 
dus ook op goed geluk dat ik het probeerde. Een zeer fruitige smaak 
die lang in de mond blijft, was het eerste dat me opviel. Toch is het 
zeker geen zoet bier. 
Hoewel de smaak zeer vol 
is, overwelt ze niet en 
blijft ze altijd zacht. Met 
een alcoholpercentage van 
10% is het een vrij zware 
tripel hetgeen echter 
nauwelijks valt te 
proeven. 

Het bier -voluit De Triple 
Corne du Bois des Pendus- 
is afkomstig uit het zuiden 
van de provincie 
Luxemburg en heeft ook 
nog een zachtere variant: 
de blonde Corne du Bois 
des Pendus (5,9%). Beide 
bieren worden geschonken 
in een prachtig 
hoornvormig glas met Kwak-achtige houten houder.  

Hoewel het niet direct tot mijn favoriete bieren zal behoren, is het 
toch zeker een aanrader, vooral voor liefhebbers van zeer volle, 
fruitige smaken.  

Jacobins Gueze Lambic (Stef) 

Net als vorige editie heb ik voor een geuze gekozen omdat ik deze 

onderbeminde biersoort wat wil promoten. Aan geuze geen gebrek in 

The Capital en van deze geuze had ik nog nooit gehoord dus vandaar 

mijn keuze voor de Jacobins Gueuze. 

Het brouwproces gaat als volgt. De basis is wort, dit wordt gebrouwen 

van tarwe en gerstemout. Dit wort wordt bewaard op eikenhouten 

vaten waar het een spontane gisting ondergaat, deze gisting zorgt voor 

een smaakevolutie en anderhalf jaar tot twee jaar later kan het lambic 
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genoemd worden. Deze lambic wordt dan 

versneden met jongere lambic om de 

uiteindelijke geuze te bekomen. 

Het bier heeft een zure smaak, wat 

typisch is voor een geuze. Deze zure 

smaak is echter minder fel en 

overtuigend als bij de Mort Subite Geuze 

die ik vorige maand had gedegusteerd. De 

Jacobins Gueuze heeft een meer subtiele 

en ronde smaak. Al bij al zeker geen 

slechte geuze maar ik verkies toch een 

meer zure smaak. 

 

 

Pee klak (Nick) 

Ik heb geopteerd voor een Tripel biertje in 
The Capital. Ik kies voor een Tripel omdat 
ik graag tripels vergelijk (in de vorige 
editie besprak ik Gouden Carolus Tripel). 
Door de overweldigende keuze bieren in 
The Capital heb ik de biersommelier mij 
een biertje laten aanraden.  

Het is een Moorsels biertje, gebrouwen 
door brouwerij Strubbe, te Ichtegem en is 
gebaseerd op de legendarische persoon 
Domien Camiel De Rop, die de bijnaam 
Pee Klak kreeg omwille van zijn pet die 
schuin op zijn hoofd stond. Pee Klak dreef 
handel in worsten, haring, zalven 
(gemaakt door hem en zijn moeder) en 
geneeskrachtige kruiden. Pee Klak was 
een enorme bierdrinker en vond zijn dood 
wegens overmatige alcoholconsumptie in 1929.  

Toen ik het bier kreeg, had het een geur die mij deed denken aan kaas. 
Het bier had een redelijk volle smaak met tinten van karamel. De 
nasmaak was niet uitgesproken.  
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Koken met Joke:  

Weer een makkelijk receptje, het duurt wel iets langer om alles te maken maar dit 

komt omdat dit gerechtje in de oven moet. Een ronde ovenschaal is ideaal maar 

met een rechthoekige lukt het natuurlijk ook. 

Prijsklasse: ongeveer 3€ per persoon  

Benodigdheden (2 personen): 

• Bladerdeeg (pas goed op dat je geen pizzadeeg koopt!!) 

• 75gram spekblokjes 

• 1 ajuin 

• 1,5 preistengels 

• Bakboter 

• 2 eieren 

• 2.5 dl room  

• 100 gram gemalen kaas 

• Peper, zout en nootmuskaat 

Bereiding: 

 Snij de prei en ajuin fijn en stoof dit met wat boter in een pot. Kruidt dit bij met 

peper en zout. Bak de spekjes in een pan en laat ze uitlekken op bijvoorbeeld 

keukenpapier. Je moet er voor zorgen dat alles goed afgekoeld is voordat je het op 

het bladerdeeg legt, anders verlies je de krokantheid van het deeg (spoel bv de 

prei, ajuin en spek met koud water). Doe het bladerdeeg in de ovenschaal en 

verdeel de spekjes en de prei (en ajuin) over het deeg. Strooi de kaas er over 

(onder het moto: hoe meer hoe beter, dus wie graag kaas eet kan wat meer als 100 

gr gebruiken). Als laatste mix je de eieren, room en kruiden en giet je dit over 

alles heen. Nu moet de quiche nog ongeveer 30 minuten in de oven op 200°C. Het 

eimengsel moet mooi gestold zijn, maar mag niet te sterk uitgedroogd worden. 

Controleer het mengsel af en toe eens met een tandenstoker of mes.  

 

Eet smakelijk  

Xox Joke  
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Koken met Joke: Karteerders testen uit  

Door drukke tijden is de redactie er niet in geslaagd het gerecht van 

Koken met Joke uit te testen, zoals we naar goede gewoonte wel doen. 

We zouden natuurlijk niet als beste maandblad verkozen zijn (in een 

poll, vorig jaar) als we hier geen oplossing voor wisten! Vele uren 

interviewen, ondervragen (waarbij min of meer poging gedaan werd om 

de mensenrechten na te leven) en samenvatten later zijn we erin 

geslaagd een correcte beoordeling te geven van dit gerecht! 

Joke had dit gerecht al eerder klaargemaakt voor een aantal van haar 

klasgenoten, tijdens het masterkarteren. Een anonieme getuige getuigd 

van deze ervaring1:  

“Het was dag 17 van karteren, de horror 

die we al hadden gezien die voorbije 

dagen was onvoorstelbaar. Al de stenen... 

schieffer... verschrikkelijk. Zwarte 

schieffer, grijze schieffer, zandsteen-

schieffer, fijnkorrelige zandsteen dat zich 

verkleedde als schieffer (a.k.a: 

kwartsofyllade) alles... schieffer. Alle 

dagen, kilometers fietsen, berg op 

maar nooit bergaf. Elke dag 

gesteenteformaties die niet eens 

deftig te verklaren zijn. Maar dan: 

op een mooie avond, op de 

zestiende dag, ik herinner het me 

nog goed, om 19.34 begon Joke 

met een quiche te maken. Deze 

was voor de lunch op de 17de dag. 

De lunch was het enige lichtpuntje 

van al de zware momenten op het 

veld. Door het gebrek aan bestek hing mijn gezicht half vol quiche, 

maar het was lekker. Dank u Joke” 

Al bij al: vergeet niet alles te laten afkoelen want anders is het nogal naar de platte kant.  

                                                           
1 Originele verklaring: “ah ja, da was wel lekker.” 
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Den Groote Oorlog: Geos treurt 

Vandaag, dag op dag 100 jaar geleden, werd Geos verstoord door een 

zware burgeroorlog. Vele veldslagen werden gestreden tussen 

heersende clans van de bevolking der Geologen. Na enkele kleine, 

nietszeggende veldslagen was het volk van onze Geologische stam 

verdeeld in twee kampen. Het ene kamp der Magister Marginalis, die 

met 2% van de totale bevolking vocht tegen de absolute meerderheid 

onder leiding van Kingus Kongus en Biggus Dongus. Uiteindelijk werd er 

beslist dat er een laatste beslissende strijd zou moeten zijn in de vorm 

van een vierkamp. Kingus Kongus en Biggus Dongus zouden het zelf 

persoonlijk opnemen tegen de Magistri Marginales. 

Alles werd volgens de oude wetten klaargezet: velden werden 

afgebakend, munitie werd gewassen en klaargelegd terwijl de bekers 

der heil al gevuld werden. Iedereen stond gespannen klaar om te kijken 

naar deze zware strijd. 

En dat het een heroïsche strijd was! Langs beide kanten werd munitie 

afgevuurd met zulk een accurate precisie dat beide kanten snel 

verzadigd werden door de bekers des heil. Elk hadden elkaar al negen 

keer kunnen treffen en iedereen wist dat een tiende treffer sowieso 

fataal zou zijn. Het zweet stond op beide teams hun voorhoofden en de 

zenuwachtigheid verminderde de precisie en munitie werd verspilt. 

Tot het ene fatale moment: de grootste der Magstri Marginale kon een 

tiende treffer verzekeren. Biggus Dongus probeerde nog een laatste 

dodemansschot, maar deze miste doel. Heel de bevolking keek vol 

verbijstering toe hoe de Magistri Marginale de macht grepen. 

Lang heeft deze machtsperiode 

uiteraard niet geduurd, want overmand 

door verdriet en ongeloof werden zij 

snel terug van de troon gestoten, maar 

dat is een heel ander verhaal. 

Sinds deze gebeurtenis is 29 oktober 

uitgeroepen als nationale dag van de 

rouw.  



18 
 

Esile haar zomerverhaal 

Dit is waarschijnlijk de roddel van het jaar, de kers op de taart of zoals 

het eigenlijk wel is, de tong in de mond! Deze foto illustreert dus deze 

filosofie van EUGEN 2014 waarbij de Belgische, Leuvense geologen dan 

weer aanwezig waren. Voordat ik de feiten verder vertel is een 

beschrijving van de foto noodzakelijk: het is nogal donker, dus het zal 

rond 2 of 3 uur `s nachts hebben plaatsgevonden. U ziet dan ook 2 

personen. De ene is zeker bekend onder ons: Esile Siocnarf. De tweede 

is dan wat minder bekend, laten we die dan maar Jonge Sloveense 

Slachtoffer noemen (afgekort JSS). Nu ja, wat is er hier aan het 

gebeuren? Wel dat is wel duidelijk denk ik. Is er nog iets toe te voegen? 

Ja, misschien over diegene die de foto heeft getrokken, maar die wenst 

anoniem te blijven, evenals ik, omwille van de feiten en omdat we 

bang zijn van Esile. 

Als ooggetuige kan ik wel meedelen dat het die avond wel een goede 

avond was, de Leuvense geologen waren weer het centrum van de 

aandacht. Buitenlandse meisjes en jongens hadden veel interesse in 

het Belgisch vlees. Bijna iedereen was een prooi geworden van de 

Europese geologen. Op deze foto is het echter tegengesteld en is JSS 

de prooi en Esile het roofdier. Passie was wel het woord van het 

moment. Na een wat hectisch moment (Udra udra ofzo) en een paar 

minuten nadat de foto werd getrokken bleek dat de twee protagonisten 

op de foto niet meer samen waren! JSS heeft dan achter Esile gezocht, 

als een ware prins die zijn prinses zoekt. Hij was bereid heel Slovenië 

af te reizen om zijn geliefde terug 

te vinden. Overal heeft hij 

gezocht, ook in de kartsholtes, 

nergens was ze te vinden.  

Dit was dan het verslag van 

eigenlijk een heel droevig verhaal, 

waar ze dan geen kinderen 

hebben en allebei ongelukkig (of 

gelukkig?) leven totdat ze een 

ander perfect match vinden.  

Anoniempje 
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Nergens beter dan Thuis 

Zoals jullie als trouwe lezers al meermaals hebben kunnen merken is 

Cleavage meer dan een blad dat enkel dienstmededelingen doet. Als 

redactie proberen wij er ook voor te zorgen dat jullie op het vlak van 

amusement niets te kort komen. Filmbesprekingen hebben we al gehad 

maar één groep mensen hebben we veel te lang genegeerd, de soap-

kijkers. In Vlaanderen bestaan er op dit vlak twee kampen: Thuis of 

Familie. Moeilijke keuze denkt u dan? Nee hoor, Familie is namelijk al 

jarenlang afgegleden naar een vehikel dat enkel blijft bestaan om 

Zatte Rita tv-tijd te geven en twee derde van De Romeo's (Chris Van 

Tongelen en Gunther Levi) een bijberoep te geven voor en na hun 

optredens. 

Thuis dus. Al sinds 1995 kunnen we de verhalen, problemen, drama's en 

doldwaze avonturen van de families Bomans, Bastiaens, Verbeeck en 

anderen volgen. Heel de geschiedenis samenvatten zou deze Cleavage 

100 pagina's dik maken dus verwijs ik graag naar dit naslagwerk: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Thuis_(televisieserie)#Verhaallijnen. 

Enkele memorabele momenten zijn de volgende: 

 Het heengaan van Florke, ons Moe: jarenlang was zij de rots in de 

branding van de familie Bomans, nooit verloor ze vertrouwen in 

haar zonen. Zelfs toen Luc Simonneke, de vrouw van zijn eigen 

broer Frank, verkrachtte bleef ons Moe Luc verdedigen. Steeds 

bleef ze het belang van familie, slechte woordkeuze in een Thuis-

rubriek, benadrukken. Traumatisch was het dan ook toen we 

afscheid moesten nemen van ons Moe. 

 De brand in Hof Ter Smisse: enkel Ter Smisse kon zoveel drama 

en tegenslag verwerken, elke andere horecazaak was al lang 

failliet gegaan. Maar het was dan ook een bruisende zaak, er kon 

geen trouwfeest, koffietafel, familiefeest, optreden van de 

Swingende Loodgieters zijn of het vond plaats in Ter Smisse. 

Moorden zijn hier gepleegd, zigeuners hebben hier gekampeerd, 

incest vond hier plaats, de legendarische woorden 'Peggy da's een 

aanhoudster, da's een hoer' zijn hier uitgesproken geweest. Zeer 

spijtig was het dan ook toen deze topzaak afbrandde. 
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 Het gevecht tussen Rosa en Marianne op het perron: al van in het 

begin van de serie botert het niet tussen Rosa en Marianne. Deze 

vete begon al in het eerste seizoen toen Rosa begon aan te 

pappen met wijlen dokter Walter, toen de man van Marianne. 

Jarenlang waren deze dames bezig met elkaar het leven zuur te 

maken. Toen beide dames vielen voor de charmes van Jean-Pierre 

den antiquair mondde dit uit in een gevecht op het perron. 

 Het seizoen met de serieverkrachter: een heel seizoen staat in 

het teken van een serieverkrachter die zich vooral richt op de 

schoolgaande jeugd. Aischa wordt hier een slachtoffer van  en 

ook Véronique komt met de verkrachter in contact, in een 

gevecht met hem slaagt ze erin zijn masker af te trekken maar 

wordt dan in het ziekenhuis geslagen met geheugenverlies tot 

gevolg. Op vakantie herinnert ze zich plots wie de verkrachter is: 

Robert Swerts, advocaat en toenmalige love-interest van madam 

Marianne. Marianne rijdt naar zijn buitenverblijf in de Ardennen 

waar ze net op tijd is om haar nichtje Sofie te redden. 

 Manfred Stein, de dubbelganger van Frank: Manfred is een 

Duitstalige gangster en samen met zijn partner Bonnie smeden ze 

het plan om Frank te laten opdraaien voor hun criminele feiten. 

Frank wordt uiteindelijk gegijzeld door het criminele duo. Bonnie 

begint meer en meer sympathie te krijgen voor Frank en wanneer 

Manfred en Frank in een gevecht raken schiet Bonnie Manfred 

neer. Frank en Bonnie vluchten samen met de buit naar Curaçao. 

U merkt het al, gewone alledaagse problemen daar bij Thuis. Deze 

rubriek zal elke maand toelichting geven bij de nieuwe ontwikkelingen 

en waar nodig een link met het verleden voor extra background 

information.  

Veel kijkplezier, uw Thuis-watcher Stef 
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Brief aan Sinterklaas 

 
Liefste Sint en Piet, 
 
Als brave en zoete kindertjes die iedere maand onzelfzuchtig een 
prachtig kringblad in mekaar steken, hebben wij ons verlanglijstje 
opgesteld. 
 
Cas: 

 Fietslampjes 

 Een goed punt op diagenese, 
ore-forming processes & 
applied sedimentology 

 Een Lego Star Wars Millenium 
Falcon 

 
Stef: 

 Een kaartmatje (zie foto) 

 Lego  - The Mine-set - nr. 4204 

 Een witte Kerst 
 
 
 
 

 
Fredje: 

 Een mooi uitgewerkte thesis 

 Saboteur + uitbreiding 

 Een goochelset 

 Een drone 

 Een k’nex achtbaan 

 Goede puntjes voor mijn geologie 
petekindjes 

 
Nick: 

 Een elektrische racebaan, liefst met een looping 

 Nerf Elite Alpha Trooper CS-12 (2, a.u.b., dan moet 
ik niet alleen spelen 

 Een drone 

 Een jaar zonder NMBS-stakingen  
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Filmreview door Fredje: 

Interstellar 

Vorig jaar was ik deze rubriek al eens 

begonnen. Dit was met de film ‘The 

Amazing Spiderman 2’. Na de 

publicatie van de vorige Cleavage, 

merkte een trouwe lezer een foto op 

in Cleavage en hij hoopte op een 

filmreview van die bepaalde film. 

Alvast excuseer ik mij dat het een 

andere film in geworden, maar 

volgende maand beter!  

Dus ‘Interstellar’. De hippe vogels van 

2de master zijn deze samen gaan 

bekijken in context van hun fulltime. 

De interesse was er omdat deze film 

niet meedoet aan de zogenaamde 

‘Hollywood physics’. Dit is een term 

voor het feit dat de fysica in films niet altijd even correct is. Sommige 

analisten vinden het zelfs leuk om papers te schrijven over ‘Hollywood 

physics’, zo is er bijvoorbeeld een paper over de verhoogde 

aantrekkingskracht van glas. Want als er iemand weggeduwd/gegooid 

wordt, zal hij bijna altijd door een raam vliegen in plaats van tegen 

een muur, iets wat statistisch heel raar is. 

Maar dus, deze film is fysisch correct. Hoe kan dat? Wel, we kennen 

allemaal Christopher Nolan (of zouden hem moeten kennen) als 

regisseur van The Dark Knight Trilogy, Inception, Memento, … . Iets 

speciaal kan je dus altijd verwachten. Maar dus voor deze film wou hij 

een verhaal vertellen dat zich in de ruimte afspeelt. Wat heeft hij dus 

gedaan: hij heeft een professor van de fysica opgebeld. Hij heeft met 

deze professor het script doorgenomen om te zorgen dat alles fysisch 

correct is. Bedenk hier ook bij dat relativiteit en tijd/ruimte nog sterk 

in de hypothese-fase zitten (alvast geen vage hypothese, maar sterk 

gefundeerde), theorie zou misschien een betere term zijn dan 

hypothese. Wat houdt dit dan in? Het meest fascinerende is de 
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lichtinval rond een zwart gat. Zonder spoilers te vertellen, kan ik 

zeggen dat ze op een bepaald moment voorbij een zwart gat moeten 

reizen. Hoe licht zich gedraagt rond zo een grote massa, is eigenlijk 

nog nooit voorgesteld geweest. Zo heeft deze prof berekent hoe dat er 

zou uitzien en het resultaat is verbluffend! Zo verbluffend zelfs dat er 

hierover wetenschappelijke artikels zullen verschijnen, maak dat mee 

voor een film! Ook is bijvoorbeeld de relativiteit van tijd een belangrijk 

aspect in de film, ook dit is tot op bot uitgedacht en fysisch correct.  

Maar soit, dat was het wetenschappelijke aspect, wat eigenlijk maar 

bijzaak is voor de film. Er zit namelijk ook nog een verhaal in. Het 

speelt zich af in de naburige toekomst en er zijn grote 

schimmelinfecties op gewassen geweest en er heerst extreme droogte. 

De wereld heeft dus last van stofstormen en er heerst een tekort aan 

voedsel. Er moet dus op zoek gegaan worden naar een nieuwe planeet 

waar de mensen op kunnen leven. Een groepje astronauten gaat via 

een wormgat op zoek naar een mogelijke nieuwe planeet voor de 

mensheid. 

Dit is dus kort wat ik kan zeggen zonder te spoilen. Het verhaal speelt 

zich dus gedurende de film af op 2 plaatsen, in de ruimte en op aarde. 

Gedurende het verhaal, komt vooral het probleem van relativiteit naar 

boven, niet iedereen ervaart tijd even snel. Dit wordt mooi tot zelf 

emotioneel in beeld gebracht, door een vader die in contact staat met 

zijn kinderen. Ook kan Nolan hier zelfs de saaiste procedures, zoals de 
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koppeling van een ruimtetuig razend spannend maken. Ook werkt Nolan 

hier soms met absolute stilte (in de ruimte plant geluid zich ook niet 

voort). Dit was zo goed getimed dat er effectief ook geen geluid te 

horen was tijdens deze scene in de overvolle filmzaal. Geen gefluister, 

geen chips, geen hoest, niks. Enkel gefascineerd staren naar het 

scherm. 

Ook de acteerprestaties zijn geweldig. Zeker van Mackenzie Foy, een 

kindactrice. Meestal zijn prestaties van kinderen in film maar matig, 

maar dit was acht prachtig gespeeld. Ook de hoofdpersonages van de 

astronauten zijn geweldig. Matthew McConaughey speelt een geweldige 

rol als wetenschapper en vader met morele dilemma’s. Anne Hathaway 

speelt ook prachtig als echte wetenschapper, met meer passie dan je 

zou verwachten. Ook Matt Damon vertolkt een zeer interessant 

personage dat de wanhoop van eenzaamheid goed toont, jammer dat 

hij niet zo lang in de film voorkomt. Over de andere acteurs ook niets 

dan goeds. Nolan heeft hier weer prachtig gecast. 

Als ik dan toch een slechter punt moet zoeken is het wel het einde van 

het plot. Typisch Nolan probeert hij er weer iets bij te creëren dat 

alles diepgaandere doet lijken. Naar mijn mening was dit niet echt 

nodig. 

Maar dus al bij al. Een van de, of gewoon de beste film die ik al in de 

cinema heb gezien. Probeer deze ook in de cinema te zien, dit is 

sowieso indrukwekkender voor het beeld! Ook sterk te pruimen, zonder 

dat je zo een fysica-nerd bent. 

Score: 4,5/5 

P.S.: dit was niet bedoelt zo lang te zijn, maar zelfs nu heb ik mij nog 

moeten inhouden. 
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De syndicale actie van 6 november - Driekwart 

van de redactie was er bij 

Donderdag 6 november, een dag die in onze geheugens staat gegrift en 

niet gauw vergeten zal worden. Als brave studenten vertrokken wij 

(een groot deel van 2de Master en Cas) 's morgens met de trein naar 

Etterbeek voor een oefenzitting van Groundwater Modeling. Bij de 

heenreis zagen wij al enkele verdwaalde vakbondsmensen maar dit was 

nog maar de stilte voor de storm. De oefenzitting ging vlot en de trein 

van kwart na elf konden we nog halen. In het station van Etterbeek 

zagen we enkele groepen 

mensen verkleed met groene 

en rode kledingstukken, zij 

moesten duidelijk ook naar 

Brussel-Noord. We deden er 

nog allemaal luchtig over, 

niet wetend in welke hel we 

gingen belanden. Toen we 

aankwamen in het station 

van Brussel-Noord wisten we niet wat we zagen. Duizenden mensen 

waren er samengetroept. Wij wilden uiteraard zo snel mogelijk weg 

hier en begonnen aan onze 

tocht naar ons perron. 

Probleem: de eerste tunnel 

was gevuld met een dikke 

rook als gevolg van de vele 

bommetjes die we hoorden 

ontploffen. Restte er ons 

maar 1 keuze, we moesten 

de volgende tunnel nemen. 

Deze stond echter volgepakt met rode en groene mensen. Met het 

drama Duisburg in ons achterhoofd probeerden we zo snel mogelijk uit 

deze tunnel te ontsnappen. Dit werd ons echter niet in dank 

afgenomen door de rode en groene brigade die lacherig opmerkingen 

naar ons hoofd slingerden. Eenmaal op ons perron aangekomen hoopten 

we op rust en een trein naar Leuven, beide werd ons echter niet 

gegund. Terwijl de politie op het ene perron de vakbondsmensen de 
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tunnel instuurde kwamen op het andere perron volle treinen aan die 

weer nieuwe hopen gespuis afzetten. Hoewel deze mensen kwamen 

betogen omdat ze kwaad waren op de regering stapten ze allemaal met 

een lach op hun gezicht, velen met een sigaret in de mond, de 

meerderheid met een blik Jupiler in de hand, de trein uit. Er werd 

geroepen, op fluitjes geblazen, rookbommen op de sporen gegooid... 

en wij stonden daar braaf te wachten op onze trein weg van de chaos 

in Brussel en recht naar de beschaving in Leuven. Na een vertraging van 

bijna een uur keerden wij huiswaarts, 's namiddags sijpelden de 

updates binnen: 'Sfeer tijdens betoging wordt grimmig', 'Waterkanon 

staat klaar', 'Confrontatie tussen betogers en oproerpolitie', foto's van 

gemaskerde mannen en brandende auto's maakten het plaatje 

compleet. Vele mensen waren dan ook kwaad en vol ongeloof, niet op 

de regering, maar op de paljassen die Brussel herschapen hadden in 

een oorlogszone. Hieronder nog een anonieme getuigenis van N.G.:  

'Ik was aanwezig in het Noordstation van Brussel om naar de les te 

gaan. Het was verschrikkelijk! Een rood en groene zee! Volk overal, het 

was onmogelijk zich te bewegen op het perron. Onschuldige reizigers 

hadden het moeilijk om de tunnels te betreden. De tunnels zelf waren 

een hel. Enorm veel volk, rode rook overal, onmogelijk te ademen. 

Hierbij hebben de stakers ons dan ook tegengehouden omdat we wilden 

"voorsteken"! Zie ik er uit dat ik wil gaan staken? Ik ga werken!!' 
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Roddeltjes 

PG draait een aziatische jongedame, die vermoedelijk voorzien is van 

mannelijke geslachtsorganen, binnen. PG muilde een shemale.  

Een toekomstige stagair fitnesst zich kapot om te kunnen gaan poepen 

met de meisjes van zijn/haar stage.  

GB is officieel een fakschimmel geworden. Hij brengt 6 – 7 avonden per 

week door in de fak en hier blijft hij meestal tot sluitingstijd. 

FV urineerde in de lavabo van de mannentoiletten ergens op de 

campus. Voor de properheid liet hij ondertussen wel de kraan lopen. 

Dit is nu dus een plaats om te vermijden. 

PG heeft een Aarschotse jongedame gemuild waar MV eerder mee 

heeft liggen vogelen. 

MV heeft een spauwke gelegd in de ZAMO. Hij/zij is niet discreet 

genoeg geweest om dit in de WC-pot te deponeren maar heeft dit recht 

op een muur gedaan. Tijdens dit proces zijn er vier mensen geraakt 

met rondvliegende brokjes. 

MV en PG houden bij hoeveel alcoholische consumaties ze drinken in 

elkaars bijzijn om aan elkaar te bewijzen wie het meeste kan drinken. 

Bijgevolg zijn ze beiden vaak marginaal dronken. Deze lijst wordt al 

langere tijd bijgehouden. Dit is echter een normaal fenomeen bij 

beginnend-puberende jongeren van om en bij de 14 jaar. 

JP en LB hebben gedurende uren geslowd op de Cleavage TD. Dit 

gebeurde natuurlijk op liedjes dat niets met slows te maken hebben. 

(Sommige onbetrouwbare bronnen zeggen dat deze liefdesdans slechts 

7 liedjes geduurt heeft, laat u dus niets wijsmaken en geloof alleen de 

waarheid van deze Cleavage). 

LDS heeft de geologen verloochend door op de massacantus der 

Heverleese kringen bij de studentenfanfare te gaan zitten. Hierbij 

heeft hij zelfs op de toeter van één van de leden van de fanfare 

geblazen. Op deze zelfde cantus heeft hij een kerel van Chemika 

binnengedraaid. Zijn lief stond er bij en ze keek er naar. 
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MG probeert LJ te koppelen aan iedere jongen die hij geschikt vindt 

voor haar. Omdat hij zelf een beetje een falende cupido is doen we 

hierbij een oproep aan alle single geologen. Iedere single geoloog mag 

zich aanbieden bij MG om een date met LJ te fixen. 

De schachtenmeester hebben een hoofdzonde begaan tijdens de 

sportcantus. Ze verlieten de cantus al reeds na het derde gedeelte. De 

schachten hadden hierdoor geen enkel besef meer van wat mocht en 

wat niet. Van schachtenmeester wordt verwacht dat ze hun schachten 

in toom houden tot het einde van de cantus.  

FV was enorm aan het falen tijdens het practicum van ore-forming 

processes. Hoewel we dit al verwachtten was het erger dan voor 

mogelijk gehouden. Hij heeft een 

polished section in de microscoop 

laten vallen. Op bijgevoegde foto zien 

we hem (redelijk rustig op deze 

moment) een poging doen om de 

polished section eruit te halen. Alleen 

de zachte aanpak werd gebruikt om 

geen materiaal te beschadigen.   

FV (anoniem gemaakt) verkracht 
microscoop (ook anoniem gemaakt) 
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Horoscoop  

 Dino (Ram) 

Het semester is alweer half voorbij en daardoor bent u in een ritme 

beland dat weinig spannend is en weinig uitdaging biedt. De dagen 

worden nog altijd korter en van zomer is nog steeds geen sprake, 

begrijpelijk dus dat u de zaken een beetje somber bekijkt. Hou daarom 

1 datum in het achterhoofd, 6 december. Stuur uw verlanglijstje gerust 

door naar sinterklaas.geos@gmail.com samen met wat sappige roddels. 

 Aquifer (Waterman) 

Na uw ontmoeting met een oude bekende van vorige maand bent u 

diep beginnen nadenken over uw levenskeuzes en wat u wilt bereiken 

in het leven. Gelukkig is deze horoscoop meer dan geschikt om 

antwoord te geven op diepe levensvragen. Jammer genoeg hebben wij 

onze ladder uitgeleend aan iemand en we weten niet meer aan wie dus 

wij zijn niet in de mogelijkheid om levensvragen die zo diep zitten te 

beantwoorden. Misschien weet Medium Catrina meer: 

http://www.medium-catrina.be/ 

 Hamersmijter (Boogschutter) 

De goede Sint is nog niet geweest of de eerste kerstversiering hangt al 

buiten. Zelf vind u deze commercialisering van het echte katholieke 

Kerstverhaal een schandaal en wacht u geduldig op de Paas-klokken uit 

Rome. Gelukkig is het een 'hete herfst' en dus kan u terwijl de 

vakbonden autobanden en paletten opstoken, een kerstboom opstoken 

als protest tegen de verloochening van het Kerstverhaal. 

 Trilobiet (Kreeft) 

Hoera denkt u bij u zelf, veldrijden en warme Glühwein drinken! U ziet 

de positieve zaken van de herfst/bijna-winter in en kan ze ten volle 

appreciëren, proficiat daarvoor. Geef deze positieve gedachten zeker 

door aan uw minder goedgezinde medemensen en dan heeft u uw 

goede daad van de maand ook weer verricht. U zou ook een echt goed 

doel kunnen steunen door de nieuwe Band Aid-single te kopen, met 

One Direction, maar dit vind u te ver gaan. 
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 Mammoet (Steenbok) 

Na uw dolle avonturen in het ballenbad 

vorige maand is het hoog tijd om terug 

even serieus te worden. Het is nog maar 

vier weken les en dan begint de blok. Een 

degelijke planning is dan ook 

onontbeerlijk. Zo moet u kerstmarkten 

doen, familiefeesten bijwonen en 

uiteraard de betere kerstfilms bekijken 

zoals Die Hard, Bad Santa en Silent Night, 

Deadly Night. Begin al maar te plannen!  

 Tweeling 

Geboeid volgt u de ontwikkelingen inzake de vogelgriep in Nederland 

en Groot-Brittannië. Overweeg nu niet om vegetariër te worden want 

dat zou een overdreven reactie zijn. Er zijn meer dan genoeg lekkere 

en gezonde vleesvervangers voor gevogelte zoals daar zijn rund, 

varken, paard, struisvogel en andere exotische beesten. Laat uw lekker 

vleesje zeker niet liggen omwille van enkele vogels met een 

verkoudheid. 

 Schacht (Maagd) 

Centjes sparen, studeren en leven als een monnik heeft u de afgelopen 

maand gedaan na uw uitspattingen tijdens het begin van het 

academiejaar. Laat deze intellectuele voorsprong ten opzichte van uw 

medestudenten niet verloren gaan en blijf intellectuele uitdagingen 

aangaan, bijvoorbeeld door naar Dora The Explorer te kijken. 

 Anomalocaris (Leeuw) 

Gedaan met negatieve gedachten heeft u afgelopen maand beslist. U 

leest enkel nog positief nieuws, zegt tegen niks meer nee en bekijkt 

het leven door een roze bril. Pas echter op voor cynische mensen, zij 

kunnen niet goed overweg met positief ingestelde en enthousiaste 

mensen. Pas ook op voor Jani Kazaltzis, hij is waarschijnlijk niet echt 

fan van uw roze bril. 
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 Stauroliet (Stier) 

Het is de tijd van de herdenkingen geweest de afgelopen maanden. 

Eerst was er 100 jaar WO I en niet lang geleden nog was het 25 jaar 

geleden dat de Berlijnse Muur ophield met recht te staan. Allemaal tof 

denkt u maar u bent meer bezig met een ander historisch feit uit 

hetzelfde jaar , namelijk de geboorte van Taylor Alison Swift op 13 

december 1989. Proficiat met uw goede muzieksmaak en veel plezier 

met haar nieuwe album. 

 Kompas (Weegschaal) 

Met ergernis heeft u gezien hoe de normaal feestelijke aankomst van 

Sinterklaas werd verstoord door mensen die het lastig hebben met 

zwarte piet, zwartkijkers zijn het! Probeer deze mensen te negeren en 

haal heerlijke herinneringen op door naar Dag Sinterklaas te kijken. 

Een beetje nostalgie kan nooit kwaad. 

 Twistappel (Vissen) 

Nog een maand en de Kerstperiode begint, dit betekent familiefeesten 

bij de vleet. Hoogstwaarschijnlijk gaan er vragen komen over de 

examens en de studies dus begin al maar te oefenen hoe je gaat 

uitleggen wat geologie precies is. Probeer voor een keer de clichés 

stenen, vulkanen en aardbevingen te vermijden. 

 Ammoniet (Schorpioen) 

Onze bak met voorspellingen 

en visioenen is jammer 

genoeg niet meer 

beschikbaar, opgestookt 

tijdens de betoging van 6 

november, dus het zal bij 

goede raad en tips blijven. 

Tip: Als u drinken wil 

verkrijgen uit de 

drankautomaat in het Geokot 

heeft u het meeste kans als u probeert met 2 keer 50 cent te betalen. 
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HET GEOS-BOS 
Een satirsche rubriek of memes enzo 
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Puzzels 
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Kleurplaat 

Neem de plaat zeker mee naar de Sintcantus!  
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Gesponsord door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


