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Voorwoord van de redactie 

Beste geologen 

De examens gedaan, 2014 zit er op (2015 ondertussen toch ook al voor 

6.63%), de punten zijn ontvangen,... hiermee is het nieuwe semester 

alweer aan zijn derde weekje toe. De derde week wilt dus zeggen dat 

het nog volop tijd is om te feesten, cantussen, enz. Het tweede 

semester brengt natuurlijk ook andere zaken mee: eerstejaars weten 

nu waar het “naar de unief gaan” op staat, derdejaars beseffen dat ze 

nog niets aan hun bachelorproef gedaan hebben en thesisstudenten 

beseffen hetzelfde over hun thesis en eerste master zit bijna volledig 

in het buitenland op stage (yay, nog eens minder luidruchtige 

cantussen).  

Deze nieuwe Cleavage brengt u de reeds vertrouwde onderwerpen 

maar er wordt natuurlijk ook aan onze lezers gedacht! Een bespreking 

van de topfilm The Boondock Saints gaat je direct aanspreken voor een 

aantal ontspannen uurtjes film kijken. Een (meer genuanceerde) 

mening over wat menig geoloog over de staat van het huidige geokot 

denkt vult ook een twee paginaatjes. Het belangrijkste van al is een 

klein projectje waarmee we als redactie vorig jaar gestart zijn maar 

dat we dit semester willen uitbouwen. We willen je namelijk laten zien 

waarvoor je in deze vijfjarige opleiding zo hard zwoegt en we willen 

ook dat de bachelorstudenten al kunnen beslissen wat ze gaan doen in 

hun eerste master (stage, erasmus of onderzoek?). Hiervoor zijn 

vragenlijsten doorgestuurd naar onze talrijke contacten 

(doctoraatsstudenten, andere werkende geologen, stagemensen,...). 

We gaan de antwoorden op de vragen publiceren in deze en de 

volgende edities van Cleavage.  

Wij zouden graag nog eens een oproep aan jullie allen doen om 

reacties op onze Cleavage of roddeltjes door te sturen naar 

redactie.geos@gmail.com.  

Ook vragen we u om eens na te denken over volgende levensvragen en 

als u het antwoord weet kan u het ook naar ons doormailen.  

- Zijn we niet allemaal een beetje steen? 

- Voelt een steen het als je hem slaat? 

mailto:redactie.geos@gmail.com
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- Wat zijn nummers en waarom helpen ze ons met het universum te 

kwantificeren? 

- Wie houdt zich bezig met forams te tellen? 

- Waarom krijgen we maar één zetel in het nieuwe geokot? 

Kusjes, Redactie. 
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De praeses (s)preekt 

Beste geologen,De boog moet niet altijd 

gespannen staan, daarom dat we ons eens goed 

mogen ontspannen na zo‟n zware periode. Ik 

hoop natuurlijk ook dat jullie allemaal een 

goede examenperiode hebben afgelegd en dat 

de punten voor iedereen zeer goed zijn. Nu het 

semester weer begonnen is, begint Geos 

natuurlijk weer met allemaal studentikoze 

activiteiten te organiseren voor zijn leden. 

Feestje, cantussen, sport en cultuuractiviteiten 

zullen weer allemaal aanwezig zijn in dit 

semester. En wie kijkt er niet uit naar onze TD 

op 25 maart in de albatros, namelijk In Mijnen 

Tijd TD samen met de pedagogen. Wij hebben er alvast weer veel zin 

om er weer te kunnen invliegen. 

Zoals jullie allemaal ook hebben kunnen zien is de verhuis van het oude 

geokot begonnen. We zitten nu in een overgangsfase tot de overloop in 

orde is. Zelf hebben we niet echt een idee wanneer alles in orde gaat 

zijn, maar we hopen zo rap mogelijk. Het geokot zal bestaan uit 

verschillende zetels, stoelen en tafels om te leren, lounges om 

groepswerken in te maken. Er komen zelfs lockers om je spullen in op 

te bergen en kan je er ook je gsm en laptop in opladen. Er worden ook 

nog andere stopcontacten voorzien, veel meer dan dat er in het oude 

geokot aanwezig waren. Het nieuwe geokot zal twee functies hebben 

namelijk een ontspanningsruimte voor ‟s middags rustig iets te kunnen 

gaan eten en ook nog een informele leerruimte. Hierdoor wordt het 

makkelijker om groepswerken te maken en of te spreken met 

verschillende personen. Er worden ook verplaatsbare akoestische panel 

gezet zodat je met een groepje jezelf kan afsluiten en zo op het gemak 

kan werken. 

Ik wens jullie allemaal heel veel succes met het komende semester en 

hoop jullie allemaal regelmatig eens tegen te komen op onze 

activiteiten 

Jullie praeses, Lars 
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Partypeopletalking 

Beste geologen 

De examens zitten er weer op en dan is het weeral tijd voor een nieuw 

semester. Ik hoop dat de punten bij jullie allemaal zijn meegevallen 

zodat we er weer eens goed kunnen invliegen. Er staat namelijk al heel 

wat op het programma voor dit semester. Volgende maand is er al de 

science is sexy TD. Dit is altijd een leuke TD waar je met heel wat oude 

vrienden nog eens marginaal kan gaan doen en ook nieuwe mensen kan 

leren kennen (al dan niet marginaal). De week die daar op volgt mogen 

we weeral de superberoemde In Mijnen Tijd TD openen. Ik moet helaas 

melden dat het record van vorig jaar helemaal verpulverd is, maar 

misschien dat we toch nog eens ons best moeten doen met al die 

pedagogen. Wij hopen in ieder geval weeral op een talrijke 

aanwezigheid en we zullen dit jaar proberen om er wat meer geologen 

binnen te krijgen (jullie drinken meer bier ;)). Verder kan ik jullie ook 

vertellen dat Kevin van derde bach het pingpong toernooi van Geos 

heeft gewonnen en dat hij drankbonnetjes heeft gekregen voor de In 

Mijnen Tijd TD, geen slechte prijs denk ik dan.  

Ik hoop jullie allemaal snel terug te zien en tot de volgende keer. 

Met feestelijke groeten 

Vincent 
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De sportpraesesaan het woord 

Beste sportvrienden 

Het tweede semester staat weer bol van de sportactiviteiten. 16 

februari begonnen we al goed met een pingpongtornooi. Jean-Mi moest 

helaas verstek geven, maar ook bij GEOS zitten enkele toppers. In een 

laddercompetitie kon iedereen zijn verborgen Chinese talenten laten 

zien. Het werd een spannende strijd met een verdiende winnaar.

 

Half maart gaan we dan de strijd aan 

met de assistenten. In een 

honkbalwedstrijd kunnen alle 

frustraties van de examens uit het lijf 

geslagen worden én kan je je meteen 

opwarmen voor de 

studentenmarathon. Die vindt plaats 

op woensdag 18 maart. Je kan 

individueel 5 km, 10 km of 21 km 

lopen of met z‟n vieren 2 km 

aflossen. Begin dus al maar flink te 

trainen! 
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Dan ben je onmiddellijk ook in topconditie voor de eerste editie van de 

Survival of the Student. 6 km lang lopen, klimmen, kruipen en vuil 

worden! Om bij de aankomst als een echte held ontvangen te worden 

door een dj die het feestje meteen in gang zet. 

 

Redenen genoeg om de beentjes uit te slaan, de loopschoenen aan te 

trekken en te beginnen trainen voor deze topevenementen. En wie er 

niet genoeg van krijgt, kan ook nog altijd meedoen met de IFB-

competities. 

Sportieve groensels en zoensels 

Jullie sportpraeses 

Sien 
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Ook cultuur heeft iets te zeggen 

Beste liefhebbers van de betere steen 

Het 2e semester is weer aangebroken, terwijl in het 1e jaar het kaf van 

het koren wordt gescheiden en de overige studenten hun wonden likken 

die door de herexamens geslaan zijn, zit cultuur zeker niet stil, 

integendeel! 

De komende weken volgen de activiteiten zich in snel tempo op: 

donderdag 26/02 gaan we gezamenlijk van de grond, de beiaard zal 

namelijk beklommen worden. Dus voor degenen die eerst een 

loodzware klim willen ondernemen en vervolgens willen worden 

teleurgesteld door een beperkt uitzicht van Leuven aangezien de zon 

reeds onder zal zijn, wees welgekomen! 

Woensdag 4/03 gaan we naar een opname van het beste programma 

dat momenteel op de openbare omroep loopt: De Ideale Wereld. 

Details voor beide activiteiten volgen op tinternet. 

Cultuur zou cultuur niet zijn als we sport waren. Diep. Maar we zouden 

zeker cultuur niet zijn als we niet kort op de bal zouden spelen wat 

betreft het cultureel hoogtepunt van komend weekend (op moment van 

schrijven) en afgelopen weekend (op moment van lezen). Als u nog 

kunt volgen, proficiat. Als u niet kunt volgen bent u 

hoogstwaarschijnlijk een geograaf. We hebben het namelijk over de 

Academy Awards of Oscars. In wat volgt zal ik trachten te voorspellen 

welke films/personen er in de prijzen gaan vallen, hoe goed ik dit doe 

zal de tijd uitwijzen. Let wel, ik heb verre van alle films bekeken, er 

zitten dus veel gokjes tussen maar eigenlijk wens ik successen voor alle 

categorieën waarvoor Boyhood en Interstellar genomineerd zijn.  

Beste film: Boyhood 
Beste mannelijke hoofdrol: Michael Keaton - Birdman 
Beste vrouwelijke hoofdrol: Felicity Jones – The theory of everything 
Beste mannelijke bijrol: J.K. Simmons - Whiplash 
Beste vrouwelijke bijrol: Patricia Arquette - Boyhood 
Beste regisseur: Richard Linklater - Boyhood 
Beste soundtrack: Hans Zimmer – Interstellar 
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Analyseer eens een cantuslied! 

Deze keer nemen we geen lied onder de 

loep, maar een veel voorkomende naam in 

onze codex, Albrecht „Berten‟ Rodenbach. 

Rodenbach was een Vlaamse dichter, vooral 

bekend om zijn Vlaamsgezindheid en teksten 

over het mooie Vlaanderen. Zijn bekendheid 

is zo groot omdat hem het beste is 

overkomen wat een jonge artiest kan 

overkomen: hij is vroeg gestorven (op 23 

jarige leeftijd). 

De eerste vraag die in mij opkwam: is er 

connectie met het Rodenbach bier? Ja! De 

brouwerij werd namelijk opgericht door zijn 

oom, Alexander. 

Maar over zijn tijd in Leuven. Hij studeerde rechten aan de Katholieke 

Universiteit en dat was in het Frans. Dit vond hij niet kunnen, want 

voor hem was in Vlaanderen Vlaams! Samen met dichter Pol de Mont 

heeft hij dan ook geprobeerd de Vlaamse gedachte er bij zijn 

medestudenten in te krijgen. Zelf was hij West-Vlaming (Roeselare) en 

hield hij zeer van zijn dialect. Vlaamse dialecten waren volgens hem 

een spiegel van het pure en edele karakter van de Vlamingen en 

daarom het best geschikt voor de heropstanding van het Vlaamse volk. 

In zijn latere jaren nam hij wat meer afstand van deze meningen en 

vertoefde hij ook vaker in Franstalige middens. Later overleed hij in 

Roeselare aan tuberculose op zijn 23ste. 

Opvallend is wel dat hij een dichter was en niet echt muzikaal. Alles 

liedjes schreef hij in gedachten op de melodie van „John Brown‟. Later 

zijn er door componisten andere melodiën geschreven. Zijn bekendste 

liedjes zijn waarschijnlijk „De Blauwvoet‟ en „Klokke Roeland‟. 

Er kan nog zoveel meer over hem gezegd worden, dus voel je zeker vrij 

eens te googlen naar deze bewogen man. 

Fredje 
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De geogang: Vintage Minimalisme(Credits voor naamgeving: JVR) 

Al vele jaren kunnen de geologen terecht in “het geokot”, een 

charmant ingericht lokaaltje op het halve verdiep van de E-blok, met 

zit-accomodatie die de tand des tijds (en verschillende edities van de 

24-urenloop) doorstaan heeft. De bestemming van het lokaal is plots 

gewijzigd naar bureaus voor niet-geologen (boe). Als geste krijgen we 

nu de gang, die vroeger plaats was voor het “geologiemuseum”, met 

akoestiek die slechter is dan de gemiddelde katholieke kerk. De mooie, 

roze, groene, beige en grijze zetels zijn ingeruild voor één blauwige 

vintage zetel, die jammer genoeg altijd bezet is op de momenten dat 

ik wil eten of er van gebruik wil maken. Er zijn natuurlijk ook nog een 

(klein) aantal stoelen voor de mensen die net te laat waren om de 

zetel te bemachtigen. Wanneer deze bezet zijn is er nog altijd de 

grond die je maar al te graag beloont met een broek vol stof. 

 

Hier zien we optimale benutting van de ruimte in volle glorie. Deze foto is duidelijk niet op de 
middag genomen want dan zijn er groepjes mensen verspreid over de grond.  

De redactie stelt echter nog een onregelmatigheid vast. De 

automaten... die zijn namelijk nog steeds verstopt in het oude geokot. 

Wilt dit zeggen dat dit eigenlijk ook nog van de studenten is?!  
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Tot nu toe is het nog niet voor iedereen zo duidelijk wat de toekomst 

gaat zijn aangezien het momenteel lijkt alsof het een poging is om ons 

een beetje sportiever te maken door te moeten lopen/vechten/blad-

steen-scharen (a.k.a: schaar-steen-papier voor de minder geëvolueerde 

delen van België) voor een plaatsje op een stoel. En het lijkt ook alsof 

er zeer veel ruimte onbenut is.  

We weten echter wel al zeker dat er een foutje gebeurd is in de 

planning van het maken van het nieuwe geokot... We zijn reeds 

geëvacueerd uit het vorige, charmante, gezellige, steeds ordelijke 

geokot, waarin alle plaatsen steeds gevuld waren naar een grote lege 

ruimte met vier zachte zitplaatsen en een aantal stoelen. Het aantal 

zitplaatsen is dus stevig gereduceerd en de oude zetels zijn dus 

weggesmeten op het moment waarop ze het meest nodig waren (jammer 

genoeg een beslissing die volgens sommige bronnen niet met de studenten besproken is, wij zijn 

niet verantwoordelijk voor foutieve informatie  )! Ook zijn er nog geen tafels 

voorzien om aan te lunchen / groepswerkjes maken. 

Het moet wel toegegeven worden dat er nog plannen zijn en er is nog 

budget om terug een plaatsje voor de studenten te hebben. Er zou 

namelijk iets gedaan worden aan de akoestiek en uit het diepste van 

ons hart hopen we ook op meer zitplaatsen. Er is op een gegeven 

moment ook sprake geweest van contact tussen het departement en de 

studenten en hieruit blijkt ook dat er plannen zijn voor de schilden 

(niet de effectieve schilden dus) van de kringen die het geokot 

benutten. We zijn zeker 

benieuwd waarmee we verrast 

gaan worden!  

Nu kunnen we alleen maar hopen 

dat het nieuwe geokot op pootjes 

staat voor het einde van het 

academiejaar, zodat de tweede 

masterstudenten toch nog even 

kunnen genieten van de nieuwe 

zetels. Want als we eerlijk 

zijn... het ontbreken van een 

gezellig pauzelokaaltje heeft 

een negatieve invloed op ieders thesis! 

Voorstel voor volgende keer dat kantoorruimte nodig is. Er is 
namelijk nog plaats genoeg voor extra lunchers in de 
geogang 
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Interview met een 

werkende mens! 

Omdat werk vinden sowieso 

al een moeilijke kwestie is 

en doctoreren ook als een 

optie is, zullen wij als 

informatie-verschaffende 

geologen pogen jullie te helpen in deze keuze. Zo zullen we de rest van 

het academiejaar enkele doctorandi en werkende mensen interviewen, 

zodat jullie een beter beeld krijgen van wat er jullie allemaal te 

wachten kan staan! 

Voor dit eerste interview hebben wij gekozen voor Joris Grymonprez, 

oud-praeses van Geos en afgestudeerd in 2013. 

Kan je eens kort toelichten wat 

jouw job precies inhoudt? 

Projectleider – Geoloog bij SGS in 

Bertem: 

De afdeling SGS geotechniek in Bertem 

biedt verschillende geotechnische 

onderzoeken aan zoals plaatproeven, 

grondboringen, infiltratieproeven en 

vooral sonderingen. Hierbij wordt dan 

telkens ook een verslag geleverd met, 

indien er sonderingen zijn uitgevoerd, 

een funderingsadvies op basis van de 

sondeergegevens. Mijn taak bestaat er in 

een geologische interpretatie aan deze sondeergegevens  te geven en 

een  verslag op te stellen. 

Verder worden er grotere projecten (bijvoorbeeld in de haven van 

Antwerpen) uitgevoerd waarbij ik als projectleider dit opvolg en 

fungeer als contactpersoon bij de klant.  
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Heb je veel verschillende sollicitaties moeten doen of vond 

je direct een job die bij je paste?  

Mijn eerste sollicitatie was meteen raak. Ik heb dus echt wel een 

beetje geluk gehad, aangezien ik ook tevreden ben met deze job.  

Als je kijkt naar jouw generatie en de generaties juist voor 

of na jou, vinden de geologen snel werk?  

Ik vind dit persoonlijk wel nog goed meevallen. De kersverse geologen 

van mijn jaar die lang naar werk hebben gezocht, hebben dit meestal 

ook zeer gericht gedaan. Dit heeft natuurlijk ook als voordeel dat zij na 

het lange wachten hun “droomjob” zijn gaan doen.  

Heb je veel praktische kennis op kunnen doen tijdens het 

studeren of is het toch meer 'learning on the job?'  

In mijn geval heb ik wel nog wat bijles moeten krijgen in de 

grondmechanica (ook te volgen als keuzevak in de master). Dit ging wel 

vlot binnen gezien ik hier vanaf mijn eerste werkdag ook voortdurend 

mee bezig was. Daarnaast heeft de praktische kennis die ik in de 

opleiding heb gekregen ook zijn nut. Bijvoorbeeld een basiskennis van 

de geologie van België. 

Wat heb jij gemist in de opleiding?  

Het gebruik van relevante software. Nu ben ik wel van overtuiging dat 

dit zeker door “zelfontdekking” aan te leren is. Voor programma‟s 

zoals Matlab, Q-gis, teken- of modeleringsprogramma‟s staat het 

internet nu eenmaal vol met begrijpbare uitleg. Met een beetje moeite 

heb je de basis zo onder de knie. 

Heb je advies voor werkzoekende geologen of voor zij die 

binnenkort op de arbeidsmarkt terecht komen? 

Volgens mij niet te kieskeurig zijn. Ergens starten betekent in mijn 

ogen niet dat je daar een hele leven lang gaat werken. De ervaring die 

je ergens opdoet is mooi meegenomen en staat sowieso mooier op je 

CV dan een “leeg jaar”. 
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Wat zijn volgens jou de essentiële vaardigheden van de 

geoloog in jouw bedrijf? M.a.w. welk profiel zoeken ze of 

waarom hebben ze een geoloog aangenomen voor uw job 

(nvdr: zodat mensen die een gelijkaardige job zoeken zich 

daar al op kunnen afstemmen) 

Ik denk dat zowat elke gemotiveerde geoloog kan aangenomen worden. 

Qua vaardigheden die wel meegenomen zijn denk ik dan bijvoorbeeld 

aan „kunnen schrijven‟ (voor de rapporten). Verder denk ik ook dat het 

ideaal is om met mensen te kunnen omgaan (collega‟s op de bureau, 

techniekers op het terrein en klanten,…) of een mondje uitleg kunnen 

geven aan een klant, … 
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Koken met Joke: Cannelloni 

Deze keer iets meer werk, maar wel overheelijk! 

Prijsklasse: ongeveer 4 euro per persoon 

Benodigdheden voor 2 personen: 

 10 rolletjes cannelloni 

 1 paprika‟s (rood & groen) 

 1/2 rode ui 

 250 g gehakt 

 125 g ricotta 

 1/2 Blokje vleesboullion 

 1/2 brik tomatenpassata 

 1/2 eetlepel gedroogde Italiaanse kruiden 

 37,5 geraspte kaas (Emmentaler of Goudse) 

Bereidingswijze 

Verwarm de oven voor op 200 °C. 

Snij de paprika en ui in kleine stukjes. Verwarm de margarine in de pan 

en bak het gehakt gaar. Voeg de ui en paprika toe en roerbak nog 

enkele minuten. Voeg de ricotta toe en breng de vulling op smaak met 

zout en peper. 

Meng de tomatenpassata met het bouillonketeltje, 150 ml warm water 

en de Italiaanse kruiden tot een saus. 

Vul de ongekookte cannelloni met de paprika-gehaktvulling, met 

behulp van een smalle lepel of spuitzak. Leg de gevulde cannelloni in 

een ovenschaal en schenk de tomatensaus erover. Zorg dat alle 

cannelloni volledig met saus bedekt is. Bestrooi met geraspte kaas en 

zet de ovenschaal 30- 35 minuten in de oven. 

Smakelijk!  
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Koken met Joke: De redactie test uit 

Deze maaltijd is door onszelf gemaakt en om zeker te zijn dat er 

genoeg was, hebben we onszelf zo vrij gevoeld om alle ingrediënten 

die hierboven staat te vermenigvuldigen met 3, aangezien wij met 4 

man waren. 

Uiteraard waren wij onmiddellijk fan van deze maaltijd aangezien 3/4 

van de reactie zich ooit in 2debach verbaasd heeft dat er echt een 

lekkere maaltijd bestond in de Alma. Cannelloni dus. Dit is echter een 

zeer zeldzaam gerecht geworden en wij hebben dit sinds het examen 

van paleontologie niet meer kunnen degusteren. Hierbij dus ook een 

zeer warme oproep om ons te contacteren indien je cannelloni ziet 

verschijnen op de menukaart van de alma! 

Tijdens het maken van dit 

gerecht is ons opgevallen dat 

geduld een zeer waardevolle 

eigenschap is. Cannelloni rollen 

vullen met een lepeltje, is echt 

niet makkelijk. Enkele foute 

vergelijkingen zijn door mening 

redactielid gemaakt terwijl zij 

lustig kleine gaatjes aan het 

vullen waren. 

Maar uiteindelijk konden we 

vooral besluiten dat dit zeker 

een topmaaltijd was! Een 

glaasje rode wijn kon er ook wel 

bij smaken!  
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Interview met een 

doctoranda! 

Omdat we weten dat er ook altijd mensen 

geïnteresseerd zijn om te gaan doctoreren, 

willen wij ook jullie hier wat meer informatie 

over verschaffen. Het beste daarvoor lijkt ons 

dus praten met mensen die de ervaring 

momenteel beleven. Omdat we Joris al als 

werkende mens hadden, dachten wij 

onmiddellijk aan Nicole Dilissen. Zij 

doctoreert momenteel in het buitenland en is 

ook afgestudeerd in 2013. 

Kan je kort toelichten wat je 

momenteel onderzoekt? 

Ik bestudeer de metamorfe dehydratatie-reactie van serpentiniet tot 

chloriet-harzburgiet in een subductiezone. Deze reactie is van groot 

belang door de grote hoeveelheid water (13wt%) die vrij komt, welk 

invloed heeft op hoeveelheid hydrofracturaties, aardbevingen, smelt 

van de korst, vorming van arcs etc. Hierbij wordt de textuur van de 

mineralen in de chloriet-harzburgiet onder de loep genomen om het 

mechanisme van water expulsie na te gaan. Deze PhD is deel van het 

ITN-ZIP (Internation Training Network-Zooming in betweenPlates) 

project waarin nog 11 andere Phds en 2 post-docs zitten, verspreid 

over heel Europa. Dit is een project gesteund door het Europees Marie-

Curie fonds. Ikzelf zit momenteel in Granada, Spanje en werk ook 

samen met ETH, Zürich, waar ik enkele maanden verblijf. 

Waarom heb je gekozen voor doctoraat? Ben je gevraagd 

of heb je het zelf voorgesteld? 

Om te beslissen om een doctoraat te doen, wou ik eerst mijn thesis 

afwachten. Velen zijn hun thesis misschien beu na een jaar en willen 

niks meer met onderzoek te maken hebben en liever gaan werken. Ik 

wou na mijn thesis liever nog verder onderzoek doen. Dus voor 

twijfelaars kan misschien een tip zijn om de ervaring met de thesis af 
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te wachten. Ik was verder geïnteresseerd in metamorfe gesteenten en 

ben op zoek gegaan naar doctoraten in de metamorfe petrologie. 

Daardoor heb ik o.a. op een open positie gevonden in Granada en mijn 

applicatie doorgestuurd. Een paar maanden later kreeg ik reactie en 

nog een paar maanden later kon ik beginnen in Granada. 

Heb je problemen gehad om een beurs vast te krijgen en 

wat zijn de algemene moeilijkheden hiermee? 

Om een beurs of positie vast te krijgen heb je naast een goede 

motivatie ook soms wat geluk nodig. Wanneer er te veel mensen voor 

hetzelfde gaan, moet je proberen uit te blinken en dat kan moeilijk 

zijn. Het beste is daarbij om je niet op één mogelijke positie te 

focussen, maar verschillende posities te vinden en je documenten door 

te sturen. Ik ben bijvoorbeeld ook voor een IWT beurs gegaan, maar 

heb deze niet gekregen. Terwijl ik voor de IWT beurs bezig was, heb ik 

ook op andere posities gesolliciteerd, en maar goed ook! 

Wat heb jij gemist in de opleiding? 

Ik heb gemerkt dat ik een serieus tekort heb aan modellerings skills of 

ook maar wat van een beetje programmeren. Dit heb ik ingehaald door 

een cursus “IntroductiontoGeodynamicModelling” in Zürich. Dit was 

geologisch gericht en duizend keer nuttiger en interessanter dan het 

vak beginselen van programmeren dat we ooit kregen (niks van 

bijgebleven). 

Heb je nog advies voor studenten die interesse hebben in 

een doctoraat? 

Pak iets dat je echt interesseert voor de komende 3-4 jaar. Focus niet 

op 1 positie als die nog niet zeker is, maar probeer voor meerdere 

posities te gaan. Laat je niet naar beneneden trekken door 

afwijzingen, al het werk dat je erin gestoken is niet verloren en een 

zeer goede oefening. Probeer veel profs te contacteren, zij hebben 

meerdere contacten en weten meer van open posities. Verzorg je 

motivatiebrieven, CV (vraag voor voorbeelden van anderen).   
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Horoscoop 

Ook in 2015 zal u kunnen genieten van weloverwogen, nuttige & 

politiek incorrecte adviezen en raadgevingen die u verwacht van deze 

horoscoop. 

 Dino (Ram) 

Een drukke periode is achter de rug. De feestdagen gecombineerd met 

blok en examens waren even spannend maar terug in die gewone sleur 

van lessen volgen en braaf op kot studeren werken ontspannend voor u. 

Geniet ervan want voor je het weet is deze kalmte voorbij. 

 Aquifer (Waterman) 

Geen halfzachte melige zever in deze horoscoop, ook omdat dat niet 

van toepassing is voor u. De komende weken worden dan ook spannend, 

opwindend ende avontuurlijk. Als het allemaal wat teveel wordt is het 

geen schande om even een kleine 'me-time' in te plannen met een 

hapje en een drankje (lees een thee en een eurodeal van de McDo). 

 Hamersmijter (Boogschutter) 

Het aankomende lenteweer geeft extra moed en levensvreugde en 

motivatie om op te staan 's morgens. Gebruik deze extra tijd op een 

nuttige manier door bijvoorbeeld een boek te lezen, een cake te 

bakken of een mand te weven. U kan natuurlijk ook beginnen met 

studeren als uw mand af is maar laten we eerlijk zijn, in februari 

beginnen studeren is wel heel vroeg en u weet wat ze zeggen over 

manden weven: 'Eentje is geentje!'. 

 Trilobiet (Kreeft) 

Teleurstellende voorspellingen hier, 

zelfs na lang zoeken en raadplegen van 

externe experts (de horoscoop van de 

Flair) kan ik alleen maar melden dat er 

weinig speciaals te melden is. Hetgeen 

nu het beste past is een reactie van 

Kevin Pauwels: "Goh, ja". Volgende 

maand beter zou ik zeggen. 
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 Mammoet (Steenbok) 

Vreugde ende jolijt! De winter loopt op zijn einde wat uiteraard 

betekent dat er weer gekoerst kan worden. Gaan de Belgen scoren in 

de klassiekers of gaat de Fabian weer met de prijzen lopen? Aan zo'n 

voorspellingen doet deze horoscoop niet mee. Wat wel te voorspellen 

is: de komende maand is gevuld met kansen, opportuniteiten, 

mogelijkheden en uitdagingen, hoe u hiermee zult omgaan moet u zelf 

bepalen want daar heb ik geen affaire mee. 

 Tweeling 

Time management wordt een key factor dit tweede semester als u al 

uw targets wilt behalen. Chillen in het stadspark met een pintje op een 

zonnige dag is moeilijk te combineren met les volgen is al meermaals 

gebleken. Stel op voorhand goed vast wat uw prioriteiten zijn en volg 

deze. PS: het is normaal als chillen in het stadspark uw eerste prioriteit 

is. 

 Schacht (Maagd) 

Dat 2015 een prachtig jaar gaat worden staat nu al vast, hoewel er al 

bijna 2 maanden voorbij zijn is er nog tijd genoeg om alles te doen wat 

u gepland had. 'Stel niet uit tot morgen wat u vandaag kan doen' preekt 

de volkswijsheid, maar deze volkswijsheid is niet meer wat ze geweest 

is. Ik kan enkel maar zeggen geniet van het leven want het duurt toch 

maar even (copyright Willy Sommers). 

 Anomalocaris (Leeuw) 

Nostalgie en vaste waardes worden vaak onderschat, 

kijk maar naar de heisa rond de naamsverandering van 

Cara Pils. Probeer daarom de komende maand om 

verder te doen zoals u bezig bent of probeer goede 

momenten van vorige jaren te herhalen.  

 Stauroliet (Stier) 

Drukte tijdens de examens, drukte tijdens de eerste lesweken, het is 

altijd iets. Omgaan met die druk en spanning hoort bij het student zijn 

dus medelijden is niet nodig. Af en toe wat spanning en stress kan geen 
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kwaad. Het beste wat u kan doen is alles relativeren en genieten van 

de kleine dingen.  

 Kompas (Weegschaal) 

Door het feit dat zo veel mensen meedoen met '40 dagen zonder vlees' 

moeten vele koeien nu een doelloos leven leiden, de barbaren! Probeer 

een doelloos leven als dat van die koeien te vermijden en doe eens iets 

waar je echt zin in hebt komende maand, zoals een puzzel maken of 

pottenbakken. 

 Twistappel (Vissen) 

Om de muzikale helden van Scooter te 

quoten: "The chase is better than the 

catch", geniet van het student zijn want 

als uw diploma binnen is, is het gedaan 

met dat mooie leventje. Laat geen 

kansen liggen en Carpe Diem! (Latijns 

voor YOLO). 

 Ammoniet (Schorpioen) 

De komende maanden gaan voor u gevuld zijn met momenten waar Joy 

Anna Thielemans enkel maar 'Oh My God' kan op zeggen. Deel deze 

gelukkige momenten met de rest van uw vrienden en kennissen en 

maak er misschien een collage van (een beetje zoals het boek van Joy 

Anna). 

  



24 
 

Stage bij A.G.T. door Cas 

Ik doe mijn stage bij AGT in Aartselaar. AGT –Adviesbureau inzake 

Grondwater Technieken- is een consultancybedrijf gespecialiseerd in 

grondwater gerelateerde problematiek. Het voert opdrachten uit in 

binnen- en buitenland zowel op kleine als op grote schaal. Deze 

opdrachten bestaan o.a. uit bemalingen (tijdelijke verlaging van de 

grondwatertafel), bodem- en grondwatersaneringen, hydrogeologische 

studies en ondiepe geothermische energieopslag. Met 12 werknemers 

(en één knappe stagiair) is AGT een relatief klein bedrijf dat 

desalniettemin vaak grote opdrachten krijgt van overheden, aannemers 

en internationale concerns zoals DEME. 

Mijn stageopdracht is het modelleren van zettingen. Zettingen, zijnde 

compacties van de ondergrond met inzakkingen aan het oppervlak tot 

gevolg, treden op door een verandering in korrelspanning. Deze 

verandering kan ontstaan door belastingen aan het oppervlak (zoals de 

plaatsing van een gebouw) of door onttrekking van grondwater bij 

bijvoorbeeld een bemaling. Bij AGT is men vooral geïnteresseerd in dit 

laatste. De berekeningen hiervoor berusten op het principe van 

Terzaghi. Aan de hand van sonderingen kunnen de conusweerstanden, 

die een maat voor de draagkracht van de ondergrond zijn, als input 

voor deze analytische berekeningen gebruikt worden. In feite zijn de 

zettingen echter afhankelijk van de elastische berging, een 

hydrogeologische parameter, die als input gebruikt kan worden voor 

een numerisch grondwatermodel. De ideale output hiervan zouden dan 

de contourlijnen van de zettingen zijn in functie van de 

grondwaterverlaging. Het is dus aan mij om een manier te vinden om 

deze conusweerstanden om te zetten naar elastische bergingen. Een 

eerste stap hierin is een literatuurstudie. Dit is uiteraard niet zo simpel 

aangezien er niet direct een oplossing te vinden is in de literatuur 

(anders hadden ze het antwoord waarschijnlijk al zelf gevonden). 

Naast deze hoofdopdracht houd ik mij nog bezig met enkele andere 

aspecten van verschillende projecten zoals divers uitlezen en assisteren 

bij veldwerk. Hoewel je een groot deel van je tijd spendeert achter de 

pc, blijft veldwerk nog altijd de eerste stap in een hydrogeologische 

studie. 
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Toen ik vorig jaar een keuze moest maken of ik stage ging doen of niet, 

heb ik niet lang moeten nadenken. Voor mij was het praktische aspect 

van geologie sowieso altijd al het interessantste en ik wou dan ook per 

se een stage doen. Omdat hydrogeologie mij aansprak heb ik dan al vrij 

vroeg besloten om contact op te nemen met AGT en zodoende een 

stageplaats te kunnen regelen. 

De werksfeer vind ik zeer aangenaam 

en rustig. Je werkt aan je opdracht en 

als je vragen hebt, kan je ze altijd 

stellen. Ik heb ook specifiek aan mijn 

begeleider gevraagd of ik ook aan 

andere dingen mag meewerken, 

omdat ik graag een zo breed 

mogelijke kennis zou willen opdoen. 

Omdat ik nog maar 2 weken bezig 

ben, is het nog wat voorbarig om te 

roepen dat een stage voor mij een 

niet-te-missen leerervaring is 

geweest, maar zelfs in deze korte 

periode heb ik toch al veel dingen 

bijgeleerd - zeker met betrekking tot 

hydrogeologische 

onderzoekstechnieken en 

werkervaring. 

 

Cas Neyens, 1ste Master Geologie, stage A.G.T. 
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Roddeltjes 

Zoals al vermeld is geweest in ons 

voorwoord, wordt het kaf van het 

koren gescheiden in ons eerste jaar 

na de eerste en tweede 

examenperiode. Tot spijt moeten wij 

jullie meedelen dat de zekerheid dat 

er sowieso een schacht op onze 

activiteiten aanwezig zal zijn, 

momenteel niet meer aanwezig is. We 

moeten namelijk afscheid nemen van 

schacht BVdV. We gaan je missen! 

Maar natuurlijk is er ook goed nieuws! 

IW van 2de master heeft namelijk de 

ware liefde gevonden! En dat dan nog eens op een Renaissance Fair! Als 

een ware jonkvrouw werd zij daar geschaakt door de voor menig 

geoloog onbekende JK! 

Niet alleen in 2de master heeft cupido zijn pijlen afgeschoten! Geos-lid 

4 life GvA heeft namelijk LV van 2debach kunnen scoren! Nog eens een 

(semi)geologenkoppel, dat kunnen we alleen maar toejuichen! Al komt 

er van Merkator nog twijfel over de ware geaardheid van GvA door een 

zekere geograaf AM. 

Zoals jullie ook wel allemaal weten, is het altijd dik feest na de laatste 

examens. Vaak kom je dan samen met vrienden, plan je een gezellige 

avond op kot om daarna 2 of 3 pintjes te gaan drinken in het centrum, 

want wij blijven uiteraard beschaafd. Ook de eerstejaars hebben deze 

traditie in ere gehouden. Enkel LB heeft het wat moeilijker gehad, 

want ze is op de gezellige vooravond een beetje beginnen vomeren. De 

oorzaak is niet bekend, maar de redactie vermoedt dat er een slechte 

kebab ofzo moet zijn geweest, want een andere reden om de 

maaginhoud te moeten ledigen via de voordeur, kunnen wij niet direct 

bedenken. Naar het schijnt is ze zelfs ziek geweest tot een heel stuk 

van de volgende dag. De redactie wenst je alvast veel beterschap, LB! 
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Nergens beter dan Thuis 

Er gaat geen week voorbij of er komt wel een nieuwsbericht dat er 

weeral zoveel jobs verloren zijn gegaan of dat het niet goed gaat met 

onze economie. Eigenlijk is dat raar aangezien er elke dag meer dan 

een miljoen Vlamingen naar Thuis kijken. En als er iets is waar onze 

geliefde personages goed in zijn dan is het wel ondernemen en het ene 

bedrijfje na het andere opstarten, al dan niet succesvol. Ik zal hier 

even een overzichtje geven van wat er gedurende de vorige seizoenen 

allemaal al gepasseerd is. 

 Sanitair Vercammen: bij deze zaak is de voorliefde voor sanitair 

bij meerdere personages geboren. Eigenaar van de zaak was Louis 

Vercammen (vader van Leontien) en Frank was een van de 

werknemers. Op een gegeven moment wordt Frank er aan de 

deur gezet en Simonneke is bereid met vader Vercammen in bed 

te duiken om Frank terug aan het werk te krijgen. Frank komt 

hier echter achter en slaat vader Vercammen in een coma 

waardoor hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf. Later 

wordt de zaak overgenomen door Leontien, die op dat moment 

samen was met Luc Bomans. Deze laatste is de oorzaak van vele 

problemen in de zaak. Ten eerste begint hij een relatie met 

Isabelle en raakt hij verzeild in illegaal afvaltransport en later 

papt hij aan met Marie. Deze laatste neemt uiteindelijk de zaak 

over en verandert de naam in Marie Design. Dit was de laatste 

fase van het bedrijf. Wat hier moet onthouden worden is: hou 

familie en werk gescheiden en probeer vooral ook types zoals Luc 

te vermijden. 

 Hof Ter Smissen: dit kan zonder twijfel de beste zaak van Thuis 

genoemd worden. Ondanks tegenslagen zoals moord, diefstal en 

meerdere familievetes bleef deze zaak floreren. Uiteindelijk is 

deze zaak ten onder gegaan door een brand, veroorzaakt door 

Rafaël, de broer van Femke. Deze twee hadden ondanks een 

familieband toch een affaire. Moraal van het verhaal: incestueuze 

relaties zorgen voor problemen. 

 Zus & Zo: opgericht door Jenny en Rosa Verbeeck na de brand in 

Ter Smissen. Ze huren het pand, dat voorheen werd gebruikt voor 



28 
 

partnerruil, van een onbekend iemand. Dit pand wordt 

uiteindelijk door Luc Bomans ,whoelse, gekocht die er enkele 

kamers en een polyvalente zaalbijbouwt voor zijn andere 

bedrijfje Bomans Events &Projects in ruil voor een kleine 

participatie in de Zus & Zo. Alles gaat relatief vlekkeloos tot 

Jenny in haar typische colère een hartaanval krijgt en haar 

aandelen verkoopt. Luc probeert deze te kopen om zo samen met 

Peter de touwtjes in handen te nemen maar het is uiteindelijk 

Peggy die de aandelen koopt. Deze laatste zorgt voor 

strubbelingen tussen de Zus & Zo en Taxi Leo aangezien Femke 

mede-eigenaar is van dit laatste bedrijf. Dat hier nog problemen 

van gaan komen is een zekerheid en we wachten dan ook in 

spanning af. Les die hier uit getrokken kan worden: probeer 

wederom familie en werk gescheiden te houden en een 

professionele relatie met Luc Bomans is altijd een risico te 

noemen. 

 Uit & Thuis: deze lokale streekkrant werd overgenomen door 

Marianne toen ze tijd teveel had en haar neef Eric werd er 

aangenomen als redacteur. Niet veel later neemt ze ook haar 

toenmalige vrijer Robert Swerts in dienst als juridisch redacteur. 

Deze laatste kwam zo in contact met de familie Bastiaens en 

vooral met Sofie. Wat bleek uiteindelijk, Swerts was de 

gevreesde serieverkrachter en Sofie werd hier uiteindelijk ook 

slachtoffer van. Fout die hier gemaakt werd: vertrouw geen 

serieverkrachters! 

Wat opvalt in dit kort lijstje is dat er telkens dezelfde fout wordt 

gemaakt: familiale banden zorgen altijd voor spanningen en Luc 

Bomans wordt toch telkens weer bij zaken betrokken ondanks zijn 

achtergrond. Gelukkig zijn er enkele zaken die voorlopig nog niet al te 

veel problemen hebben ondervonden zoals de Frens, de placetobe voor 

elk feestje, en het sympathieke klusbedrijfje De Kabouters. Hoewel dit 

laatste even een moeilijke periode had door het ongeval met Silke 

Dorade, maar hier was Luc Bomans ook bij betrokken dus hoe kan het 

ook anders. 

Nog veel kijkplezier, uw Thuis-watcher Stef 
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Geologie en bier 

Zwijntje (Stef) 

Misschien een kleine schande dat ik het moet zeggen maar ter 

gelegenheid van deze proeverij ben ik de eerste keer in 6 jaar Leuven 

een biertje gaan degusteren in de Fiere Margriet. Persoonlijk vind ik de 

Fiere Margriet een pak gezelliger dan dat andere bekende Leuvense 

biercafé aan de andere kant van de Sint-Pieterskerk. De bierkaart gaf 

weeral zeer veel mogelijkheden en uiteindelijk heb ik gekozen voor 

een 'Zwijntje'. 

De naam van het bier komt van het feit dat 

het in 1993 gebrouwen werd in opdracht 

van de Feestcommissie van de gemeente 

Zwijnaarde. Op basis van de naam 

verwachtte ik een stevig, niet al te 

complex bier maar ik was toch een beetje 

aangenaam verrast bij de slok. Het bier 

heeft een sterke moutige smaak met een 

fruitige nasmaak. Deze fruitige toets maakt 

dat het bier vlot te degusteren is wat wel 

een troef is bij blonde bieren naar mijn 

mening. Iedereen die al eens graag een 

nieuw zwaar bier wil proberen kan ik een 

zwijntje alleen maar aanraden! 

 

Nivoo Tripel (Cas) 

Uit de grote selectie bieren die voor handen zijn in de Fiere Magriet, 

koos ik wederom een willekeurig blond bier. Dit leverde de Nivoo Tripel 

op: een zeer aangenaam blond bier, niet te zwaar en met een moutige, 

kruidige smaak. Het heeft een zachte afdronk en smaakt een beetje 

zoet. Een volle smaak blijft in de mond nazinderen. Dit is één van de 

betere bieren die ik geproefd heb tijdens het uitvoeren van het 

veldwerk dat deze geniale rubriek vereist. 
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Het Nivoo bier is een relatief jong 

brouwsel dat in 2005 het 

levenslicht zag. Er is ook een 

bruine variant van te vinden. De 

Nivoo Tripel deed mij aan een 

Grimbergen Blond denken, hetgeen 

enkel positief kan zijn. Bij dit 

zeldzaam bier hoort ook een 

stijlvol glas, dat veel fijner drinkt 

dan die kleine mottige 

degustatieglazen die ze bij “dat 

andere biercafé” nabij de Sint-

Pieterskerk serveren.  

 

Troubadour blond (Fredje) 

Ik koos deze keer voor blond biertje 

genaamd „Troubadour Blond‟. Dit Belgisch 

bier werd in 2000 voor het eerste 

gebrouwen in brouwerij The Musketeers. 

Later werden nog andere bieren gebrouwen 

in de Troubadour-reeks, waarvan de 

„Troubadour Magma‟ waarschijnlijk de 

bekendste is. 

Zelf vond ik dat het bier zeer aangenaam 

smaakt en een neutrale nasmaak had. Dit is 

dus een biertje dat door menig 

amateurliefhebber geapprecieerd kan 

worden. Het is naar mijn mening ook het 

beste biertje sinds we onze proef-excursies 

begonnen zijn. Dit bier heeft tevens de goude medaille gewonnen voor 

„Belgian-Style Blonde Ale or PaleAle‟ in 2010 op de World Beer Cup. In 

2012 kreeg hij een bronzen medaille in dezelfde categorie. 
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Troubadour Magma 

Zonder te weten welk bier Fred ging degusteren deze editie had ik een 

bier van dezelfde brouwerij besteld. Ik heb echter zonder twijfel 

gekozen voor de geologen-variant, Magma (en ook 9° ipv de 6.5° van 

Fred zijn blond biertje), die hij ook vermeld heeft. Dit amberkleurige 

bier is dus ook door brouwerij “The Musketeers”, te Ursel gebrouwen. 

De website van de brouwerij vermeldt dat dit bier het karakter heeft 

van een Amerikaanse India PaleAle, verzacht met de smaak van 

Belgische tripel.  

Er zijn twee redenen waarom ik dit 

bier gekozen heb, de eerste reden is 

het feit dat het een tripel is en dit zijn 

de bieren waar ik vaak voor ga en de 

tweede is omdat men in het café de 

vergelijking met Orval maakte. Ik kan 

al wel zeggen dat ik deze gelijkenis 

niet zo direct merkte.  

Mijn indruk over dit bier was dat het 

zeer bitter, maar toch kruidig was met 

een aangename nasmaak. Het bier 

heeft geen medailles gewonnen zoals 

de blonde Troubadour wel gedaan 

heeft. Ik vond het zelf een lekker bier 

maar ik ga de Orval toch steeds blijven 

verkiezen boven dit bier! 
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Filmreview door Fredje 

Ik heb deze keer gekozen voor een van mijn 

lievelingsfilms, namelijk BoondockSaints 

(1999). Dit is een film die belachelijk hard 

geflopt is geweest in de zalen (bracht amper 

30 000 dollar op). Achteraf heeft het een 

echte cultstatus gekregen en vlogen de dvd‟s 

over de toonbanken (de dvd-release was ook 

3 jaar later dan die in de filmzalen). 

Twee Katholieke broers uit Boston beginnen 

in naam van God criminele te vermoorden 

als echte vigilantes. In plaats van opgepakt 

te worden, krijgen ze de naam ‘Saints’ in de 

media. Een FBI agent zit hen op de hielen, 

maar begint te twijfelen of ze misschien 

toch niet meer goed dan slecht doen… 

“In Nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti…” 

 

Opvallend in de film is de manier hoe FBI agent Paul Smecker (Willem 

Dafoe) zijn crime scences reconstrueert. Hij luistert steeds naar 

klassieke muziek en kan zo met een snelle blik op de omgeving alles 

achterhalen. Dit geeft prachtige beelden omdat de regisseur zowel de 

echte gebeurtenissen als deze die Smecker construeert samen toont 



33 
 

met enkel klassieke muziek op de achtergrond. Prachtig samenspel, 

visueel en auditief. 

De komische noot wordt verzorgd door het personage Rocco (David 

Della Rocco). Dit is maffiakoerier, die ook wel eens „The Funnyman‟ 

genoemd wordt door zijn vrienden. Echter is hij vrij klunzig, maar zijn 

gedrag zorgt voor grappige situaties met zijn maffiabaas. Ongewild 

zorgt hij ook voor de nodige dosis zwarte humor, een van de grootste 

troeven van deze film. 

 

De film heeft veel elementen om geapprecieerd te worden menig 

filmliefhebber. Zware actie, verhaal met morele dillema‟s, humor, 

filmtechnieken … . Het is vooral de manier van hoe deze elementen 

samengebracht worden om het verhaal te vertellen, wat deze film zo 

bijzonder maakt. En uiteraard, een prachtig oud Iers gebed dat steeds 

voorbode is voor het doden van een slecht persoon. 

Het heeft echter 10 jaar geduurd vooraleer dat er een vervolg kwam, 

maar in 2009 verscheen dan toch BoondockSaints II: AllSaints Day is 

sinds dit jaar BoondockSaints III: Legion in pre-productie. De fans zullen 

al volop aan het aftellen zijn 
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Ontcijfer de boodschap 

Op een rustige woensdagnacht kreeg een van onze redactieleden een 

zeer verontrustende cryptische boodschap. In het licht van de 

gebeurtenissen in Parijs, Kopenhagen, de paljassen van ISIS en 

dergelijke, willen wij dus zeer voorzichtig omspringen met deze 

boodschap. Nu zitten we met het probleem dat we deze boodschap 

niet zelf kunnen ontcijferen en daarom vragen we jullie hulp. 

De boodschap luidde als volgt: 

 

Als je denkt te weten wat de boodschap inhoudt, mag je deze altijd 

mailen naar redactie.geos@gmail.com. De persoon die het meest 

logische antwoord geeft, krijgt 1 gratis shot tequila!  

 



35 
 

HET GEOS-BOS 
Een satirsche rubriek of memesenzo 
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Spelletjes 
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Kleurplaat 
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Gesponsord door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


