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Voorwoord van de redactie 

Beste geologen, 

Het tweede semester is weeral half, de paasvakantie zit er aan te 

komen en dit kan verschillende zaken betekenen: de eerstejaars zijn 

nog aan het nagenieten van hun eerste examenperiode, de tweedejaars 

beseffen stilaan dat hun bachelor al halfweg is, de derdejaars zijn 

braafjes met hun bachelorproef bezig,  de eerste masters zijn verspreid 

over half Europa en tweede master beseft dat ze dringend in gang 

moeten schieten voor hun thesis. Maar wat het ook betekend is dat u al 

de vijfde Cleavage van het jaar aan het lezen bent. 

Zoals u zal merken als u doorheen deze editie bladert is dat deze 

Cleavage weer doorspekt is met de woordjes van het praesidium, een 

horoscoop, koken met Joke... Maar ook nog eens wat beetje roddels: 

een persoon met grootheidswaanzin, onkuise geologen enz., u zal het 

wel merken. Ook deze maand bevat deze Cleavage weer interviews 

met doctorandi en enkele Erasmussers zodat studenten met twijfels 

weeral worden geholpen door dit informatief blad. 

Zoals altijd mogen jullie als trouwe lezers nog steeds opmerkingen, 

suggesties, roddels en selfies-tijdens-het-lezen sturen naar 

redactie.geos@gmail.com of redactie@geosleuven.be. Ook is er deze 

maand een prijsvraag: een pronostiek voor de Ronde Van Vlaanderen 

en Parijs-Roubaix mag gemaild worden. Juiste voorspellingen worden 

beloond met een pintje tijdens de volgende cantus en wie een correcte 

dubbel voorspeld krijgt een extra prijs. 

Veel leesplezier, 

De Redactie 
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De praeses (s)preekt 

Beste liefhebber van de betere geologische literatuur, 

Ook deze maal spreekt de praeses tot jullie. Ik ben op deze moment 

echt een zeer gelukkig praeses, de afgelopen activiteiten waren echte 

toppers. De opkomst op de activiteiten was dan ook zeer goed. De 

sport- en cultuuractiviteiten werden blijkbaar goed gesmaakt door 

jullie. De arenacantus was dit jaar ook weer een succes, vele 

verschillende kringen waren aanwezig om Merkator en ons te 

vergezellen. De grootste pluim gaat hierbij naar Tijs en een beetje 

Joost, omdat zij het zo super hebben gedaan om deze toch wel zeer 

grote cantus in goede banen te leiden. 

Maar wat mij nog het allermeeste plezier deed was jullie allemaal zien 

op de In mijnen tijd TD. Vorig jaar waren velen onder jullie niet meer 

binnengeraakt door de drukte, wat dit jaar dus wel is kunnen 

gebeuren. Ik hoop dat iedereen van de sauna en douche met muziek uit 

de kindertijd heeft kunnen genieten, want geen enkel welness-center 

biedt dit pakket aan voor maar 2.5 euro. We hebben dan wel niet het 

vatenrecord terug in handen kunnen krijgen, het was toch een 

topavond. 

Vrijdag 3 april is het dan ook weer eens galabal. Op algemeen verzoek 

van de redactie ben ik bij de ideale wereld stylingsadvies gaan vragen. 

Zij hebben samen met mij mijn outfit van vorig jaar geoptimaliseerd. 

Ondertussen worden ook nog de laatste danspasjes met mijn date 

ingeoefend zodat zij ook kan schitteren op het bal. Voor de mensen die 

nog kaarten willen, mail naar galabal@scientica.be voor een plaats te 

reserveren. Je moet dan wel nog vrijdagavond aan de kassa betalen.  

Langzaam maar zeker begint het geokot vol gezet worden met 

meubilair, het aantal zetels is al verviervoudigd en ook zijn er al 

panelen geplaatst. Hopelijk is dit allemaal zo rap mogelijk in orde 

Jullie praeses. 

  

mailto:galabal@scientica.be
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Partypeopletalking 

Beste feestgangers der geologen 

Het 2de semester is weeral lang ingezet en dan zitten ze achter mijn 

veren voor weer een tekstje. Met vreugde in het hart kan ik jullie 

vertellen dat we maar liefst 3 keer een goed Geosfeestje hebben 

gehad. Ten eerste was er al het zware bieren feestje. Ondanks de 

weinige aanwezigen op facebook, was er toch een hele mooie opkomst. 

Iets zegt mij dat zware bieren jullie wel aanspreken, lol. Het was een 

superavond met vreemde voorvallen waar ik mij niet over ga 

uitspreken. Wat ik jullie wel kan zeggen is dat jullie veel beter drinken 

dan wij oorspronkelijk hadden ingezet, waardoor het bier al snel op 

was. Mijn excuses. Gelukkig kan je in Leuven van die louche plaatsen 

vinden, meestal met een vreemde uitbater, die altijd bereid zijn te 

helpen. In ieder geval, ik vond het geweldig die avond. 

Ten tweede was er de Science is Sexy TD in musicafé en die was 

awesome. Een grote opkomst van wetenschappers en ik heb heel veel 

geologen gezien in contact met een andere wetenschapper, goe 

bezig!!!!  Het was ook fijn om te horen dat het geologendeel van het 

wetenschapslied zo goed werd meegezongen, gaan jullie soms 

cantussen?  

Last but not least de In Mijnen Tijd TD. Onvergetelijk!!!! De 

pokémonkaarten waren we al snel kwijt aan al de gasten en de andere 

speeltjes zorgden soms wel eens voor frustratie (fluitjes, frisbees, …). 

Maar het bracht wel sfeer. Jullie hebben samen met de andere gasten 

15 vaten geleegd en heel wat wijn, cola en water genuttigd. Ik zou zo 

zeggen: Net geen vatenrecord (record = 25), volgend jaar gaan we 

ervoor! Met enige spijt moeten we zeggen dat de persoon met de 

winnende pokémonkaart niet is komen opeisen, jammer maar helaas, 

want het is toch wel leuk om 1 meter bier te krijgen denk ik dan :p 

Vele feestelijke groetjes 

Jullie Feestpraeses 

Vincent 
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De sportpraesesaan het woord 

Beste sportliefhebbers 

De lente is in het land. Het zonnetje komt naar buiten. Tijd om je 

sportschoenen aan te trekken en de gekste, lastigste maar vooral 

leukste sporten te beoefenen. En dit terwijl je een mooi bruin kleurtje 

kan opdoen. Geen excuses meer om niet te sporten dus! 

Maar voor het stoere GEOSvolk is dit natuurlijk vanzelfsprekend. De 

studenteneer werd dan ook met verve verdedigd in de proffenhonkbal. 

De massaal opgekomen studenten konden eindelijk nog eens triomferen 

tegen de assistenten. Het werd 10-6 en zo werd de hegemonie van de 

assistenten na enkele edities van de proffensport verbroken! Enkele 

talenten konden de bal honderden meters ver slaan. Anderen konden 

ondanks hun sierlijke slagkunsten de bal niet in de juiste richting 

deviëren. Sommigen hadden het dan weer op de ballenwerper gemunt, 

en dan meer specifiek op ene J.B. De vraag is of het hier om louter 

toeval gaat of er een complot in het spel is, wegens 

heimelijke jaloezie. 

Op 18 maart was er dan de Studentenmarathon. 5 

dappere eerstejaars stonden aan de start van de 5 km, 

ogenschijnlijk zonder ambities. Maar wat een hazen 

zijn die schachten! Eén voor één zetten ze een toptijd 

neer. Proficiat! 

1 april nemen we het met GEOS op tegen de andere 

Scienticakringen in een potje aardbal. Kom gerust 

meespelen of supporteren voor de leukste wetenschapskring! 

De eerste woensdag na de paasvakantie is er de Survival of the 

Student. In een 6 km lange loopwedstrijd kom je de gekste obstakels 

tegen. Klimmen, klauteren en vuil worden is de boodschap! Wil je je 

nog inschrijven, wees dan snel want de plaatsen zijn beperkt! 

Sportieve groensels en zoensels 

Jullie sportpraeses 

Sien 
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Ook cultuur heeft iets te zeggen 

Dag vriendjes en vriendinnetjes 

Het tweede semester vordert dat het een lieve lust is en wie ben jij om 

de trein van het leven snelheid te laten doen afnemen? Juist, niemand. 

Binnenkort is het weer paasvakantie en kan er even uitgeblazen, 

ingehaald, bekomen,… worden. Juist daarna staat er een groots 

evenement te wachten: de GEOS quiz! Kies je slimste vriendjes uit en 

zak maandag 20 april ‟s avonds naar de campus af voor je 

medestudenten de loef af te stekken en blink uit in eruditie! Verdere 

info is zoals steeds online (op facebook) te vinden. 

Ook kunnen we even terugblikken op afgelopen activiteiten. Zo was er 

het bezoek aan de beiaard dat unaniem geprezen werd door de 

aanwezigen, misschien is er wel een nieuwe vaste activiteit geboren? 

Op de volgende bladzijde vind je enkele sfeerfoto‟s terug. 

Het beste tv-programma zijn we uiteraard ook gaan bezoeken: De 

Ideale Wereld was namelijk niet meer veilig toen men hoorde dat er 17 

geologen in de studio zaten. Achteraf was de mening tevens dat dit een 

evenement was dat voor verhaling vatbaar was. Hieronder nog een 

suggestie voor een leuke bureaubladachtergrond. 

Sayonara 
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Analyseer eens een cantuslied! 

Deze keer ga ik het nog eens gewoon hebben over een liedje uit de 

codex, namelijk „Het triomfantelijk lied van de Zilvervloot‟ op pagina 

326. 

Het verhaal van dit lied is eigenlijk heel simpel, dus ga ik er ook niet 

teveel woorden aan vuil maken. Het is namelijk gewoon een lofzang 

van een historisch feit. Namelijk over Piet Hein, een Nederlandse 

zeeofficier en kaapvaarder gedurende het begin van de 17de eeuw. Hij 

was in dienst van de West-Indische Compagnie. Zo een beetje altijd als 

de idioten gezien in menig piratenfilm. 

In 1628 veroverde Piet Hein de Spaanse zilvervloot nabij Cuba. Dit 

heeft hem bekend gemaakt, maar eigenlijk was hij gewoon aan het 

roven, maar tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was het kapen 

van schepen echter wel toegestaan. Eigenlijk deed hij wat piraten 

deden, maar enkel op het moment dat het mocht. Zeer stoer dus... 

Uiteraard heeft dit wel veel goeds betekend voor Nederland, want 

jullie weten wel dat de conquistadores in die tijd heel Zuid Amerika 

hebben kaalgeplukt. Deze roof bracht dus ook veel goud en zilver op 

voor Nederland. En iemand die een volk rijk maakt, wordt nu eenmaal 

vaak als een held bezien. Enja, boe de Maraenen, boe!  
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Wat na het studeren? Bijstuderen? 

Dag trouwe lezers, ik ben Maarten „den diels‟ en ben sinds juni vorig 

jaar afgestudeerd hier aan de KU Leuven. Na 5 jaar dolle pret in 

Leuven heb ik besloten om … er nog 2 jaar aan te breien! Ik volg 

momenteel een bijkomende master in Applied Geophysics, een master 

in samenwerking met de Nederlandse TU Delft, Zwitserse ETH en Duitse 

RWTH Achen.  

WTF Geophysics? 

Naast (sequence) stratigraphy en sedimentology heb ik altijd een 

zekere voorliefde gehad voor fysica en bijgevolg ook geofysica. In de 

zomer/najaar van 2013 liep ik stage bij het bedrijf ADEDE, 

gespecialiseerd in detectie van explosieven, archeologie, onderwater 

surveys en ondiepe geofysica. Dit was een leuke ervaring om kennis te 

maken met verschillende technieken (GPR, MAG en EM) en visualisatie 

software. Na enkele weken al vond ik echter dat er niet veel diepgang 

en uitdaging in zat. Nadat een zekere jonkheer Maurice me attent had 

gemaakt op deze master besloten we een kijkje te gaan nemen op de 

opendeurdag. Het toegepaste en internationale karakter en de nauwe 

band van sommige universiteiten met de industrie sprak me zeer zeker 

aan en zou zeker wel tot mooie job perspectieven leiden dacht ik! 

Bovendien is het profiel van een Geophysicist en Geologist sterk 

gegeerd (echte geologen maken hier maar de helft van het aantal 

studenten (40!) uit). Naast al dit voelde ik me ook nog te jong om al in 

het saaie werkleven te stappen, 3 “erasmussen” na elkaar met een 

groep van 40 man leek me veel aantrekkelijker!  

De 3 universiteiten bieden elk een semester aan met gespecialiseerde 

vakken. Aan de TU Delft bestaat dit voornamelijk uit theoretische 

vakken als elektromagnetic waves, reflectionseismics en 

seismicresolution alsook toegepaste geologische vakken waar je met 

het Petrel platform seismic data interpreteert. Het ETH te Zurich, waar 

ik momenteel verblijf specialiseert zich dan weer in processing, 

modelleren en inversion van geofysische data, voornamelijk in matlab 

maar ook in andere programma‟s zoals Comsol en Promax. Dit 

modelleren/programeren is iets wat naar mijn inzien ontbreekt in onze 

master geologie. Ik ben van totale beginner tot gevorderde geklommen 
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met matlab, hoewel ik er nog steeds een hekel aan heb! Volgend 

academiejaar begint het semester in Achen waar de klemtoon 

voornamelijk ligt op geothermie en boreholelogging. Vooraleer ik daar 

begin is het zomervakantie natuurlijk! En die duurt uitzonderlijk 3 en 

een halve maand! Wat te doen? Een stage natuurlijk, bij Total EP in 

Nederland (stageaanbiedingen zien hier ook best vet en soms ook dik 

betaald). Volgend jaar volgt er dan ook weer een thesis bij een van de 

3 universiteiten of in de industrie en zeg nu zelf, 4 maand wat 

rondkijken in het labo aan de unief of lekker geld binnenrijven bij oa 

Total à la Michel nog tijdens de studie. Wat zou jij kiezen? 

Groetjes uit het cozy Zurich, 

Maarten 

 

PS: Nog wat reclame maken: 

http://www.idealeague.org/geophysics/index 

http://www.tudelft.nl/en/study/master-of-science/master-

programmes/applied-earth-sciences/msc-programme/tracks/applied-

geophysics/ 

 

 

  

http://www.idealeague.org/geophysics/index
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Koken met Joke: Couscous 

Dit is eigenlijk een receptje zonder vlees, maar de vleesliefhebbers 

kunnen er altijd een stuk kip bij eten. Je hebt wederom geen special 

skills voor nodig om het te maken! 

Prijsklasse: ongeveer 3€ per persoon 

Benodigdheden (4 personen): 

• 250 g couscous 

• 3 el pijnboompitten 

• 4 tomaten 

• 3 bosuitjes 

• 75 g rucola 

• 1 avocado 

• 4 el olijfolie 

• 1 citroen 

Bereiding: 

Bereid de couscous volgens de aanwijzingen op het pak (per merk 

verschilt dit een beetje). Rooster de pijnboompitten in een pan 

goudbruin. Gebruik geen olijfolie of boter om dit te doen! Pas wel op, 

dit kan ineens snel gaan. Halveer de tomaten, verwijder de zaadjes en 

snij het vruchtvlees in kleine blokjes. Snij de bosuitjes in dunne ringen 

en scheur de rucola in grove stukken. Snij de avocado overlangs 

doormidden. Verwijder de pit en schep het vruchtvlees met een lepel 

uit de schil. Snij ze daarna in blokjes. Meng de olie, pijnboompitten, 

tomaat, avocado, bosui en rucola door de couscous. Breng de salade op 

smaak met sap van de citroen, zout en peper. Je kan de citroen ook 

voor het mengen aanbrengen op de avocado, als je dit doet zorg je 

ervoor dat de avocado niet bruin wordt. 

 

Eet smakelijk!!  
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Koken met Joke: De redactie test uit 

Wat waren we weeral verrast toen we het recept van Joke kregen voor 

deze Cleavage, couscous wat is dat nu weer voor iets exotisch en raar? 

Maar goed, door onze toewijding aan de betere journalistiek besloten 

wij om het een kans te geven. De 

benodigdheden deden ons toch opkijken, 

waarom werden de hoeveelheden voor 

pijnboompitten en olijfolie in de Bijbelse 

lengtemaat el (1el = 69,4 cm) gegeven? Na wat 

logisch nadenken bleek het uiteraard om de SI-

eenheid eetlepel te gaan. Alle benodigdheden 

werden snel gevonden maar de pijnboompitten 

lieten we achterwege omdat die naar onze 

mening veel te duur zijn naar de meerwaarde 

die ze bieden, ook hadden wij nog een kipfilet 

per man extra voorzien aangezien het 40 

dagen zonder vlees is. Als aperitief zijn we 

deze keer voor een klassieker gegaan, Kidibul. 

Toen het koken begon werd al duidelijk dat het goed was dat Nick 

aanwezig was want hij kon als enige couscous klaarmaken. De rest van 

gerecht klaarmaken was een vrij simpel gegeven waarbij enkel de 

avocado nog een beetje een raar geval was.  

De initiële bedenkingen waren volledig 

onterecht, de couscous met kip en 

bijhorende gemengde groenten vullen zeer 

goed en de rucola hierbij geeft een frisse 

toets. Wij hadden nog een pot looksaus erbij 

staan maar die is optioneel. Uiteraard 

hadden wij weeral veel te veel gemaakt 

(een kilo couscous voor 4 man is blijkbaar 

een massa). 

Smakelijk! 
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Interview met een doctorandus! 

Licht kort je onderzoek toe 

Ik werk op hydrothermale dolomiet 

lichamen in het Cantabrisch 

Gebergte in Noord-Spanje. Meer 

bepaald wil ik meer te weten komen 

over de thermale omstandigheden 

van dolomitisatie, over de fluïda die 

verantwoordelijk waren voor de 

dolomitisatie en over de porositeit 

en permeabiliteit van de dolomiet 

lichamen. Prof. Swennen is mijn 

promotor. 

Waarom heb je gekozen voor 

doctoraat? Ben je gevraagd of heb je het zelf voorgesteld? 

De interesse in een doctoraat is er bij mij gekomen tijdens het werken 

aan mijn masterproef. Dat is dan ook de ideale manier om voor jezelf 

te weten te komen of je  geschikt bent voor een  doctoraat of niet. 

Voor mij was de masterproef een ideaal voorsmaakje voor mijn 

doctoraatsonderzoek.   

Van zodra ik begon te beseffen dat ik het werken aan mijn masterproef 

een leuke bezigheid vond, heb ik aan mijn professor laten weten dat ik 

geïnteresseerd was in een doctoraat. Wetenschappelijk onderzoek als 

beroep? Dat leek me wel wat!  

Heb je problemen gehad om een beurs vast te krijgen en 

wat zijn de algemene moeilijkheden hiermee? 

Ik persoonlijk ben gevrijwaard gebleven van problemen. Maar, een 

beursaanvraag is en zal altijd een riskante zaak blijven, omdat je hier 

veel tijd voor opoffert zonder zekerheid te hebben over het 

resultaat... Het is natuurlijk normaal dat je zo‟n een investering voor 4 

jaar niet gewoon in de schoot geworpen krijgt. Twee belangrijke 

factoren spelen een rol bij beursaanvragen. Ten eerste moet je een 
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voorstel  kunnen voorleggen dat toepasbaar en interessant is voor 

Vlaanderen (bv. als je een IWT beursaanvraag doet). Ten tweede moet 

je gemotiveerd zijn en je onderzoek kunnen aanprijzen.  

Wat heb jij gemist in de opleiding? 

Over het algemeen ben ik blij met de vorming die ik aan de KU Leuven 

heb gekregen. Persoonlijk miste ik misschien wat het gebruik van 

toegepaste software in onze opleiding. Zo vond ik het zeer spijtig dat 

we pas tijdens het tweede jaar van onze masteropleiding een inleiding 

kregen over het tekenprogramma Inkscape (dit is nu wel al veranderd 

denk ik).  

Advies voor toekomstige doctorandi 

Indien je bachelor- of eerste jaar masterstudent bent en geïnteresseerd 

om na je opleiding wetenschappelijk onderzoek te voeren als 

doctoraatstudent, raad ik je aan om te wachten tot je bezig bent met 

je masterproef. Dan pas kan je echt weten of je wilt doctoreren (tenzij 

je zeer ambitieus bent natuurlijk). Indien je zover staat, spreek er dan 

zeker je promotor eens over aan. En heb geen schrik om ook eens bij 

een andere professor langs te gaan. Het onderwerp van je mogelijke 

doctoraat hoeft niet perse verder te gaan op je masterproef.   
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Horoscoop  

Vragen en onzekerheden de komende maand worden weeral uit de 

wereld geholpen na het lezen van deze horoscoop. Met gewaardeerde 

medewerking van de gehele horoscoopredactie. 

 Dino (Ram) 

Hopelijk heb je genoten van de kalme weken die je hebt meegemaakt. 

Wat er nu gaat komen zal van een ander kaliber zijn, drukke agenda, 

verplichte parkbezoeken met het mooie weer, koers... Maar geen 

paniek, het is bijna paasvakantie. 

 Aquifer (Waterman) 

Het is de periode van eindes geweest, K3 werd K0, One Direction werd 

Two Directions en Top Gear verwatert waarschijnlijk tot iets genre 

Fleet TV.  Aan alle goede dingen komt een einde, behalve aan het 

abominabele acteerniveau van Familie, maar laat dit u niet 

ontmoedigen om het einde van dit academiejaar aan te vatten.

 

 Hamersmijter (Boogschutter) 

Een golf van blijdschap overspoelt u bij het bezien van uw 

zelfgeweefde manden want het is bijna Pasen en u weet wat dat 

betekent: paaseitjes rapen! Trek u niets aan van kleine neefjes of 

nichtjes, de wet van de sterkste moet gelden. Als u geen fan bent van 

het commercialiseren van katholieke feesten dan kan u nog altijd 

gewoon naar de mis gaan. 
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 Trilobiet (Kreeft) 

'Volgende maand beter' kon u in uw vorige horoscoop lezen. Welnu, na 

raadpleging van de externe experts (u kent ze al wel) kan ik alleen 

maar zeggen dat zij er compleet naast zitten. Als er de komende 

weken iets u niet aanstaat moet u dit gewoon zeggen tegen de persoon 

in kwestie en zelfvertrouwen uitstralen. De komende maand is van u! 

 Mammoet (Steenbok) 

Shit happens zei de boer en hij vulde zijn beerton. Tenzij je een boer 

bent moet je bij situaties met een hoge 'shit happens-factor' ofwel een 

momentje van bezinning inlassen en leren van je fouten of je kan 

gewoon alles relativeren en verder doen zoals je bezig was. Welke 

optie je moet kiezen is moeilijk te voorspellen maar zal vooral 

afhangen van de SH-factor van de situatie. 

 Tweeling 

Gelukkig is het voorlopig typisch Belgisch weer geweest waardoor 

chillen in het park nog niet veel een optie is geweest. Daarvan heeft 

het schoolwerk kunnen profiteren en heb je een mooie voorsprong 

kunnen opbouwen vergeleken met de rest. Geniet van deze tijdsreserve 

als je zondag al vanaf de voormiddag in de zetel hangt voor de hoogdag 

der hoogdagen, de Ronde Van Vlaanderen. 

 Schacht (Maagd) 

Deze week viert Radio Nostalgie de 1000 Klassiekers. Dit zou u de 

komende maanden ook kunnen doen. Vier alle klassiekers die horen bij 

een geslaagd voorjaar. Probeer wel niet simpelweg in herhaling te 

vallen want we weten allemaal wat er gebeurt met zaken die in 

herhaling vallen... 

 Anomalocaris (Leeuw) 

Wanneer komt er eens een voorspelling dan wel raadgeving over 

relaties en liefde vraagt u zich af. Welnu met zulke platvloerse en 

simpele horoscopen houd deze professionele dienst zich niet bezig, 

daarvoor zijn er de Flair en consorten. Wat deze bekroonde horoscoop 

u wel kan meegeven is dat een galabal zoals dat van vrijdag gezellige 
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gelegenheden zijn, zeker voor een ideale schoonzoon zoals u 

(vrouwelijke lezers kunnen hopen op ideale schoonzonen). 

 Stauroliet (Stier) 

Jokke van de De Biker Boys orakelde het al: "Wil je de top van de berg 

aanraken of de sterren bereiken?" Aan u de keuze, maar de laatste 

optie staat garant voor meer geweldige ervaringen. Als er dan al iets 

misloopt dan kan je gebruik maken van de horoscoop voor de 

Mammoet. 

 Kompas (Weegschaal) 

Door de vele springkastelen die u weer zal zien verrijzen in de tuin van 

menig communicantje de komende weken komt het kind in u naar 

boven. Gelukkig is het binnenkort twee weken vakantie en kan je zo 

veel gaan buiten spelen als je wil. Willen of niet, je zal merken dat je 

je geologische opleiding niet kan verbergen. Zandkastelen worden 

variaties in korrelgroottes en wandelingen in de Ardennen worden 

onbedoeld excursies waar je enkel nog gelaagdheden kan spotten. Weg 

onschuldige kindertijd! 

 Twistappel (Vissen) 

Onderzoek heet uitgewezen dat de overgang naar het zomeruur meer 

verkeersongevallen veroorzaakt. Pas hier voor op, niet enkel bij uzelf 

maar ook bij andere mensen. Meld elke onveiligheid aan de bevoegde 

instanties, let op: dit geld niet voor Chinezen in het Arenbergpark, 

deze rijden per definitie onveilig. 

 Ammoniet (Schorpioen) 

Blij met uw collage? Hopelijk wel 

want dan hebt u een verzameling 

om met blije gevoelens op terug te 

kijken aangezien het een moeilijke 

periode wordt volgens de horoscoop 

van de collega's van de Flair. Hier 

wordt echter geen belang aan gehecht dus u kan uw collage gebruiken 

om de BBQ mee aan te steken want het wordt terug beter weer, hoera!  
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Jente Pauwels: Stage GET – 

IFP 

Voor mijn 2e semester in 1ste master heb 

ik gekozen om een stage te gaan doen 

aan het IFP in Frankrijk. IFP staat voor 

Institut Français du Pétrol, een olie/gas 

bedrijf dus. Voor deze stage zal ik 3 

maanden in Toulouse zitten, waar ik 

werk aan het bedrijf GET 

(GéosciencesEnvironnement Toulouse) en 

3 maanden in Parijs aan het IFP. Voor de 

moment zit ik dus in Toulouse en werk ik in het bedrijf GET. Dit bedrijf 

is voornamelijk een onderzoekscentra met zowel professoren, 

studenten, doctorandi en echte “chercheurs”. Mijn stage onderwerp 

gaat over de degradatie van organisch materiaal in mariene 

sedimenten. Ik moet veel op de computer werken, wat wel wat saai 

klinkt, maar het heeft ook zijn voordelen. Ik werk samen met een 

groep van ongeveer 15 andere studenten (allemaal 2e master geologie 

van de Université Paul Sabatier). Iedereen heeft natuurlijk wel zijn 

eigen onderwerp maar er wordt geregeld informatie uitgewisseld 

onderling en als je vragen hebt, kan je die altijd gemakkelijk even in 

de groep gooien. Specifiek werk ik momenteel aan de DSDP/ODP/IODP  

database, dus ik moet data bekijken, interpreteren, grafiekjes maken, 

initialreports nalezen etc. Ik doe geen terreinwerk, het is dus wel een 

“bureaujobke”. In Parijs ga ik waarschijnlijk deze data verder moeten 

exploiteren en dan ga ik ook moeten modeleren met verschillende 

programma‟s. Wat dit allemaal juist gaat inhouden, is voor mij ook nog 

een beetje een vraag. Momenteel zit ik al 6 weken in Toulouse en ik 

heb al heel wat bijgeleerd. Niet alleen geologische dingen over mijn 

onderwerp, maar ook wat het inhoudt om deel uit te maken van een 

bedrijf. Hier aan het GET zijn ze wel redelijk soepel met de uren van 

de studenten, je mag in principe aankomen en vertrekken wanneer je 

wil, zolang je op ‟t einde van de week maar iets hebt dat je kan laten 

zien waaraan je hebt gewerkt. Ze geven je dus eigenlijk veel 

verantwoordelijkheid en vrijheid. Ik raad het iedereen aan om een 

stage te doen, binnenland of buitenland. Je leert er enorm veel van 
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bij, het is uitdagend, je leert heel veel nieuwe mensen kennen, en het 

staat uiteraard heel mooi op je CV. Deze nieuwe contacten kunnen ook 

zeer nuttig zijn voor als je in dezelfde sector wilt gaan werken later en 

je nog een job zoekt. Plus, hier in Frankrijk word je normaal gezien 

betaald, wat ook wel leuk meegenomen is natuurlijk. (let op, in België 

is dit meestal niet het geval). Kort samengevat, als je al weet in welke 

richting je wilt verdergaan met je geologische studies, raad ik het je 

zeker aan om in die richting een bedrijf te zoeken waar je stage aan 

kan doen. Het is een levenservaring en je houdt er alleen maar goede 

dingen op na! 
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Roddels 

Deze keer hebben wij zeer weinig roddels ontvangen, dus hebben wij 

geprobeerd zelf goed rond te kijken en anomalieën te zoeken het 

alledaagse geologenleven. Wel bedankt aan de anonieme AV om ons 

toch een beetje te helpen. 

We hebben te horen gekregen dat SB van 2de master zichzelf 

beschouwd als de ideale schoonzoon. Volgens het tijdschrift Klasse 

wordt de ideale schoon gedefinieerd als:  

 iemand die aandachtig luistert naar zijn schoonouders, wat 

hebben ze echt nodig? 

 iemand die het gevoel geeft altijd klaar te staan 

 iemand die niet per se zelf alles doet, maar die zijn weg kent en 

een breed netwerk kan inschakelen  als het nodig is 

 een ideale schoonzoon houdt het evenwicht tussen af en toe iets 

zelf doen en ervoor zorgen dat de schoonouders vooral hun eigen 

plan kunnen trekken. 

 Een echt ideale schoonzoon is vooral iemand die je vertrouwt en 

die voor je klaar staat. 

Bij deze, beste SB, hopen wij dat je deze eigenschappen bezit. 

Andere ideale schoonzonen vind je op: 

http://vtm.be/familieraad/ronny-king-vindt-zichzelf-de-ideale-

schoonzoon en http://www.vier.be/scheireendeschepping/videos/de-

ideale-schoonzoon/32373 

Ook blijkt het dat er bij de schachten enkele studenten zitten met 

goede muzieksmaak. Zo is ons ter oren gekomen 

dat EP van het eerste jaar een stiekeme fan is van 

OneDirection en een poster van Harry Styles boven 

haar bed heeft hangen. Beste EP, je moet je niet 

schamen, 1D is gewoon een heerlijke band! 

  

http://vtm.be/familieraad/ronny-king-vindt-zichzelf-de-ideale-schoonzoon
http://vtm.be/familieraad/ronny-king-vindt-zichzelf-de-ideale-schoonzoon
http://www.vier.be/scheireendeschepping/videos/de-ideale-schoonzoon/32373
http://www.vier.be/scheireendeschepping/videos/de-ideale-schoonzoon/32373
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Ook kunnen we melden dat JP van derde 

bach in zijn opzet geslaagd is waar hij 

tijdens Cleavage TD aan begonnen is. Toen 

probeerde hij nog de knappe deerne LB uit 

het eerste jaar te verleiden met een 

paringsdans van 7 liedjes lang. Tijdens het 

zware bierenfeestje van Geos in de 

Cuythoek, heeft hij eindelijk zijn slag 

kunnen slaan zoals in de bijhorende foto te 

zien is. Proficiat JP en LB. Kortstondig 

plezier is ook plezier! 

Via sms heeft de redactie ook vernomen dat 

ook MM van derde bach zich tijdens de In 

Mijnen Tijd TD kon plezieren door te flirten 

met dezelfde LB. De uitspraak “Sharing is 

Caring #JP” kan er ook op wijzen dat MM het 

gewoon leuk vindt om JP te pesten. 
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Erasmus: Nathan in Lausanne 

Bonjour Tout le monde!,  

Op vraag van de redactie heb ik een stukje geschreven over mijn 
erasmusverblijf in Lausanne.  Lausanne is een vrij grote stad in 
vergelijking met Leuven.  De stad is gebouwd op een molasse heuvel en 
dat is ook te merken als je door de stad wandelt. Het is een mooie 
stad, maar vooral zijn ligging, dicht aan het meer en aan de voet van 
de Alpen,  maakt het heel aantrekkelijk.  De universiteit ligt op een 
kleine 5 kilometer van het stadscentrum.  De meeste studenten hebben 
een kot in een van de residenties van FMEL. Deze liggen rond of achter 
de universiteit, dus uit het centrum.  Aangezien het bijna niet te doen 
is om een schappelijk kot te zoeken in het centrum,  was mijn 
aangeboden kamer van het FMEL de beste oplossing. Ik zit in de 
residenties Bourdonette. Dit zijn zeer mooie en grote kamers vlak aan 
het unief. Ik heb hier ook al veel toffe mensen leren kennen. Hoewel 
het misschien allemaal ver uit elkaar lijkt, is dat in Lausanne geen 
groot probleem want Lausanne heeft het beste openbaar vervoer ter 
wereld. Alleen ‟s nachts niet, maar daar zijn oplossingen voor: nachtje 
door tot de eerste metro, een fiets huren ( met veel versnellingen voor 
de hellingen!), of een UBER delen met vrienden ( niet te verwarren met 
de veel te dure taxi).  

De voertaal is Frans en aangezien veel mensen Frans spreken en het 
ook appreciëren als je een poging doet, is het zeker geen slechte 
locatie om u Frans te verbeteren.  

Kort over de universiteit. De universiteit ligt buiten het stad, maar 
heeft wel een indrukwekkende campus aan het meer. Hier vind je 
kebabzaken, kappers, reisbureaus  en een coole bar (Zelig) met 
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Belgische bieren aan schappelijke –Zwitserse- prijzen. En toevallig is 
het daar waar je als geoloog altijd les hebt ! Voor de rest biedt de 
universiteit een gigantisch sportaanbod aan, Van Qi-gong tot Zeilen. De 
laatste ga ik zeker doen, dat eerste heb ik geen idee van wat het exact 
is. De lessen zijn interessant, en soms moet ik naar Gèneve reizen. Dat 
is zoiets als Leuven-gent en zo leer ik de mooie stad Gèneve ook 
kennen.  Het meest indrukwekkend zijn natuurlijk de vele excursie die 
ze hier organiseren, van Sicilië tot Ierland.  De lessen zijn allemaal in 
het Engels aangezien er veel internationale studenten in de master 
zitten.  

Het Erasmus leven in Lausanne is dik OK.  De erasmusorganisatie 
organiseert op wekelijkse basis feestjes en uitstapjes doorheen 
zwitserland. In mei organiseren ze zelfs een galabal op een boot op het 
grote meer van Genève. Daarnaast is Lausanne een zeer dynamische 
stad met tal van plaatsen om te feesten of iets te gaan drinken. En 
naar wat ik heb horen zeggen, trekken de mensen van zodra het mooi 
weer is naar het meer om te barbecueën en feestjes te organiseren. 
Dus dat is zeker ook iets waar ik na uitkijk.  

Door dat hier vrij veel internationale studenten zijn (die allemaal 
willen genieten van het leven) kom je vrij snel in leuke vriendengroep 
terecht. Ideaal dus om voor te drinken, want  hoe de leuk de feestjes 
ook zijn, de drank blijft er duur. Daarnaast is Lausanne ook ideaal om 
met vrienden een dagje te gaan skiën of snowboarden. In 1 à 2 uur ben 
je op de pistes met de train, aan vrij voordelige prijzen.  In de zomer 
kun je dan weer gaan hiken in de bergen of gaan zwemmen in het 
meer. Daarnaast ligt Lausanne vrij centraal om andere plaatsen te 
bezoeken. Bijvoorbeeld Milaan kun je gemakkelijk op 2-3 uur bereiken.  

Groetjes,  

Nathan  
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Nergens beter dan Thuis 

De Thuis-fans, stiekem zijn we dat allemaal, hebben vorige week 

kunnen zien hoe Frank en Luc zijn beginnen vechten tijdens een 

spelletje 'Ik heb nog nooit' tijdens de vrijgezellenavond van Luc. De 

aanleiding waren enkele louche zaken uit Luc zijn verleden die Frank 

vermeldde. Luc Bomans moest Luc Bomans niet zijn moesten deze 

zaken niet het topje van de ijsberg zijn. Daarom nemen we een duik in 

het duistere verleden van Luc Bomans aka The Godfather van 

Vlaanderen en dit op een chronologische manier. De saga van Luc 

Bomans bleek echter grootser dan eerst gedacht en daarom wordt dit 

gespreid over verschillende delen.  

Episode I - Rape & Roofies 

De scheve verstandhouding tussen de twee broers begon al tijdens Luc 

zijn jeugd. Luc was toen verliefd op Rosa maar deze was niet goed 

genoeg voor Florke (moeder Bomans) waardoor Luc en Rosa elkaar in 

het geheim zagen. Frank kwam hier op uit en verklikte alles aan Florke. 

Door een misverstand (cfr. FC De Kampioenen) dacht Luc dat Rosa een 

ander had en ook door de slechte thuissituatie besloot Luc naar 

Amerika te vertrekken voor 18 jaar. Bij zijn terugkeer (begin van 

seizoen 1) vind hij Rosa terug en ze gaan samenwonen. 

Een tijdje na zijn terugkeer gaat Luc werken bij Sanitair Vercammen 

(zie Cleavage 4) waar Leontien de baas was. Zij zette haar zinnen op 

Luc en na lang proberen slaagde ze erin om hem en Rosa uiteen te 

drijven. Samen gingen ze Sanitair Vercammen leiden (nvdr. deze 

gebeurtenis wordt door velen beschouwd als het punt van waar het 

bergaf begon te gaan met Luc). 

De tijd gaat voorbij zonder al te veel problemen maar Luc wordt 

gaandeweg verliefd op Simonne, de vrouw van zijn broer. Tijdens een 

van de vele relatiemoeilijkheden tussen Frank en Simonne ging deze 

laatste samenwonen met Luc. Maar na verloop van tijd koos Simonne 

toch terug te gaan samenwonen met Frank. Dit kon Luc echter niet 

verkroppen en hij begon haar lastig te vallen, op het stalken af. 

Simonne hield de boot af tot het punt dat Luc zich niet meer kon 

inhouden en Simonne verkrachtte. 
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De familie Bomans werd verscheurd en een proces volgde al snel. Het 

beloofde een simpel proces te worden ware het niet dat Luc Leontien 

had omgekocht met zijn aandelen van Sanitair Vercammen. Leontien 

getuigde op het proces in het voordeel van Luc en zo werd hij 

vrijgesproken.  

Door zijn aandelen te gebruiken om Leontien om te kopen werd hij zo 

volledig financieel afhankelijk van haar. Na een tijdje huwden Luc en 

Leontien. Het huwelijk begon goed maar Luc raakte meer en meer in 

de ban van Isabelle Vinck, de fotografe tijdens zijn huwelijk en zus van 

Pierre Vinck (voor de niet-kenners: ex van Eva en moordenaar van 

Fernand). Samen smeden ze een plan om Leontien uit de weg te 

ruimen om zo haar aandelen op te strijken, dit doen ze door rohypnol 

('roofies' voor de kenners) in haar drinken te doen. Leontien krijgt 

hierdoor een ongeval met haar wagen maar ze overleeft het echter. Na 

veel vijfen en zessen komt Leontien te weten dat Luc en Isabelle 

achter haar ongeval zaten en ze huurt een lijfwacht in (fun fact: deze 

rol wordt gespeeld door Wim Stevens, de persoon die nu Tom De 

Decker speelt). Vic is echter een handlanger van Isabelle en deze 

laatste gijzelt haar in een caravan. Na een vuurgevecht wordt Leontien 

gered door Luc en Isabelle wordt in een instelling opgenomen. Isabelle 

ontsnapt echter en duikt onder een valse naam onder bij Femke. 

Femke, een kennis van Luc, mag soms babysitten voor Lowie, de zoon 

van Luc en Leontien en hiervan maakt Isabelle gebruik. Isabelle 

ontvoert Lowie en probeert hem van een dak te gooien, Femke kan de 

baby redden maar Leontien vind het welletjes en trekt met haar zoon 

naar het buitenland, Luc blijft achter als een gebroken man. 

Na deze toch wel lelijke streek van Luc beleeft hij een rustigere 

periode. Samen met Werner (Peter Van Asbroeck wordt nog altijd 

geprezen voor zijn vertolking) richt hij de broodjeszaak Ter Smissen 

Baget op. Na een half jaar duiken Leontien en Lowie echter terug op. 

Zij en Luc groeien terug naar elkaar terug en uiteindelijk trekt Luc bij 

hen in, he couldn't be happier. Maar Luc Bomans zou Luc Bomans niet 

zijn als hij ook deze mooie periode niet om zeep zou helpen.  

To be continued... 

  



28 
 

De levensvragen van Cleavage 

In de vorige editie van Cleavage lieten wij enkele levensvragen op 

jullie los. Gelukkig hebben wij ook antwoord gekregen van onze trouwe 

lezers. Deze willen wij dan ook graag met jullie delen, zodat de minde 

ruimdenkende geesten onder de geologen ook verlicht kunnen worden. 

Zijn we niet allemaal een beetje steen? 

Hierbij moeten we 

het groter geheel 

zien. God heeft 

Adam geschapen uit 

klei en Eva uit een 

rib van adam. Wij 

weten allemaal dat 

klei een sedimentair 

gesteente is dus: ja, 

wij zijn allemaal 

steen. Uiteraard 

bekijken we het hier 

zeer letterlijk (en 

ook zeer 

wetenschappelijk). 

Uiteraard wil ik de 

vraag meer 

psychologisch onderzoeken, ze echt doorgronden. We kunnen steen 

beschouwen als een overkoepelend begrip, net als mens. Er zijn enorm 

veel verschillende soorten, die op andere manieren zijn gevormd. Zo 

zit dat ook bij de mens, de oorspronkelijke Kamasutra bestaat uit 64 

standjes. Stenen hebben elk hun eigen functie in de ondergrond op 

enkele uitzonderingen na, zo hebben ook de mensen hun functie in de 

maatschappij. Uiteraard ook weer op enkele uitzonderingen na (bv. 

uitvinder van de polonaise, geschiedenisstudenten, prins Laurent, 

Olivia in Thuis...). Ik denk dat we hieruit wel kunnen concluderen dat 

wij overduidelijk steen zijn.  

  

God die Adam schept uit klei. De korrelgrootte doet hier eerder zand 

vermoeden.. 
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Voelt een steen het als je hem slaat? 

Naar mijn mening zal hij het meer als een onaangename gewoonte 

beschouwen. Hetzelfde zou zijn dat wij, als intellectuele mens, elke 

dag naar Familie (realityshow op VTM) zouden moeten kijken. Het is 

onaangenaam, het breekt sommigen, enkel de hardste (vieze, vuile 

Thuisketters) kunnen zoiets overleven. 

 

Wat zijn nummers en waarom helpen ze ons met het 

universum te kwantificeren? 

Perfect toepasbaar bijvoorbeeld zijn de smurfen. 

Gargamel wou ze begrijpen, ze vangen, er vat op 

hebben, ze opnemen in zichzelf. Dit proberen 

fysici ook, helaas niet altijd met evenveel geluk. 

Hun daden kunnen zelf bestraft worden, kijk naar 

Stephen Hawking... Moreel: Grote smurf is ne 

klootzak.  
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Geologie en bier 

Arend Triple (Fredje) 

Het bier dat ik deze keer gedegusteerd 

heb is vaak te verkrijgen in Café Belge, 

maar niet altijd. Hoewel ik wel denk 

dat The Capital of de Fiere Margriet dit 

bier ook wel vaak zullen hebben. Het 

gaat namelijk over de Arend Tripel. Dit 

is een goed Belgisch (hoe kan het ook 

anders) bier van hoge gisting. Het wordt 

gebrouwen in brouwerij De Ryck in 

Herzele en dat sinds 2006. Arend is 

eigenlijk gewoon een verwijzing naar de 

vroegere naam van de brouwerij. Het 

bier is 8% en is uiteraard ook blond. 

Persoonlijk vind ik dat het bier zeer 

sterk lijkt op de Westmalle Tripel, mijn lievelingsbier en tevens door 

kenners beschouwd als het bier dat de perfectie van de theoretische 

tripel het beste benadert. Ik kan dit bier dus zeker aanraden als je 

houdt van een combinatie van een zacht-bitter bier met een sterk 

hoppige geur. Het heeft ook niet voor niks de gouden medaille op de 

European Beer Star 2008 te Neurenberg, de zilveren medaille op de 

European Beer Star 2011 in de categorie Belgian Style Triple en de 

gouden medaille op het European Beer Star 2013 in de categorie 

Belgian-style Tripel. 

Hapkin (Stef) 

Deze maand heb ik gekozen voor de Hapkin. 

Dit bier is eerder onbekend en kan je niet op 

zo veel plaatsen aantreffen. Ik heb voor dit 

bier gekozen omdat ik er meerdere mooie 

avonden mee heb beleefd. Het is een sterk 

blond bier met een alcoholpercentage van 

8,5%. Het bier wordt gebrouwen met de 

techniek van bovengisting, bij deze techniek 
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van gisten blijft de gist bovenop de wort drijven bij een temperatuur 

van 15-25C. 

De naam is afkomstig van graaf Boudewijn VII van Vlaanderen (1093-

1119), bijgenaamd 'Hapkin' of 'met de bijl'. Graaf Boudewijn gaf de 

paters van de abdij Ter Duinen de opdracht een sterk blond bier te 

brouwen om zijn troepen onoverwinnelijk te maken. Oorspronkelijk 

werd Hapkin gebrouwen door brouwerij Louwaege uit Kortemark, West-

Vlaanderen. Deze brouwerij werd echter in 2002 overgenomen door 

Alken-Maes en sindsdien wordt het bier gebrouwen in Alken. 

Hapkin is echt een sterk blond bier. Het heeft een volle smaak die 

vooral wordt gekenmerkt door de fijne bitterheid van de hop. Wat mij 

ook zeer kan smaken is de fruitige afdronk die rustig verdwijnt in de 

mond. Ideaal voor wie eens een stevig bier wil proberen dat geen tripel 

is. 

Deliria (Cas) 

Wegens ontbrekend budget (awoe 

Game of Stones, awoe!!) dat hopelijk 

WEL beschikbaar gaat zijn in het 

volgend jaar (ze moeten maar es Ni 

zeggen), moesten de redactieleden 

van Cleavage voor de Bierrubriek van 

deze editie als platte boeren eenzaam 

aan toog gaan hangen. Ik ben dus in 

het weekend na mijn uren als coole, 

hippe barman het nieuwe bier van de 

maand gaan uittesten in de al even 

coole hippe zaak waar ik werk. Deliria 

van de tap. Een klein glaasje met roze 

olifantjes. Een eenzame schrijver. Ik 

ben hier geen fan van. Het miste naar 

mijn mening smaak en had een fletse 

afdronk. Het deed mij zelfs aan witte 

wijn denken. Dit bier is blijkbaar gebrouwen door vrouwen in het kader 

van internationale vrouwendag. Zucht. Het had in tegenstelling tot zijn 

grotere broer Delerium Tremens geen volle smaak. Neenee, lieve 
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kinderen, hier zal Cas geen tweede van drinken. Moesten we nu een 

budget hebben om een fatsoenlijk onderzoek te doen, dan zouden we 

ons beter kunnen voorbereiden en bijgevolg dit soort teleurstellingen 

vermijden. Een utopie voor een dorstige man.  

Forestinne Nordika (Nick) 

Even voortgaand op de opmerking van Cas over het ontbreken van 

budget voor bierproeverij: Awoe, Game of Stones, awoe! Ik heb mijn 

biertje gewoon uit de ijskast genomen. Deze editie heb ik mijn 

buikgevoel gevolgd bij de drankenhandel (tijdens karteren in 

september en ik heb het tot nu gespaard). Mijn buikgevoel was fout. 

Dit biertje wordt gebrouwen door Brasserie Caracole uit Falmignoul 

(nabij Dinant). Het bier is een bier van hoge gisting met hergisting op 

fles. Ik gebruik deze nogal algemene benaming omdat de biersoort 

“buiten categorie” is. Met 7.5° alcohol is het niet echt een heel straf 

bier.  

Ik ben begonnen met het bier uit te schenken in een Leffe-glas (enige 

dat ik heb op kot) en door de grote 

hoeveelheid gist op de fles heb ik 

deze gist apart in het flesje 

gehouden en apart gedegusteerd. 

Dit heb ik gedaan voordat ik van het 

glas dronk en ik bemerkte een zeer 

herkenbare smaak. Met nog een slok 

van het glas besefte ik wat deze 

smaak was... anijs. Ik ben geen hele 

grote fan van anijs. In donkerbruine 

bieren (ref.: Gouden Carolus 

Christmas edition) kan ik deze 

smaak verdragen maar ik vind het 

persoonlijk een minder goed idee 

wanneer deze smaak enorm 

bovenkomt in een blond bier. Buiten 

de anijssmaak heb ik toch nog wel 

van het bier kunnen genieten.   
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Filmreview door Fredje: 

Dragon Ball Z – Battle of 

Gods (2013) 

Deze keer ben ik voor een stukje 

nostalgie gegaan. Dragonball Z! De 

tweede anime die ik ooit ben beginnen 

kijken, na Pokémon uiteraard. Ik was 

10 jaar ongeveer toen ik deze serie 

voor het eerst zag, en Goku zijn 

transformatie naar Super Saiyan was 

toen op tv. Zo episch! Dat gevecht 

tegen Frieza met de langste 5 minuten 

ooit! Als kind heb ik nooit verder 

kunnen kijken dan the Cell Games, 

aangezien Kanaal 2, toen nog, verder niks uitzond. Het heeft dan ook 

tot mijn 18-19 geduurd vooraleer ik dankzij het internet ben kunnen 

verder gaan met de Buu saga. Jammer genoeg heb ik toen ook 

Dragonball GT gezien, en jongens en meisjes: kijk nooit naar 

Dragonball GT! 

Nu over deze film. Dit is het vervolg op het einde van de serie, 17 jaar 

later! Dat is dus een behoorlijk lange tijd! Je kan je dus al direct 

indenken dat de animatietechnieken sinds toen sterk veranderd zijn. Je 

ziet dit ook aan de film, grafisch is het veel sterker. De makers 

proberen zich ook nog steeds aan de originele stijl te houden, met het 

nodige afbreken van gebergtes en andere gesteenten. Zeer leuk voor 

ons, geologen. Maar het meest nostalgisch orgastische aan deze film is 

dat alle personages nog steeds worden ingesproken door dezelfde 

stemmen als de anime reeks! 

Het verhaal begint weer een beetje zoals altijd. Alles is vrolijk en de 

Saiyans zijn nog steeds de sterkste die er zijn en er komt weer een 

vijand aan die toch sterker blijkt te zijn. Deze keer komt de vijand al 

voor in de introductie. Het gaat om Beerus, de god van de vernietiging, 

die wakker wordt en verneemt dat Frieza verslagen is door de 

SaiyanGoku. Beerus, altijd op zoek naar een opponent waardig van zijn 
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macht, gaat op zoek naar Goku in de hoop dat hij de legendarische 

Super Saiyan God is. Na een makkelijke overwinning op Goku, reist de 

Beerus samen met zijn vriend en mentor Whis, naar de planeet Aarde. 

Als Goku de legendarische Super Saiyan God niet is, dan moet hij zich 

wel tussen de laatste Saiyans op Aarde bevinden. Na zijn aankomst op 

Bulma‟s verjaardagfeest, blijkt hij ook hier teleurgesteld te worden. 

Enkele korte ontmoetingen later,  besluit Beerus dan maar snel de 

planeet op te blazen. Dus weer tijd om dit alles op te lossen voor onze 

Z-fighters. 

De film zelf geeft ook genoeg tijd om alle personages terug te tonen, 

zodat er eerst een nostalgisch weerzien is voor de kijker. Voor het 

vechtgedeelte wordt er veel berust op Goku en wordt er minder 

aandacht gegeven aan Vegata, Gohan en Gotenks. Dit gebeurde in de 

serie meer, maar nu waren ze ook beperkt tot 100 minuten. 

Ook dezelfde humor als de serie staat hier centraal. Zo worden de 

meeste conflicten door stommiteiten veroorzaakt en wordt het weer 

duidelijk wat voor een veelvraten al die vechters toch zijn. De 

lachwekkende scenes zijn overvloedig aanwezig en trekken je echt 

terug in de sfeer die je bij de serie had. 

Deze film is een waardig vervolg op Dragonball Z en lijkt zelfs de 

climax te zijn van heel het gebeuren. Daarom is deze film ook enkel te 

smaken als je heel Dragonball Z gezien hebt. De grote vijanden uit de 

serie worden nog wel een herhaald, maar als losstaande film komt het 

niet tot zijn recht. Enkel voor de fans dus! 

En oh ja, deze zomer komt Dragon Ball Z: Resurrection of F uit, met de 

terugkeer van Frieza! Nerdgasm alert! 
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Steenkip van de 

maand 

 
Terug van weggeweest: 
de Steenkip rubriek! 
Om ons playboy gehalte 
iets te doen stijgen, 
wordt hierin iedere 
editie een knappe, 
vrouwelijke rockster 
besproken. Dit is tevens een excuus om foto‟s van oogstrelende 
fraumenschen in dit blad te smokkelen. Deze week gaat alle aandacht 
naar Brody Dalle, frontlady van The Distillers en Spinnerette en 
allround straffe madam.  
 
Met de stevige punkrock van The Distillers –“City of Angels” neemt ons 
nog altijd terug naar die goede oude tijd op het skatepark-  maakte 
mejuffrouw Dalle in het begin van het millennium enige furore. 
Vergelijkingen met Hole van Courtney Love waren niet ver weg. Met 
haar Joan Jett achtige présence en stem werd Dalle al snel een 
cultheldin. Ze verliet The Distillers in 2006 en stichtte Spinnerette. 
Hoewel iets alternatiever, zijn de punkrockinvloeden niet ver zoek in 
deze groep. Sinds 2010 staat deze band echter ook op inactief. Dalle 
heeft nadien nog een soloplaat uitgebracht met het hippe “Meet The 
Foetus/Oh The Joy”, maar haar muzikale carrière staat momenteel op 
een laag pitje omdat ze zich meer wilt focussen op haar privéleven.  
 
Ze is immers getrouwd met de enige echte Josh Homme: frontman van 
Queens of The Stone Age en naar de bescheiden mening van uw dienaar 
zowat de meest getalenteerde rockster van de afgelopen 25 jaar. Josh 
Homme heeft hoogblond haar, ziet er uit als een smoothmotherflipper 
en heeft een stem als een engel. Menig heteroseksueel overtuigd 
redactielid zal niets anders kunnen dan zuchtend overstag gaan als Josh 
zachtjes “I Wanna Make It Wit Chu” in ons oortje komt zingen. Naast 
het goddelijke charisma heeft deze man talent in overvloed als 
begenadigd gitarist. Beschouwd als één van de beste liveacts in de 
wereld, heeft Queens of The Stone Age een enorme invloed gehad op 
de sound van jonge groepen en is een vaste waarde geworden op de 
Belgische festivals. Hierdoor bent ook U in staat om eens naar een 
degelijk concert te gaan in plaats van zagen zoals de EdSheerans en 
Taylor Swifts (nota van ander redactie lid, Taylor is wel hip)van deze wereld te gaan bekijken.  
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HET GEOS-BOS 
Een satirsche rubriek of memesenzo 
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Spelletjes 
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Kleurplaat 

Kleur braaf de smurf in (volgens de legende zijn deze blauw). Schrijf 

erbij wat de smurf denkt als antwoordt op de filosofische inzichten die 

ons verschaft zijn op de vraag “Wat zijn nummers en waarom helpen ze 

ons met het universum te kwantificeren?” op pagina 29. Stuur uw kunst 

naar redactie.geos@gmail.com 
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Gesponsord door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


