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Voorwoord van de redactie 

Beste geologen, 

Het is zover, het eerste semester zit er weeral op. Hopelijk hebben 

jullie er van genoten, wij bij de redactie in ieder geval wel. Geos heeft 

weeral een mooi semester achter de rug met tal van geweldige 

activiteiten. Hoe goed deze waren heeft u uiteraard zelf kunnen 

ervaren of kunnen lezen in de verslagen van de sport- of cultuur- of 

feest- of ander ras van praeses dit semester.  

Ook wij bij de redactie hebben een mooi semester gehad en wij hopen 

dat wij deze vreugde hebben kunnen delen met jullie, onze lezers. 

Deze Cleavage bevat uiteraard al de informatie waar jullie nood aan 

hebben/fan zijn van geworden zoals de bier-rubriek, filmrecensie, 

horoscoop... Traditioneel, toch al de tweede keer op een rij,  in de 

'Kerst-editie' van Cleavage geeft de redactie ook deze keer weeral 

bloktips. Deze zijn getest door een onafhankelijke en professionele 

jury (de redactie) en goed bevonden. Uiteraard denken wij ook nog 

meer aan onze lezers, zo heeft Fredje speciaal een avond gewijd aan 

het bekijken van een zekere film om een recensie te schrijven op vraag 

van een jaargenoot, de Geologie en bier-rubriek vraagt nog steeds een 

zware opoffering van de gehele redactie en ook de Horoscoop zal jullie 

weeral voorzien van verheldering en antwoorden. 

Zoals jullie nu al gemerkt hebben heeft de voltallige redactie weeral 

het beste (en meer) van zichzelf gegeven om op deze korte tijd jullie 

van een volwaardige Cleavage te voorzien. Waarom doen we dit? Ten 

eerste omdat we het graag doen, ten tweede omdat de studenten, 

assistenten, proffen geologie recht hebben op amusante lectuur elke 

maand en ten derde omdat wij awesome zijn.  

De redactie wenst jullie allemaal zeer fijne en smakelijke feestdagen 

toe en een geweldig 2015! Geniet van deze Cleavage en als er vragen, 

opmerkingen, suggesties zijn, dan horen wij het graag! 

Veel leesplezier, 

De Redactie  
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De praeses (s)preekt 

Liefste geologen, 

Net zoals voor jullie korten ook voor ons de dagen, de gezellig kerst en 

Nieuwjaars periode komen er weer aan, dit betekend natuurlijk voor 

elke Leuvense student meer dan enkel maar feesten en zich volstoppen 

met lekker voedsel. Dit is namelijk een zware periode van studeren en 

blokken, daarom dat wij jullie natuurlijk allemaal super veel succes 

wensen en hopen dat iedereen onder jullie een perfecte 

examenperiode kan afleggen.  

Er is natuurlijk wel nog iets zeer triestig dat ik jullie nu al heel graag 

zou willen meedelen. Er is namelijk de laatste week iets zeer 

dramatisch voor Geos gebeurd waar wij jullie allemaal al van op de 

hoogte willen brengen. Jullie kennen allemaal wel het grootste feestje 

van Leuven wel, namelijk In Mijnen Tijd TD dat georganiseerd word 

door Geos en de Pedagogische kring. Hier is vorig jaar een zeer mooi 

record gevestigd in Albatros waarvan wij dachten dat dit nog enkele 

jaren zou meegaan, maar dit is helemaal anders uitgedraaid dan we 

hadden gedacht. Na nog geen jaar zijn we dit record al weer kwijt. 

Daarom zou ik al graag een warme oproep willen doen om al 

langzamerhand te beginnen sparen en ervoor te zorgen op 25 maart dat 

wij terug dit record in handen krijgen. Dus go Geos go! 

Als allerlaatste wil ik jullie ook nog een kleine update meegeven over 

het vernieuwde geokot willen meegeven. Er is zeer goed geluisterd 

geweest naar de input die wij hebben geboden, en ze gaan dus 

rekening houden met het voorzien van zetels en dergelijke voor een 

gezellige middagpauze. Voor de rest wordt er zeker ook gekeken naar 

ontwikkeling van een soort informele leerruimte die toegankelijk is 

voor al onze studenten. Dit willen ze bereiken door het toepassen van 

verschillende technieken die ze ook al gebruikten binnen agora en de 

verschillende bibs. Voorlopig staat de verhuis van het geokot gepland 

tussen februari en maart, jullie zullen natuurlijk zelf wel zien wanneer 

dit gebeurd en indien wij een exacte datum hebben zullen wij deze ook 

zo gauw mogelijk moet jullie proberen mee te delen. 

Lars  
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Woordje van Feest 

Hey zotte feestbeesten 

Ik heb precies nog maar net het vorige artikeltje geschreven, maar ze 

blijven mij hier verplichten om jullie van leesvoer te voorzien. De tijd 

vliegt toch als je weeral merkt dat je meer (minder) hebt gefeest dan 

zou moeten. Het 1ste semester zit er weeral op maar ik zou toch nog 

graag enkele momentjes oprakelen. Weten jullie nog die ene keer met 

het “zware-schoenen-en-korte- broeken-feestje”, waar we met de 

interkringenzuip direct een voorsprong namen, maar dat deze niet lang 

heeft geduurd? Het was een mooie wedstrijd en ik ben trots op alle 

geologen die zo hun best hebben gedaan. Als je dit nog weet, dan weet 

je waarschijnlijk ook nog het moment waarop de muziek wegviel? 

Godzijdank kunnen wij - en de geograafjes misschien een beetje – zo 

goed zingen en al snel hoorden wij he scienticalied. Gelukkig konden 

we het probleem vrij snel oplossen. Maar genoeg over dit feestje, er 

valt ook nog wat te zeggen over cleavageTD: klein maar sfeervol, ik 

heb jullie zo hard zien dansen, dat ik (tot spijt van velen vermoed ik) 

ook spontaan begon te dansen. Jullie hadden ook een lichtgevende bal 

gemaakt die wel heel veel rond vloog en sommige personen werden 

hier nogal door verrast. Maar laat ons toch ook niet vergeten om iets te 

vermelden over het welkomstfeestje. Dit is naar goede gewoonte voor 

alle geologen, maar toch een beetje in het bijzonder voor onze 1ste 

bachers om ze welkom te heten. Jammer dat ze pas heel laat 

aankwamen – zelfs na het gratis bier – en dat ze precies al goed 

gedronken hadden. Gelukkig hebben ze nu al heel goed bijgeleerd. 

Ik wens jullie allemaal een vrolijk Kerst en een gelukkig nieuwjaar, en 

natuurlijk nog veel succes met de examens. 

Wij verwachten jullie volgend semester terug op vele feestjes, niet in 

de minste de “in mijnen tijd TD”.  

Jullie feestpraessesen 

Vincent &Frederik 
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Sport aan het woord! 

Beste sportsympathisanten 

Het eerste semester zit er alweer op. Het ging opnieuw verschrikkelijk 

snel. Usain Bolt is er niets tegen! 

Ondertussen zijn de spieren goed getraind en staat de conditie op peil. 

Dat kan niet anders na al dat sporten met (en zonder) GEOS dit 

semester. Jenever-muurke-klop, 24 urenloop, beerpong, IFB, … En 

natuurlijk de talrijke kilometers die iedereen in zijn vrije tijd loopt, 

fietst, zwemt, schaatst en snelwandelt. 

Volgend semester meer van dat! Menig tornooi komt eraan en een 

matchke hier en daar in een al dan niet alledaagse sport. De lopers 

onder ons zullen zich kunnen uitleven in de Studentenmarathon. Ook 

komt er een survivalrun: the Survival of the Student. 

Nu komen de examens er helaas aan. We zullen weer en bloc met de 

blok beginnen. Door de wind boren, om toch maar geen gat te laten 

vallen. Lossen is geen optie! Als je dan toch de man met de hamer 

tegenkomt, schraap dan al je epo samen 

om toch nog maar eens te demarreren. Zo 

zit je in een zetel om aan het examen te 

beginnen. En dan maar hopen dat je goede 

benen hebt, want de proffen zullen de 

koers hard maken! Pas maar op, 

eerstejaars, want ze zullen eens goed aan 

de boom schudden. En dan, eind januari, 

kan je de sprint inzetten, om als stervende 

zwanen de eindmeet te bereiken. Wie 

weet, rijd je volgend semester in het geel. 

En als het wat minder gaat, zul je het met 

de prijs van de strijdlust moeten doen. 

Sportieve groensels en zoensels 

Jullie sportpraeses 

Sien 
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Cultuur laat van zich horen 

Aloah 

Cultuur sluit 2014 rustig af met het bezoeken van het langverwachte sluitstuk van 

de Tolkiensaga: The Hobbit, the battle of the five armies. Relatief off-topic is het 

ons opgevallen dat deze 6 films die door P. Jackson zijn gemaakt best wat 

gelijkenissen vertonen met de Star Wars films. Zo is er de volgorde van uitkomen 

van de chronologisch in het verhaal drie laatste vóór de chronologisch drie eerste. 

Ook zijn deze eerste drie (Lord of the Rings en Star Wars IV tot VI) in bijna elk 

opzicht beter dan hun nagangers. Maar dit uiteraard geheel terzijde. 

In plaats van te bespreken wat er achter ons ligt, kijkt cultuur uiteraard steeds 

vooruit. (Elke overeenkomst met passages uit het partijprogramma van N-VA berust 

op louter toeval, we distantiëren ons volkomen van deze radicale hufters). Wat we 

hiermee eigenlijk bedoelen is dat we eens zullen bekijken wat 2015 zoal te bieden 

heeft op gebied van cultureel tijdverdrijf, en de eindejaarslijstjes links laten liggen 

(wederom, deze tekst is niet politiek geïnspireerd, en ‘links’ duidt hier niet op die 

belhamels van de sossen). Wat volgt is een opsomming naar onze maatstaven (lees: 

muziek, film en series).  

Op muzikaal vlak is het vooral uitkijken naar nieuw werk van: Joey Bada$$, 

BADBADNOTGOOD &GhostfaceKillah, Will Butler, Frank Ocean(?), … Ook enkele 

ouwe getrouwen wagen zich aan vers materiaal, zoals: Bob Dylan, Black Sabbath, 

Guns ’n Roses, Madonna, Metallica, LimpBizkit, The Offspring, Slayer,… 

2015 belooft een vet jaar te worden voor de cinemakassa’s met krakers zoals 

Jurassic World, Star Wars VII, Terminator Genisys, Avengers: Age of Ultron, Furious 

7, laatste Hunger Games,… 

Waar we ten slotte op gebied van series reikhalzend (en eventueel met een bang 

hartje) naar uitkijken is Better Call Saul, de spin off van de beste serie ooit: 

Breaking Bad. Voor de liefhebbers van de meer droge en absurde humor is er in 

januari het 5e seizoen van Workaholics.  

P.S.: het antwoord op de cultuurprijskampvraag was uiteraard Symfonie nr. 5 van 

Beethoven. Vreemd genoeg hebben we geen enkele correcte inzending via mail of 

gele briefkaart ontvangen. De prijspakketten worden derhalve ritueel verbrand. 

Fijne eindejaarsdagen en veel succes met de examens 

Plan Jas en Mater Piellants 
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Analyseer eens een 

cantuslied! 

Er is mijn door SDB van 2de 

master gevraagd om het eens 

over ‘Merck toch hoe sterck’ 

(324) te hebben. En bij deze 

zullen we dat dan ook maar 

doen. 

Dit lied van Adriaen Valerius 

(ca. 1575-1625) is een 

overwinningslied over een overwinning tijdens de Tachtigjarige Oorlog 

(1568- 1648) van de Nederlanden tegen Spanje waarin Bergen-op-Zoom 

in 1622 door de Spaanse troepen onder leiding van Don Louis de Velasco 

gedurende drie maanden werd belegerd, maar uiteindelijk door Prins 

Maurits van Nassau (broer van Willem van Oranje) werd bevrijd. 

Dit lied is momenteel een van de bekendste Geuzenliederen, en nee, 

dit heeft bitter weinig met het bier te maken. Met de term geuzen 

werden aanvankelijk Nederlandse edelen, tegenstanders van de 

Spaanse koning Filips II aangeduid. Later verwees de term specifiek 

naar de strijders die te land (bosgeuzen, soms ook wilde geuzen) of te 

water (watergeuzen) de Spanjaarden bevochten. 

Het woord "Maraen" in de eerste strofe was een scheldwoord voor een 

Spanjaard. Het is afgeleid van het Spaanse woord marrano, wat 

‘varken’ betekent, dat verwijst naar Spaanse moslims en joden die 

(mogelijk onder dwang van het Verdrijvingsedict) christen waren 

geworden. 

In het derde couplet is er een spottende woordspeling van Spinola en 

spinnen, Cordua en kruijd spoedig voort (Cordua = Don Gonzalo de 

Córdoba, Spaans aanvoerder; korde-wagen = kruiwagen), en Don 

Velasco en ‘t Vlas. De naam Don Velasco is trouwens onjuist, omdat 

Don steeds met de voornaam moet worden gebruikt. 

Freddels  
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Cleavage’sbloktips 

De leukste tijd van het jaar komt er weer aan! Neen, ik bedoel niet 

carnaval (een goed excuus om U weer eens te bezatten en marginaal te 

doen, al doet U dat iedere donderdagavond al. Nozems.)  maar de 

examenperiode! Jawel lieve kinderen, de stresserende 6 weken waarin 

U geconfronteerd wordt met Uw lakse houding gedurende het 

semester, Uw waardeloze notities en Uw te laag IQ en algemene 

ongeschiktheid voor de richting die U volgt, staat voor de deur. Om U 

toch doorheen deze vrolijke tijd te slepen en er voor te zorgen dat Uw 

ouders het idee krijgen dat U toch niet gatachterlijk bent -en bijgevolg 

mag blijven studeren-, verschaft onderstaande U enkele tips en 

adviezen uit zijn persoonlijke bron van onuitputtelijke wijsheid. 

Hoewel iedereen natuurlijk een andere procedé heeft, bleken deze 

pijlers voor mezelf tot goede resultaten te leiden.  

 

 Begin op tijd:de dag voor het examen beginnen te studeren is 
geen goed idee. Hoewel verwacht wordt dat U intrinsiek tot deze 
conclusie zou moeten komen, verbaast het me ieder jaar opnieuw 
hoeveel personen hiertoe niet in staat zijn (deze mensen buizen 
uiteraard en stappen dan over naar geografie of een andere 
minderwaardige opleiding). 

 Plan uw blok:dit is voor iedereen anders. Ik plan graag mijn blok 
op voorhand; wanneer ik welke vakken ga doen. 

 Stel deadlines: zeg tegen jezelf wanneer je een vak gaat 
afhebben. Zo creëer je ook een betere planning. 

 Herhalen, herhalen, herhalen: de truc om iets te onthouden, is 
herhalen. Na één keer studeren, zal U de volledige leerstof niet 
allemaal weten/begrepen hebben.  

 Neem vrije tijd: maak ook wat tijd voor ontspanning. Hierdoor 
kan je je hoofd vrij maken en ben je niet de hele tijd bezig met 
school. 

 Overleer je niet: soms kan je veel te diep ingaan op bepaalde 
leerstof, waardoor je kostbare tijd verliest. Te intensief studeren 
kan er ook voor zorgen dat je al bekaf bent voordat de examens 
beginnen. 

 Vraag dingen: als je iets niet weet, vraag het aan je jaargenoten. 
Zo leer je ook dingen bij. 
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 Maak examenvragen: op volgende website 
http://geos.scientica.be/wiki/index.php?title=Hoofdpagina staan 
een hele resem oud-examenvragen voor verschillende vakken. 
Ook andere kringen hebben meestal zo’n wiki, waarop vakken uit 
hun opleiding staan. Het is ten zeerste aangeraden om hier eens 
naar te kijken. Zo leer je ook de manier van vraagstelling van de 
prof en bepaalde leerstof waar hij nadruk op wilt leggen. Als je 
deze vragen kunt oplossen, ben je vaak al goed op weg. 

 Sla niets over: aan het unief moet je nooit denken: “Och, dat 
vraagt de prof toch nooit.”. Sla geen leerstof over, tenzij 
expliciet vermeld door de prof. 

 

Met deze tips wens ik jullie allemaal veel succes met de blok en de 

examens. Ik ben uiteraard niet verantwoordelijk voor het al dan niet 

falen van jullie examens. Dat komt omdat jullie gewoonweg te dom 

zijn. 

 

Uw dienaar, 

 

Cas 

http://geos.scientica.be/wiki/index.php?title=Hoofdpagina
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Geologie en bier 

Trisser Blond (Cas) 

Voor mij opnieuw een tripel. Omdat mijn 

eerste keus niet meer in voorraad was, had 

ik maar op goed geluk gekozen. Dit leverde 

echter een hoogst interessant bier op. 

Trisser is een bier van De Verhuisbrouwerij. 

Zoals de naam al doet vermoeden, is dit 

een ‘rijdende’ brouwerij. Iedere maand 

geven ze brouwdemonstraties op een 

bepaalde locatie waarbij geëxperimenteerd 

wordt met verschillende recepten. 

Wanneer zo’n recept blijkt aan te slaan en 

volledig op punt is gesteld, kan dit via een 

grotere brouwerij in productie gebracht 

worden. Zo kunnen die bierliefhebbers –

met een gevoel voor humor- van de Verhuisbrouwerij hun bieren op de 

markt brengen met constante kwaliteit.  

 

De Trisser Blond werd voor het eerst gebrouwen in 2004 en bestaat uit 

een 7,6% donkerblond bier. De brouwers wilden hiermee aantonen dat 

een tripel niet altijd blond hoeft te zijn, maar ook donkerder kan zijn. 

Het heeft een fruitige smaak die overgaat in een licht bittere toets. 

Blijkbaar verandert dit bier van smaak als het ouder wordt; de 

bitterheid van de nasmaak vermindert. Het is een licht bier, dat zeer 

gemakkelijk de keel in vloeit met een ‘typische’ tripel smaak. Naar 

mijn persoonlijke voorkeur mocht het wat voller zijn, maar voor de 

liefhebbers van een zacht blond bier is dit zeker een aanrader.  

Braven Apostel (Stef) 

Na twee keer voor een Geuze te hebben gekozen had ik nog eens zin in 

een wat zwaarder bier. Uiteindelijk is het de Braven Apostel geworden, 

een tripel gebrouwen in de 'Proefbrouwerij'. Deze brouwerij heeft wat 

extra uitleg nodig. De Proefbrouwerij brouwt ten eerste hun eigen 

bieren 'Reinaert' maar de brouwerij wordt ook gebruikt door andere 
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brouwerijen. Wat deze brouwerij vooral 

uniek maakt is dat het zich ook openstel 

voor amateurbrouwers die er op basis van 

hun persoonlijke recepten tot 140 

hectoliter van hun eigen bier kunnen laten 

brouwen. 

Persoonlijk vond ik de Braven Apostel bij 

de eerste slok vrij neutraal. Na enkele 

slokken kwam het smaakpallet echter 

volledig tot zijn recht. De eerste smaak is 

vrij bitter maar in de afdronk komen de zoete aroma's van fruit boven, 

een contrast dat me wel kan bekoren. Ideaal voor mensen die fan zijn 

van iets meer fruitige tripels. 

Jan Van Eyck (Fredje) 

Jan van Eyck (Maaseik ca. 1390 - Brugge, 9 

juli 1441) introduceerde in de 

schilderkunst een nooit eerder gezien 

naturalisme door een verfijnde 

olieverftechniek en de op waarneming 

gebaseerde weergave van de zichtbare 

werkelijkheid. Schilder Jan Van Eyck werd 

in Maaseik geboren en behoorde met zijn 

broer Hubert tot de bekendste Vlaamse 

Primitieven. Door een verfijnde 

olieverftechniek introduceerde hij in de 

schilderkunst een nooit eerder gezien 

naturalisme.  

 

Brouwmeester Peter Croonenberghs en 

brouwerij De Graal gingen aan de slag met 

de bloemen en kruiden die Van Eyck 

schilderde op de triptiek van het Lam 

Gods. Met onder andere rozenbottel, 

wijnstokblad, paardenbloem, engelwortel, vijg, jeneverbes en 
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onzelievevrouwebedstro schiep hij een tongstrelend kunstwerk: de Jan 

Van Eyck Tripel. 

Voila een mooi verhaal over het bier. Het bier is dus een triple 

geworden van een goeie 8.5%. Ikzelf vond dit bier vrij lekker. Zijnde 

dat het fris aanproefde en vlot naar binnen ging, zelfs met zijn toch 

redelijk hoog alcoholpercentage. Het heeft misschien wel minder 

karakter dan de meeste triples die we gewoon zijn, wat het dus wat 

flauwer doet smaken. 

Trouwens, Cas kende dit bier al vanuit Maaseik en hij is niet de 

grootste fan. Ik kan het wel eens aanraden aan mijn medegeologen. 

Bitch Black (Nick) 

Dit zwarte Saison bier wordt gebrouwen door 

brouwerij de Molen uit Bodegraven, te 

Nederland.  

Ik was zelf niet bekend met dit type bier en het 

is ook geen veelvoorkomend bier. De reden dat ik 

dit bier gekozen heb is de naam. Die sprak me 

wel aan. 

De ingrediëntenlijst (water, pils, caramel, 

smokedchocolat- androastedbarleymalts, bitter 

hop, dry hop andyeast) en de naam doen 

natuurlijk vermoeden dat het een donker bier is. 

 

Bij het uitschenken was het bier donker, maar 

toch niet volledig zwart. De hevig schuimende, 

bruinige kraag zakte snel in. Qua smaken vind ik 

niet dat de ingrediënten ten volle tot hun recht kwamen. De 

overheersende gerookte geur en smaak maakte van dit bier maakte het 

minder geslaagd voor mij.  
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Algemeen kan ik besluiten dat het voor 

mij toch niet het beste biertje was. 

Dezelfde brouwerij heeft nog 

verschillende bieren met originele 

namen, waaronder “bloed, zweet en 

tranen”, “hel en verdoemenis”, “hamer 

en sikkel”, “ook best lekker”,... Er zal 

dus zeker nog wel een lekker biertje 

tussen zitten ;) 
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Koken met Joke: gratin 

Simpel en lekker. Weer heb je hier een ovenschaal voor nodig. 

Prijsklasse: ongeveer 3€ per persoon  

Benodigdheden (2 personen): 

• 1 teentje look 

• 100 g gemalen kaas (bv. Emmentaler) 

• 12  cl melk 

• 12 cl room 

•  boter 

• (1 blaadje laurier, 1 takje tijm, 1⁄2 takje rozemarijn) 

• 1⁄2 takje rozemarijn 

•  nootmuskaat 

•  peper 

•  zout 

• 300 g aardappelen (vastkokend) 

Bereiding: 

Neem een kookpot en giet er de melk en de room in. Gebruik evenveel 
melk als room. Voeg er de rozemarijn, de gekneusde en ongepelde 
teentjes look, de laurier en de tijm bij. Kruid het mengsel met 
voldoende peper, zout en nootmuskaat. Verwarm het mengsel op een 
zacht vuur en laat alle kruiden hun smaak afgeven aan de room en de 
melk. Roer voldoende anders kookt de melk aan. Schil de aardappelen, 
spoel en droog ze af, en snij ze vervolgens in dunne plakjes. Neem de 
ovenschaal en schik de aardappelen als dakpannen tot de ovenschaal 
vol is. Haal het teentje look uit het melkmengsel en giet dit over de 
aardappelen. Als laatste leg je er goed veel kaas op. Nu mag het in de 
oven op 180°C voor een uurtje. Check af en toe of de kaas niet te bruin 
wordt, als dit het geval is dek de ovenschaal dan af met aluminium 
folie.  

Eet Smakkelijk 



17 
 

Koken met Joke: een deel vd redactie test uit 

Deze editie hebben we weer eens Joke haar kookkunsten uitgetest om 

na te gaan of culinaire klungels dit ook kunnen. Deze gratin sprak ons 

meteen aan maar één ding ontbrak... vlees. We hebben gehakt gekocht 

om deze onder de aardappeltjes te steken van de gratin. Uiteindelijk 

hebben we het gehakt er los bijgegeten.  

We waren ditmaal echter slechts met twee van de vier man, maar dit 

was geen probleem! Het gerechtje is namelijk voor twee man 

geschreven, dus wij hebben de hoeveelheden maal twee gedaan en 400 

gram vlees voorzien, omdat we de rest van de redactie wel in ons 

achterhoofd hielden. We hebben hun portie smakelijk mee opgegeten. 

Aangezien we enorm ongeduldig waren om dit topgerecht te 

consumeren hebben we besloten dat we onze aardappelen gingen 

koken. Deze hebben we iets dikker dan gewone plakjes gemaakt, het 

waren zowaar echte 

schijven. Ook hebben we 

geen verse kruiden 

gebruikt maar deze uit 

een potje genomen. Het 

moet wel gezegd worden 

dat het koken van de 

aardappelen toch een 15 

minuten duurde en we 

het gerecht drie kwartier 

in de oven hebben 

gelaten. We hadden dus 

geen tijdswinst en een 

beetje extra afwas! 

We waren beiden van 

mening dat het een lekker gerechtje was maar dat we misschien iets te 

royaal waren met de tijm. Het op voorhand koken van de aardappelen 

was niet per se nodig en vermoedelijk is het gerecht ook beter als je 

Joke haar instructies volgt! 

  

Voorzichtig en professioneel opgediend bordje. 
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Den Groote Oorlog: Geos zijn Achilles 

Vandaag, dag op dag 100 jaar geleden, leed Geos onder de laksheid van 

zijn eigen Achilles. Zoals de Grieken tijdens de Trojaanse oorlog zwaar 

afhingen van het gemoed van deze Griekse held, die ondergedompeld 

geweest was in den stroome van den Styx. Door zijne humeur was zijn 

aanwezigheid niet altijd gegarandeerd en zo heeft ook Geos te lijden 

gehad onder zijn soldaten. 

Laat ons eerst een kleine introductie geven. Geos beschikt over een 

soldatenacademie zoals elk welvarend rijk. De training tot soldaat 

duurt een volledige lustrumperiode, namelijk 5 jaar. Tijdens de 

training worden aspirant-soldaten al geregeld medegenomen op 

veldslagen. De sterkte van de vijand bepaald welke graad van opleiding 

geschikt is. Zo zijn in vorigen jaren, gevorderde trainees al op toch 

naar Hispania en Harzius in Germania getrokken om daar zware troepen 

Koepferschiefers te vechten. 

Zo was er ook een kleinere veldslag in Quenastius, wegens een kleine 

strubbeling met de Porfier-populatie. De soldaten die al halfweg hun 

training waren, werden gekozen om deze strubbelingen te bedaren. 

Zoals altijd is er 1 held, een praefectus, een opperbevelhebber! In dit 

geval was het MartiusMenus! 

Zoals vaak nam deze held zijn taak niet serieus genoeg en besloot hij 

op den vooravond van zijne veldslag alvast een overwinningsfeest te 

geven! In den grootste tent die hij kon vinden, hield hij een groot 

zangfeest, waar ook het gerstenat rijkelijk vloeide en dit allemaal tot 

de maan zijn nachtelijke route al half vervolledigd had. 

De volgende ochtend bleek Martius afwezig en vertrok het leger zonder 

hem. Het is een zware strijd geworden met vele ontploffingen! Maar 

toch zijn de soldaten erin geslaagd de Porfieren te bedwingen. 

Wat Martius betreft, hij heeft de laureaten vergezeld in een zware 

strijd tegen de Andulusiten en Kyaniten. Of onze held door deze kuren 

ooit nog zijn training kan afmaken, daar zijn nog vele andere boeken 

over geschreven. 
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Steenkip van de maand 

Door enkele individuen van 3de bachelor is er gevraagd om een artikel 

te maken over steenkippen. Ik denk dat dit even een kleine duiding 

nodig heeft. Net zoals piemelstaart een vertaling was van cocktail, is 

dit een Vlaamsche versie van ‘Rock chick’. Bij deze zijn wij dus als 

redactie op zoek gegaan, zoals onze lezers ons gevraagd hebben. 

Elke goede zoektocht begint uiteraard op het internet. En waar anders 

vind je goede definities dan op Urban Dictionary? De eerste definitie 

die te vinden is, luidt als volgt: A femalewholives, dressesandbreathes 

rock music. Een vrij neutrale definitie. Echter iets lager staat de 

volgende meer filosofische definitie: A non-existantentitywhichinhabits 

the minds of female-rock wannabes. It is a well-known fact that rock & 

chick are oxymorons, and, should they ever be used in the same 

sentence, will tear the universe apart.Welkedefinitie het meest 

correct is, laatook over aan de kritischegeesten van jullie, onzelezers! 

Laten we dus maar direct van start gaan met een onbekende parel: 

LzzyHale. Zij is de zangeres van de rock band ‘Halestorm’. Vooral de 

laatste jaren is ze aan het openbloeien en steeds meer eigen 

elementen aan het toevoegen in de muziek van de band. ‘Freak like 

me’ en ‘ I miss the misery’ zijn hun hoogst scorende singles. Zoek maar 

eens op. Ohja, hier nog wat foto’s: 
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Nergens beter dan Thuis 

Ik had eerst gepland om deze maand de Thuis-rubriek te wijden aan 

het fenomeen Peggy. Wegens onvoorziene omstandigheden en het feit 

dat deze persoon een turbulent verleden heeft wordt dit verschoven 

naar volgende editie.  

Aangezien deze rubriek nog maar in zijn kinderschoenen staat en deze 

het beste tot zijn recht komt als er vele lezers Thuis daadwerkelijk 

volgen lijst ik enkele redenen op om Thuis te volgen: 

 elke weekdag een klein halfuurtje ontspanning door mee te leven 

met de problemen van fictieve personages 

 geen reclameblokken vergeleken met Familie 

 maatschappelijke relevante zaken worden niet uit de weg gegaan 

zoals hoe beken ik dat ik homo ben? (Franky), 

tienerzwangerschappen (Jana), tienerzwangerschappen die fout 

lopen (Jana), echtscheidingen (ouders van Olivia), aloude klassieke 

broedervetes (Frank en Luc), sterfgevallen (teveel om op te 

noemen), fraude... 

 ook niet alledaagse problemen komen aan bod zoals moord, 

verkrachting, brandstichting, incest, kinderontvoering, poging tot 

moord van een baby... 

 Joy Anna Thielemans! 

 

 

  

Ik stop pas met bleiten als 

jullie allemaal naar Thuis 

beginnen kijken! 

Ik stop pas met bleiten 

als jullie allemaal naar 

Thuis kijken! 
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Filmreview door 

Fredje:Dune 

In de eerste cleavage van dit werkjaar 

had ik het over het liedje ‘De duinen’ in 

de cantusrubriek en daarbij stond een 

filmposter van Dune, een film genoemd 

naar Geos leukste praesidium ooit. RV uit 

2de master hoopte echter op een recensie, 

maar die was er niet. Daarom dat ik 

speciaal voor hem gekeken heb naar Dune 

(1984). 

A beginning is a very delicate time. Know then 

that it is the year 10,191. The Known Universe is 

ruled by the Padishah Emperor Shaddam IV, my 

father. In this time, the most precious substance in the universe is the spice 

Melange. The spice extends life. The spice expands consciousness. The spice is 

vital to space travel. The Spacing Guild and its navigators, who the spice has 

mutated over 4,000 years, use the orange spice gas, which gives them the ability 

to fold space. That is, travel to any part of universe without moving. Oh, yes. I 

forgot to tell you — the spice exists on only one planet in the entire universe. A 

desolate, dry planet with vast deserts. Hidden away within the rocks of these 

deserts are a people known as the Fremen, who have long held a prophecy that a 

man would come, a messiah who would lead them to true freedom. The planet is 

Arrakis, alsoknown as Dune. 

Met deze woorden begint de film. Een heel sterke intro naar mijn 

mening. Dit situeert waar de film zich afspeelt. In de toekomst is er 

een kruid dat gebruikt kan worden om tijd te plooien en dus eigenlijk 

de mensen in staat stelt om te kunnen teleporteren. Heel de economie 

hangt dus van dit kruid af. Het probleem echter is dat er maar 1 

planeet is waar dit kruid op groeit. Dune. 

Verder is het een politiek verhaal. Er zijn twee grote families met 

macht en nog een keizer. De keizer begint dreiging te voelen van de 

populair wordende LetoAtreides. Hij smeedt dus een plan met de 

andere familie, Harkonnen, om hem en zijn kinderen te vermoorden en 

zo ook monopoly krijgen over de planeet Dune. Echter kan de zoon van 

Leto, Paul Atreides, ontsnappen en leert zelf het kruid te beheersen. 
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Met zijn nieuwe krachten begint Paul plannen te maken om wraak te 

nemen. En dat is een korte samenvatting van het verhaal. 

Maar wat kunnen we er over zeggen? Met zijn 134 minuten, is de film 

niet lang genoeg. De film is namelijk een verfilming van het 

gelijknamige boek van Frank Herbert en het is duidelijk dat het een 

boek vol detail is. In de film zijn er veel zaken die je niet duidelijk 

begrijpt, waarschijnlijk omdat ik niet mee was met de boeken. Er 

wordt wel gewerkt om het hoofdverhaal helder te maken, maar de 

details zijn soms te vaag. Deze film had dus gerust langer mogen duren 

en dat zonder te vervelen. Het verhaal is dus op zich zeer interessant 

en leuk gebracht, al zijn de effecten nogal lachwekkend. Natuurlijk 

moet je in je achterhoofd houden dat je naar een film uit 1984 kijkt. 

De effecten zijn dus behoorlijk nep en overdadig, maar dat was nu 

eenmaal zo in die tijd. Een beetje Michael Bay, maar niet in HD. De 

kostuums daarentegen zijn geweldig. De pakken stralen echt uit welke 

rol iemand heeft. Zo is bijvoorbeeld het pak van Paul Atreides 

supercool. Ook zeer interessant is dat de gedachten van de personages 

ook vaak vermeld worden, dit geeft een extra dimensie aan de film en 

maakt de intriges veel spannender. 

Dus al bij al een leuke vermakelijke film, maar probeer hem te kijken 

in zijn tijdskader. Er is tevens ook een BBC miniserie remake gemaakt 

in 2000. Deze vond ik beter, aangezien er meer en beter wordt 

uitgelegd, maar daar ben je wel een 5 uur mee zoet. 

2,5/5 
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Horoscoop 

Hoewel de vorige horoscoop nog maar net al uw vragen, bedenkingen 

en algemene verwarring heeft opgelost, is hier al weer een nieuwe kijk 

op de nabije toekomst, opgesteld vanuit een studie van de sterren, het 

lezen van theebladeren, turen in kristallen bollen en compleet 

verzonnen nonsens. 

 Dino (Ram) 

Het bezoek van de goede Sint heeft u doen terug denken aan uw 

kindertijd, een tijd toen het leven nog simpel was. U wil stiekem een 

beetje terug naar die simpele tijd dus probeer te focussen op de 

essentiële zaken gedurende deze obligate feestdagen: tijd doorbrengen 

met de familie, proberen te genieten van de sfeer en uiteraard het 

wielerjaaroverzicht van Sporza. 

 Aquifer (Waterman) 

Hoewel er nog geen stroomonderbrekingen zijn geweest hebt u toch 

het gevoel in een zwart gat te belanden. Iedereen herkent dit gevoel 

wel, studenten noemen dit de blok. Probeer deze tijd te verlichten 

door eens een boek te studeren of een samenvatting in elkaar te 

flansen, het kan maar van pas komen in januari.  

 Hamersmijter (Boogschutter) 

U heeft uw adventskrans van onder het stof gehaald, er al menig kaars 

van aangestoken en u kijkt ongelooflijk uit naar het moment dat de 

paus het 'Urbi et Orbi' verkondigt. De feestdagen vullen u met een 

gevoel van harmonie en gelukzaligheid, geniet ervan want voor je het 

weet zijn ze alweer gedaan. Een kerstkaartje sturen naar de redactie 

om uw feestgeluk te delen wordt altijd geapprecieerd.  



24 
 

 Trilobiet (Kreeft) 

Het overlijden van koningin Fabiola heeft u zwaar aangegrepen. 

Probeer u hier over te zetten door bijvoorbeeld naar 2 Fabiola te 

luisteren, gaan dineren in deze topzaak 

(http://www.vindeenfrituur.be/frituren/oost-vlaanderen/oudegem--

9200/frituur-fabiola/1319/) of bezoek de Indische Waterlelies in de 

Efteling. Helpen deze oplossingen niet, geniet dan toch maar van uw 

dag in de Efteling. 

 Mammoet (Steenbok) 

De eindejaarsperiode betekent voor veel mensen een tijd van 

gezelligheid, nachtmissen en gezellig tafelen. Net als vorig jaar ook 

een kooktip in deze horoscoop: bij twijfel, altijd meer kaas gebruiken. 

Om al dit tafelen te verwerken kan een rustige tv-avond wel van pas 

komen, tip: vermijd Geert Hoste aangezien zijn humor even flauw is als 

de puree van de Alma. 

 Tweeling 

Net als vorig jaar ziet het er nog steeds niet naar uit dat we een 

strenge winter gaan krijgen. Persoonlijk vind u dat niet erg omdat dit 

toch enkel maar voor problemen zorgt. Een gouden raad moest het 

toch tot vriestemperaturen komen: een onesie van de Primark. 

 Schacht (Maagd) 

De laatste week van het semester gaat u vieren door enkele momenten 

'quality time' in te plannen zoals daar zijn lekker gaan dineren, een 

mooie natuurwandeling, een veel te dure koffie van de Starbucks of 

gewoon simpelweg naar Titanic kijken. Dit soort van genieten kan enkel 

maar toegejuicht worden. 

 Anomalocaris (Leeuw) 

Uw positieve ingesteldheid heeft vruchten afgeworpen en u heeft 

meermaals halfvolle glazen gedronken. Deel u positivisme met 

iedereen die u tegenkomt en geniet nog van het laatste wat 2014 nog 

te bieden heeft. 
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 Stauroliet (Stier) 

Geef toe dat u blij was met de muziektip van vorige maand. Nu is het 

uiteraard tijd voor obligate kerstmuziek. Zegt dit u niets dan kan u 

misschien beter de sprekende klok bellen (078-05.12.00). 2014 bracht 

voor u veel nieuwe ontdekkingen en inzichten en dit zal in 2015 niet 

anders zijn. 

 Kompas (Weegschaal) 

2014 is voor u een mooi jaar geweest maar er is nog altijd de 

mogelijkheid om het nog mooier te maken. Bent u al bij al toch 

tevreden over wat 2014 te bieden had kan u misschien al beginnen 

nadenken over goede voornemens die u gaat stellen voor het nieuwe 

jaar. Een goede raad: begin er niet aan, van goede voornemens komt 

meestal toch niks in huis en u kan uw tijd beter besteden aan een ketel 

glühwein. 

 Twistappel (Vissen) 

2014 bracht ons Interstellar, 

een wetenschappelijk goed 

onderbouwde blockbuster, en 

dit kon u als serieus geo-

wetenschapper wel bekoren. 

Goed nieuws dus voor u in 2015 

want er komt een geologisch 

getrouwe film over de San 

Andreas-breuk 

(https://www.youtube.com/w

atch?v=yftHosO0eUo). Met geologisch getrouw bedoel ik echter even 

wetenschappelijk correct als The Core of Armageddon. 

 Ammoniet (Schorpioen) 

Sinds vorige maand is er niet veel verandert in uw dagdagelijks 

bestaan. Meer van hetzelfde hoeft niet per se slecht te zijn wat ook 

blijkt uit het blijvende succes van frieten bijhalen in de Alma. Voor 

2015 voorziet het horoscoop-team echter wel variatie ende spannende 

verhalen in u leven, men zegge het voort! 
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HET GEOS-BOS 
Een satirsche rubriek of memesenzo 
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Puzzels 

Als eerste puzzel is er een geheime boodschap! 

Kan jij deze verborgen boodschap ontcijferen? Mail dan als de bliksems naar 

redactie.geos@gmail.comen misschien maak jij wel kans op een geweldige 

date met onze vice-praeses! 

  

Bebkenig 

zat? Ik heb 

zo 

nveelzibibnb

joo!!! xxx 

mailto:redactie.geos@gmail.com
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Kleurplaat 
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Gesponsord door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


