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Voorwoord van de redactie 

Lieve lezers, 

Een nieuw praesidium, een nieuwe redactie, een nieuwe wind. En 
eentje die geurt naar testosteron (naar ’t schijnt riekt dat 
lavendelachtig): de Cleavage redactie heeft nieuwe leden! De oude 
garde wordt bedankt voor hun diensten en zal met veel pijn in het hart 
gemist worden. Fredje, Stef en Nick hebben dit blad gemaakt tot wat 
het is; namelijk een schitterend staaltje topliteratuur dat vakbladen 
zoals Story en Dag Allemaal kan evenaren! Zij worden vervangen door 
de volgende drie stoere binken: Pieter, Sander en Tijs. Meer over deze 
onervaren snuiters valt op volgende pagina’s te lezen, maar ik kan U 
vertellen dat het enthousiasme er van afstraalt. Onder het alziend oog 
van onderstaande, die komend academiejaar zal fungeren als de strikte 
besnorde dictator van uw favoriete studentenlectuur, zullen wij de 
kwaliteit van Cleavage blijven garanderen. Tevens zullen wij met dit 
blad proberen te innoveren, te informeren en te entertainen. Jawel 
lieve vrienden, het wordt prachtig.  

Komende week is naar jaarlijkse gewoonte de kiesweek van Geos. Het 
opkomend praesidium, The Kyanites Who Say Ni!, zullen hun kunnen 
tonen met verschillende activiteiten waarop U bij deze allemaal bent 
uitgenodigd. Daarnaast zullen er dit jaar opnieuw enkele LOL-ploegen 
zijn die het opkomend praesidium het vuur aan de schenen zullen 
leggen. Deze zijn Cristallografie en het machtige T.I.T.T.S, waar 
onderstaande zelf deel van uit maakt en waarvan bijgevolg op volgende 
pagina’s schaamteloos reclame wordt gemaakt. Zowel het opkomend 
praesidium als de aanwezige LOL-ploegen worden in deze editie van 
Cleavage geïntroduceerd. 
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Kaderend in het opkomend praesidium van Geos, zal U ook volgend jaar 
kunnen genieten van uw favoriete rubrieken zoals de ‘Geologen 
Horoscoop’, ‘Filmreviews’, ‘Het GEOS-BOS’ en uiteraard een heleboel 
nieuwigheden. Zo zal U in deze editie al een ‘Comedy Corner’ 
terugvinden waarin een geweldige komiek onder de loep wordt 
genomen. Ook zullen de lieve mensen van het The Kyanites Who Say Ni! 
praesidium ons –arme redacteurs- sponseren zodat wij de ‘Geologen en 
Bier’ rubriek kunnen blijven publiceren. Vertier alom dus.  Bij deze 
wens ik U dan ook veel leesplezier en bedank ik U alvast voor uw steun 
voor het komende jaar. 
 
Uw dienaar, 
Cas  

 

 

 

De voltallige –vernieuwde- redactie:Tijs, Pieter, Sander en Cas. 
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Voorstelling: THE KYANITES WHO SAY NI! 

Praeses 

Twee jaar geleden twijfelde ik welke studierichting mij het beste zou 
liggen, gelukkig heb ik toen geologie gekozen!  Vanaf dag 1 stond het 
praesidium klaar om mij als eerste jaar te steunen en te leiden 
doorheen Leuven.  Nu is het eens tijd om iets terug te doen.  Volgend 
jaar als praeses zal ik met plezier de kring 
leiden.  Met behulp van twee vice-praesessen 
en de Kyanites who say Ni zal dit zeker 
lukken. 

Onze kleine kring heeft succesvolle TD’s, 
plezante feestjes, sfeervolle cantussen en 
leuke cultuur activiteiten.  Voor de atleten 
onder ons zullen er meerdere leuke sport 
activiteiten georganiseerd worden.  Het 
komende jaar zal het praesidium zijn uiterste 
best doen om GEOS gezellig te houden en 
naambekendheid te geven.    

Zoals voorgaande praesessen zullen ik en mij 
vice-praesessen de geologie studenten vertegenwoordigen in kring 
overkoepelende vergaderingen.    

Tot slot een foto van het praeses-team. 
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Vicepraesessen 

Wij zijn trots om jullie dit jaar voor te stellen 
aan een team van 2 vice-praesessen. Samen 
zullen wij de praeses steunen en de vele 
verantwoordelijkheden van het praesidium in 
goede banen leiden. Wij zullen dan ook een 
contactpunt zijn voor praesidium, Geosleden en 
andere kringen. Wij zullen er voor zorgen dat er 
de nodige vergaderingen komen waarop het 
juiste wordt gezegd en waarop iedereen zijn 
mening kan geven en dat daar ook naar 
geluisterd wordt.  

We hebben een gemengde ploeg met zowel nieuwe mensen die 
overlopen van enthousiasme als mensen met al meer ervaring die die 
ervaring ook graag zouden doorgeven.  

Er wordt ook heel wat gefeest en tal van andere leuke activiteiten 
voorzien in Leuven. Je zal ons dan ook wel eens tegen het lijf lopen in 
Leuven. Een beetje dansen op TD’s, een beetje zorgen voor scheve 
foto’s op geos feestjes, meebrullen op de mooiste cantusliedjes, ons 
intellect tonen op een quiz of voluit gaan op één of andere geweldige 
sport. Wij zien het in ieder geval al zitten.  

Natuurlijk hebben we ook iets kort te zeggen over de 
komende kiesweek: Kom allemaal af want het zal 
een drukke, plezante week zijn met heel veel 
activiteiten die we toch niet zouden kunnen missen.  

In ieder geval, wij zijn er klaar voor om er weer een 
super plezante week van te maken waarin we ons als 
praesidium kunnen bewijzen. 

Groetjes  

Najade & Vincent 
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Feestpraesessen 

We like to party  
We like, we like to party. 
We like to party, 
We like, we like to party.  

I've got something to tell ya, 
Well I've got news for you. 
We're gonna put some wheels in motion, 
Get ready 'cause we're coming through. 
Hey now, hey now, here's what I say now, 
Happiness is Thursday in 't vervolg, 
Hey now, hey now, here what I say now, 
We'll be there for you. 
     The Vengaboys 

Uiteraard zullen wij er zijn voor 
jullie, want wij (Ella en Axelle) zijn 
jullie nieuwe feestpraesessen. Voor 
degene die ons nog niet kennen, die 
knappe deerne rechtsboven is Axelle, 
de andere bekoorlijke griet onderaan 
is Ella. Indien je deze twee queens of 
the kempen eens graag wilt 
ontmoeten, kom dan elke avond naar de Oude en wie weet kan je wel 
een glimp opvangen van onze dansmoves. Beide zijn wij fanatieke 
scoutsliefhebbers, dus feestervaring zit al jàren in ons bloed, hart en 
nieren. Aangezien wij steevast het laatste hangijzer zijn op feestjes, 
leek deze functie ons op het lijf geschreven.  
Wij hebben maar twee verwachtingen van jullie, dat is dat jullie komen 
opdagen en dat jullie verkleed zijn. "Always be yourself", dikken 
bullshit, verkleden is de boodschap! Dus zet deze donderdag uw 
eenhoorn op en spring op uw unicorn-bicycle richting 't vervolg.  
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Vele kusjes, knuffels, lebbertjes, eenhoorn-porren, 
jullie nieuwe feestprinsessen: Axelle & Ella 
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Quaestors 

Wij zijn Jonas en Ruben, en als schatbewakers van de Kyanites Who Say 
Ni zorgen we ervoor dat de bergen goud van de hoofdkyanite goed 
beschermd worden. We zullen de financiën van Geos beheren zodat de 
shrubberies zullen floreren en de rijkdommen van onze orde bewaard 
blijven. 

Ni!  
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Seniors 

Warm jullie stembanden maar alvast goed op, want volgend jaar 
worden twee luide stemmen van ex-schachtenmeesters verenigd tot 
één super seniorduo!  Allebei zijn we verzot op cantussen en dus 
zingen, bier drinken en heel veel plezier maken. Najade is nog een 
beetje onervaren, maar met Guus en zijn vele vrije versies moet dat 
wel allemaal in orde komen. We kunnen jullie ook alvast verzekeren 
dat er volgend jaar meer cantussen van GEOS georganiseerd zullen 
worden dan dit jaar.  

Prosit corona! 
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Schachtenmeesters 

Een nieuw jaar begint, een nieuw leven gaat van start voor de verse 
lading schachtjes. Wie zijn ze? Waar komen ze vandaan? Op dit moment 
nog vragen waarop we onmogelijk een antwoord kunnen op geven. 
Maar één zaak staat vast, achterlijk zijn ze niet. Anders hadden ze 
nooit voor zo’n geweldige richting als geologie gekozen! De eerste 
week/weken zullen voor vele schachtjes nog wat ongemakkelijk 
aanvoelen met vele vragen. Wij, Florent  en Ben (rechts), gaan er alles 
aan doen als schachtenmeesters zodat ze zich zo goed mogelijk zullen 
thuis voelen in Leuven en omstreken. Zij zullen met al hun vragen 
terecht kunnen bij ons. 
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ICT 

Net zoals vorig jaar neem ik de toch wel wat onderschatte taak op mij 
om onze kring in de digitale wereld te vertegenwoordigen. Afgelopen 
jaar werd de website ondanks beperkte middelen (lees: geen) volledig 
in een nieuw jasje (of kleedje voor de meisjes) gestoken. Wie de 
afgelopen maanden onder de grond vertoefde wist het misschien nog 
niet, maar onze website is vanaf nu te bewonderen op 
http://geosleuven.be/!  

De nieuwe domeinnaam heeft als bijkomend voordeel dat de 
verschillende functies binnen het praesidium nu makkelijker via mail te 
bereiken zijn. Altijd al die ene roddel willen doorsturen naar de 
redactie van Cleavage? Je hebt nu alvast één excuus minder om dat 
niet te doen, want hun mailadres zul je zeker niet meer vergeten: 
redactie@geosleuven.be. Alle andere mailadressen zijn op dezelfde 
manier opgebouwd (functie@geosleuven.be), maar als je echt zou 
twijfelen vind je alle adressen ook op onze site terug. Klik hiervoor 
even door naar ‘GEOS’ en dan ‘Praesidium’. Op de site vind je ook een 
contactformulier waarmee je de praeses, vicepraeses en de webmaster 
kan contacteren moest zelfs je mailprogramma het even laten 
afweten. 

Naast het contactformulier vind je op de site ook het laatste nieuws 
over onze kring, de fumarool, de meest recente editie van ons 
vermaarde kringblad Cleavage, onze kalender met alle activiteiten en 
sinds vorige week ook enkele fotoalbums. Neem zeker eens een kijkje!  

Ook onze examenwiki kreeg onlangs een stevige opfrisbeurt en is net 
zoals onze site nu volledig geoptimaliseerd voor mobiele apparaten. De 
examenwiki checken op het toilet vormt dus geen enkel probleem 
meer… Probeer het zeker eens uit op http://wiki.geosleuven.be/ en 
vergeet niet na elke examenperiode jouw vragen toe te voegen. 
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Voor volgend jaar staan voorlopig geen zo’n grote veranderingen als dit 
jaar op stapel, maar je weet natuurlijk nooit… 

Wil je iets posten op de site, heb je ergens een foutje zien staan, 
ondervind je problemen bij het registreren op de examenwiki, heb je 
een fantastisch idee of wil je helpen bij de vertaling van het Engelse 
deel van de site? Bij om het even welk ICT-gerelateerd probleem 
(i.v.m. Geos uiteraard J) kun je me altijd contacteren op 
webmaster@geosleuven.be of via één van de vele andere digitale 
kanalen. 

Jef - ICT - 2015-2016 
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Sportpraesessen 

 

Jullie voelen het al aankomen! Sporten, zweten, afzien… 
en natuurlijk het occasionele pintje. Wij zijn Matthias Van 
Delsen (links) en Nick Van Horebeek (rechts) en zijn dit 
jaar de sportpraesesen van dienst.  

Dit jaar zullen we dan ook weer samen met 
jullie hulp alles geven op de 24-urenloop. 
Naast dit topevenement zullen er ook tal van 
anderen sportieve activiteiten georganiseerd 
worden die het beste in iedereen 
bovenhalen. Ook horen daar de IFB-
competities bij waar we ons kunnen meten 

met de andere kringen. Begin dus al maar te trainen! 

Hopelijk is het competitiebeest in jou ondertussen al 
wakker, want we beginnen reeds in de kiesweek met het 
verdedigen van de Geobeker. Laat de beste aardwetenschapper 
winnen! 

Matthias en Nick 
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Cultuurpraesessen 

 
Dit jaar stellen de kyanites who say ni een cultuur duo van formaat 
voor. Ze worden wel eens vergelijken met Gaston en Leo, Tom en 
Jerry, Chandler en Joey, Fred en Barney, Troy en Abed, Bert en Ernie, 
maar gaan vooral onder naam als Stijn Verbercht en Maarten Meys. 
 
Wat kunt u van ons volgend jaar verwachten? Gaan we nu wel eens een 
brouwerij bezoeken? Is er deze keer een prijs voor de winnaars van de 
Geos Quiz? Allemaal vragen die volgend jaar beantwoordt zullen 
worden. Wel kunnen we al zeggen dat we jullie het betere (al dan niet 
Vlaams) cultureel erfgoed in jullie strot gaan rammen tot jullie enkel 
nog cultuur kunnen braken. 
 
Één ding is zeker, een Monty Python filmavond is een noodzaak die we 
jullie NI (nvdr: aghahahaha…) willen ontnemen.	   
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Medewerkers 

                        
Joachim                 Lize 

  
Raf         Priscilla 

 

     

 
 

Michiel	  
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Robin       Sien 

 

    

Tom       Xenia 
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De Nieuwe Redactie Doorgelicht 

 

Out: Fredje, Stef en Nick. In: Tijs, Pieter en Sander.  Eeuwige 
constante in het verhaal: Cas. Om de nieuwe redacteurs wat beter te 
leren kennen, werden onderstaande vragen beantwoorden. Deze 
vragen dienden tevens als sollicitatiegesprek om de felbegeerde positie 
van Cleavage redacteur te bemachtigen. Deze worden hier 
gepubliceerd zodat ook U kunt weten welk vlees we in de 
spreekwoordelijke kuip hebben. Oordeelt U vooral zelf. 

Omdat Cas al een jaartje redacteur is, is hij van mening dat hij zich 
niet tot het niveau van nieuwkomers hoeft te verlagen en daarom deze 
vragenlijst niet heeft ingevuld.  

 

Tijs 

 

 

 

 

 

 

Favoriete kleur Blauw 

In een vorig leven was ik Een slak 

Mijn favoriete weekdag  Blauw 

Later zie ik mezelf als Hoofdredacteur 

Mijn sterkste punt Mijn kinderachtigheid 

Mijn zwakste punt Mijn enkels 

Cleavage betekent voor u Gratis bier 

Jouw motto Carpe noctem 

Ik ga op reis en neem 
mee 

Mijn Black Thunder 
3000 

Favoriete one night stand Shrek = Love 
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Sander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favoriete kleur Gebroken beige 

In een vorig leven was ik Beetje blauw 

Mijn favoriete weekdag  Upperdareavond 

Later zie ik mezelf als Machtig maar rechtvaardig 

Mijn sterkste punt Mijn snelle associaties 

Mijn zwakste punt Mijn liefde voor pringles/lays 

Cleavage betekent voor u Een foute beslissing 

Jouw motto 

 

Als het niet past dan scheurt het 
maar 

Ik ga op reis en neem 
mee My shades 

  

Favoriete kleur Roze met franges 

In een vorig leven was ik Sekssymbool 

Mijn favoriete weekdag  Woensdag dat breekt de week 

Later zie ik mezelf als Echte Vlaming 

Mijn sterkste punt Mijn snedigheid 

Mijn zwakste punt Mijn accent 

Cleavage betekent voor u Sociaal contact 

Jouw motto 

 

Beter 1 vogel in de hand dan geen 
hand 

Ik ga op reis en neem 
mee Een woordenboek 

Favoriete one night stand Vriendin van Tijs 

	  Pieter 
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Yo the boyz & girls! 

Hier staan weer enkele anciens voor  
jullie, dit jaar versterkt door een iets jonger (en 
tevens supa dupa knap) persoon! 

Wie kent KBAM (Koffie, bier en Anouk Matton) 
nog? Of HYST-op-den-Arenberg (Hoegaarden, 
Yvonne Strahovski en thee)? Al tweevoudig 
laureaat op de verkiezing der lolploegen! Maar 
dit jaar zijn we verzwakt: Rikkert zit in het 
buitenland, maar verzorgt daar ook de nodige 
LOL. Maar de andere drie leden zijn zwaar aan 
het thesissen en kennen dus veel minder LOL L. 
Toch zullen we proberen onze beperkte vrije 
tijd te besteden aan jullie, onze kiezers, onze 
lieve geologen! Daarom hebben wij een vijfde 
lid, niemand minder dan Cas Neyens! Jawel, de 
Adonis van 1ste master en de Poseidon van Geos! 

Maar bij een nieuw jaar, hoort een nieuw 
concept. Ook dit jaar willen wij jullie verblijden 
met al dan niet koude thee. Ook gaan we dit 
jaar voor tripel bieren, want een ancien drinkt 
liever rustig een echt lekker biertje i.p.v. altijd 
maar te kappen! En last but not least, een 
feestje is geen feestje zonder Taylor Swift! En 
op deze manier is T.I.T.T.S. (Tripels, (Ice) Tea 
& Taylor Swift) geboren. Kom gezellig met ons 
meefeesten! 

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.I.T.T.S 
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Cristallografie 
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Geologie en Bier 

De redactie vertelt over hun 
favoriete bieren. 

La Chouffe (Pieter) 

Na lang wikken en wegen, heb 
ik voor La Chouffe gekozen als 
mijn favoriet bier. Uiteindelijk 
was het niet meteen de smaak 
die de doorslag gaf, ook al is 
deze uitermate subliem, maar 
vooral het feit ik me vele 
gezellige situaties kan 
herinneren waar dit bier ook 
op de afspraak was en me deze aanwezigheid van La Chouffe wel is 
bijgebleven, een emotionele factor als het ware. Ook in een van 
Leuvens gezelligste cafés hebben ze dit bier van ’t vat: ’t Vervolg. Qua 
smaak hoeft dit bier geen uitleg, iedereen voelt het water al in de 
mond komen elke keer dat de alom bekende, guitige kabouter in zijn 
herkenbare glas gegoten wordt. Welke bier komt er dan net te kort 
hoor ik u zich afvragen. Wel, karmeliet, blonde leffe, 
kaiser en meer van dit lekkers kunnen mij steeds bekoren 
(hint!). 

 

Ter Dolen (Cas) 

Omdat ik mijn favoriet bier (Wilderen Kanunnik) al 
besproken heb in de eerste editie van deze schitterende 
rubriek, bespreek ik nu een random bier dat in mijn 
koelkast staat: Ter Dolen Blond. Dit Limburgse 
streekproduct viel bij mij in goede aarden. Een zachte, 
edoch bittere smaak welt volmondig op. Gebrouwen 
volgens het Reinheitsgebot (schitterende Duitsers) en met 
een hergisting op de fles, zoals het een echt abdijbier 
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beaamt, is deze alcoholische versnapering zeer aangenaam om te 
nuttigen op een mooie zomerse dag, zoals die enkel in het fabelachtige 
Limburg te vinden zijn. Voor sommigen zal dit bier een te zachte smaak 
hebben, maar juist daarom is het een lekkere afwisseling tussen al het 
tripelgenot. De brouwerij Ter Dolen bevindt zich in een 16de eeuws 
kasteel met een moderne brouwerij en een gezellig café. Dit bier heeft 
tevens de derde plaats gewonnen in een proeverij georganiseerd door 
het Nieuwsblad en de Standaard. Alhoewel deze bladen niet dezelfde 
kwaliteitsonderzoeken uitvoeren die wij aanbieden, is dit 
desalniettemin een verdienstelijk gegeven. 

 

Tijs (Maes Radler) 

Om eens af te wijken van de norm die is gesteld 
in deze rubriek, “bier”, maar het toch fris en 
sprankelend te houden, ga ik het hebben over 
het drankje der kiesweekgoden: Maes Radler. U 
zult wel denken, is dat geen frisdrank? Dit biertje is het heilige 
nageslacht wat gekomen is uit het samenvoegen van een frisse pint 
Maes en Pulco (lees: citroensap). Resultaat: citroenfanta met alcohol 
(en een subtiel biersmaakje). Maar een van de enige redenen dat dit 
bier gedronken wordt, is omdat het gratis wordt weggegeven tijdens de 
Leuvense kiesweken. Hierbij moet wel gemeld worden dat na elke 
consumptie van dit drankje, het moeilijker en moeilijker wordt om de 
mond open te doen, want die zijn dichtgeplakt door de suikers. Helaas 
is het tijdperk van de Radlers gedaan … Dus u zal uw dorst moeten 
lessen met inferieure drankjes in de kiesweek, buiten als u naar de 
dichtstbijzijnde winkel stapt en het zelf koopt (aanrader!). 
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Sander (St. Bernardus Abt 12) 

Ik heb gekozen voor de abt 12 van de brouwerij St. Bernardus uit 
Watou. Dit bier is ongeveer hetzelfde als de wereldberoemde  abt 12 
van de abdij van West-Vleteren. Dit komt omdat de brouwerij de 
recepten heeft gekregen van de monniken. Het bier wordt al sinds 1946 
gebrouwen, toen onder licentie van de abdij van West-Vleteren toen 
onder de naam St. Sixtus. In 1992 liep de licentie af maar mocht de 
brouwerij de recepten blijven gebruiken. De naam St.-Sixtus mocht wel 
niet meer gebruikt worden en dus werd de naam St. Bernardus 
gekozen. Het is een donker bier met een alcoholpercentage van 10%. 
Normaal ben ik niet echt fan van bruine bieren, maar dit bier kan me 
echt wel bekoren. Het heeft een fruitige smaak met een bitterzoete 
nasmaak. Dit is tot nu toe het beste bier dat ik ooit geproefd heb. 
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Een zonnige dag in Leuven… Sander vertelt 

De winter is gedaan, de zon komt er aan en het wordt warmer. Je wil 
naar buiten gaan maar je weet niet wat doen. Geen nood want je 
favoriete magazine heeft ook hier wel oplossingen en tips voor. 

1 Doe eens een wandeling. 

Leuven is een stad met een rijke geschiedenis, het staat vol mooie 
gebouwen en heeft vele parken. Er zijn ook speciale wandelingen in 
een bepaald thema, zoals de Vesaliuswandeling. Info voor deze 
wandelingen kun je vinden op de site van de stad Leuven: 
www.leuven.be.  

2 Doe eens een terrasje 

Na al dat wandelen in de blakende zon heb je natuurlijk dorst 
gekregen. Op de Oude markt, ook wel de langste toog ter wereld 
genoemd, vind je vele cafés waar je ook buiten kunt zitten, ook in de 
rest van het centrum kun je genieten van een fris glas gerstenat. 

3 Doe eens goedkoop 

terrasjes doen is natuurlijk niet goedkoop, je bent al snel een pak geld 
kwijt voor je dorst gelest is. Een goedkoper alternatief is natuurlijk 
pintjes van het huismerk in de supermarkt gaan kopen. Deze kun je dan 
opdrinken in een van de parken van  Leuven. En als je dan toch in de 
supermarkt bent, waarom dan geen eten kopen en een picknick doen in 
het park. 

4 Doe eens sportief 

Mooi weer is natuurlijk het ideale moment om wat aan die bierbuik te 
doen of om de winterkilo's eraf te sporten. Rond gebouw De Nayer ligt 
de Finse piste, maar het voordeel van joggen is dat je het overal kan 
doen. Op de site van de KU Leuven staan verschillende loop en 
wandelroutes 
(http://www.kuleuven.be/sport/sportaanbod/personeel/wandelen-of-
joggen). Als je met vrienden of vriendinnen wil sporten kun je altijd 
een sportveldje huren of eens gaan tennissen. Kortom opties genoeg 
om te bewegen. 
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5 Doe eens iets nuttig 

Het betere weer heeft echter ook een keerzijde, het toont immers dat 
de examens van juni eraan komen. Je moet dus niet vergeten te 
studeren. Maar niemand heeft gezegd dat dat aan een bureau moet 
zijn. Neem je boeken gerust mee naar buiten, neem een handdoek en 
ga op het gras zitten of zet je comfortabel in een tuinstoel. 

Noot: de redactie is niet aansprakelijk voor blaren, katers, allergieën 
of verbrande huid. Kom buiten op eigen risico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29	  
	  

Horoscoop 

Uw zekerheid in een zee van onwetendheid. 

• Dino (Ram) 

Ah ram, om een of andere reden mijn favoriete sterrenbeeld. Het is in 
ieder geval niet omdat deze constellatie gewoon een gekromde lijn is 
en allesbehalve een ram, stomme sterren. Maar nu ter zake, we lezen 
dat jouw pad bezaaid is met voorspoed en geluk. Koester deze mooie 
dingen, want de wereld zit vol met enge zaken, zoals suïcidale piloten 
en indexsprongen. 

• Aquifer (Waterman) 

‘Wat zou ik deze week eens doen’, zei de 
waterman. Nou, dat treft! Deze week is het 
namelijk de kiesweek van Geos, de tofste kring 
van heel de wereld, (Wieslandia roert zich al). 
Kom gezellig meedoen aan alle activiteiten, 
want het belooft er spetterend aan toe te gaan, 
zeker de ochtend na de cantus.	   

• Hamersmijter (Boogschutter) 

Hopelijk heeft u de voorbije excursies gezellig met uw hamer kunnen 
smijten, u staat er nochtans om bekend. Onze glazen bol voorspelt zeer 
goede examens! Van uw medestudenten weliswaar, er zat wat ruis op 
jouw punten, vreemd. 

• Trilobiet (Kreeft) 

Kiesweken zijn jouw moment om te shinen. Komende en afgelopen 
weken zijn dus je speeltuin. Naadloos aansluitend bij dit spelen: 
donderdag 30/4 is er een leuk feestje in ’t Vervolg, ga eens een kijkje 
nemen, wie weet valt er daar nog te shpelen ;-). 

• Mammoet (Steenbok) 

Toekomst voorspellen aan de hand van maaltijden uit de Alma staat 
ook op onze cv. De 3,20 van vorige maandag was al even mistroostig als 
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je toekomst. Een kans om je te herpakken is er echter zeker! Want 
zoals Bob Dylan ooit zong: ‘the times they are a changing’. 

• Plagioklaas (Tweelingen) 

Tweelingen, nog zo’n tijgers. En daarbovenop: de komende weken zien 
er voor jou net zo geweldig uit als de nieuwste plaat van Kendrick 
Lamar. Dat zegt dus genoeg. Enkel regenbogen en rozenblaadjes, 
hoezee! 

• Schacht (Maagd) 

De sterren staan perfect opgelijnd om daaruit te lezen dat astrologie 
larie en apenkool is. Toch weten we voor jouw komende weken geluk in 
de vorm van een stijgende lijn te voorspellen. Deze lijn zal echter 
gigantisch crashen wanneer de examens beginnen. Ja sorry, wij 
verzinnen het ook niet, wij spelen enkel de aan ons geopenbaarde info 
door. 

• Anomalocris (Leeuw) 

Terwijl u nog zit te bekomen van het vernemen van de prijs voor een 
combiticket voor Pukkelpop en het feit dat Simonne de moeder is van 
Sam, zitten uw waarzeggende weldoeners niet stil. En wat blijkt nu: 
volgens onze waarnemingen wordt het een prachtige zomer, valt dat 
even mee als je heel augustus binnen zit met herexamens! 

• Stauroliet (Stier) 

De winnend lotto-combinatie voor volgende week is 5-11-13-28-36-44. 
Dat moet wel volstaan als portie waarzeggerij, ook niet té hebberig 
worden, jij. 

• Kompas (Weegschaal) 

Luik-Bastenaken-Luik heeft u hopelijk kunnen bekoren, want nu kan 
eindelijk de balans opgemaakt worden (dixit P. Lefevere). Als 
weegschaal heeft u wel ervaring met de balans opmaken, en dus 
vertellen we je niets nieuw wanneer we zeggen dat je leven dezelfde 
saaie, grijze sleur zal zijn die het tot nu toe is geweest. Keep on 
smiling! 
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• Waterdrinker (Vissen) 

De zomer, wie droomt er niet van! Barbecues, bier, muziek en niks 
doen, heerlijk toch. Maar vooraleer we helemaal in onze roes 
verdwijnen toch nog even de kiesweken en examens overleven en we 
voelen aan ons water dat je dit met glans gaat doorstaan en zult slagen 
met vlag en wimpel! 

• Ammmoniet (Schorpioen) 

Charleroi wordt kampioen, zeg dat een Waalse waarzegster het gezegd 
heeft. Geef toe, het zou toch mooi zijn en dan worden die play-offs 
ineens ook afgevoerd. Ah ja, jouw toekomst nog. Iets met succes op je 
werk, een roddelende vriendin en een bepaalde kans die je moet 
grijpen in je leven, voilà. 
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Comedy Corner 

	  

Deze rubriek staat in teken van de “onbekende” komiek, m.a.w. hierin 
worden komieken voorgesteld die, in mijn ogen, het waard zijn om te 
leren kennen. 

Deze editie: Gabriel, Fluffy, Iglesias  

Gabriel Iglesias is een Amerikaanse komiek met Mexicaanse roots.  
Wat maakt hem nu grappig? Simpel. Hij is een komiek die het publiek 
meetrekt met verhalen over wat er allemaal omgaat in zijn leven. Een 
van zijn geliefde onderwerpen is eten. Hij is ook niet van de magerste, 
vandaar de bijnaam: Fluffy (van “I’m not fat, I’m fluffy”).  

Nu hoor ik u denken, gewoon verhaaltjes vertellen kan ik toch ook? 
Uiteraard. Maar niet op de manier waarop Fluffy het doet. Hij gebruikt 
zeer uiteenlopende stemmetjes om het publiek mee te sleuren in het 
verhaal. Van een hoge vrouwenstem, tot een brommende gangster. Dat 
in combinatie met Spaanse zinnen en termen waar je amper iets van 
snapt, maar uit context vaak iets uit kan verzinnen. 

Dus als u zin heeft om een avond te lachen met contextuele humor 
verteld door een sympathieke Amerikaan: Fluffy is een aanrader! 
De meeste grote shows die hij heeft gedaan staan op Youtube. 
Veel lachgenot! 
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Film review door Fredje Sander: Monty Python 
and the Holy Grail 

De keuze voor deze film was zeer 
logisch aangezien de naam van het 
opkomend presidium geïnspireerd is op 
elementen uit deze film. Namelijk de 
Knights who say Ni. 

Het is een komische film gemaakt in 
1975 door de zeer bekende Britse en 
Amerikaanse groep Monty Python 
bestaande uit Graham Chapman, John 
Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry 
Jones en Michael Palin.  

Monty Python and the Holy Grail was de 
tweede film gemaakt door deze groep 
die eerder al de televisieserie Monty 
Python and the Flying Circus hadden 

gemaakt. Dit was een serie met verschillende sketches met absurde 
humor. 

Absurde humor en parodieën zijn het kenmerk van Monty Python en dat 
merk je ook in deze film. Al van in de begincredits is het lachen 
geblazen met de ondertitels met reclame voor Zweden en grappen over 
bijtende elanden. 

De film op zich is een parodie op het verhaal van koning Arthur en de 
zoektocht naar de Holy Grail. De film neemt zichzelf helemaal niet 
serieus en dat is zeer duidelijk van in het begin. 

In de eerste scene zie je namelijk meteen er geen paarden gebruikt 
worden, maar dat paardrijden wordt gesimuleerd door het huppelen 
van de rijder en het samenkloppen van 2 helften van een kokosnoot.  

De film bevat tevens vele memorabel en bekende scènes zoals die van 
the Knights who say Ni zeggen, de zwarte ridder, de heksenverbranding 



34	  
	  

en de grot van Caerbannog. Dit zijn allemaal parodieën op andere 
verhalen of op de geschiedenis. 

De bizzarre geanimeerde tussenfilmpjes uit the Flying Circus zijn ook 
hier aanwezig en ze linken de verschillende acts aan elkaar. 

De film is zeker een aanrader voor wie van humor houdt, 
bloedstollende actiescenes of spectaculaire special effects moet je niet 
verwachten maar dit draagt bij aan de humor en de charme van de 
film. 

Als je deze film bekeken hebt en ervan genoten hebt kun je ook de 
andere Monty Python films eens bekijken zoals Monty Python and the 
Life of Brian, een parodie op het verhaal van Jezus. 
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Pickup lines voor wanhopige mensen 

Heb jij ook zo een moeite om de aandacht te trekken van het andere 
geslacht? Dan is dat na het lezen van dit wetenschappelijk 
onderbouwde artikel verleden tijd! Ga naar hem/haar toe en probeer 
een van de volgende zinnen, 100%* succes gegarandeerd: 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor zwangerschappen/vuile onderbroeken/dranken die in het aangezicht worden gegooid. 

• Ik weet niet hoe ik daar ben gebeten, maar ik heb iemand nodig 
om het gif eruit te zuigen! 

• Ik heet <NAAM>, hoe heet ben jij? 
• Ik ben erg verlegen, kun jij het gesprek niet beginnen? 
• Ben jij een camera? Want elke keer als ik naar je kijk moet ik 

glimlachen. 

Voor de geologen waar je stiekem een crush op hebt: 

• How about we go behind that rock and become a little boulder? 
• Rubies are red, sapphires are blue, from across the room I 

couldn’t help but pikachu. 
• I wish you were “mine” 

 

Voor de internationale studenten in Leuven: 

• You look cold. Want to use me as a blanket? 
• Can I have directions? (To where?) To your heart. 
• My doctor says I’m lacking vitamin U. 

Of als geen van de bovenstaande werkt: 

• Ga naar hem/haar toe, stel jezelf voor en omgekeerd. Bied 
hem/haar een drankje aan. Praat over dit en dat (weer, 
werk/school,…) wissel nummer uit. Wacht 3 dagen om te bellen, 
kom tot de realisatie dat het een nepnummer is wat je gekregen 
hebt. Begin na te denken over je plaats in deze wereld, ga naar 
de nachtwinkel, koop een pot Ben&Jerry’s. Eet die helemaal op 
terwijl je Bridget Jones’ Diary kijkt met een zakdoek langs je. 
Word 50 jaar later wakker met 11 katten in huis en zeg tegen 
jezelf dat alleen zijn toch niet zo erg is. 

*succes-rate is afhankelijk van omstandigheden (eerder 0.01%) 
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HET	  GEOS-‐BOS	  
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Spelletjes 
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Kleurplaat 

Met onderstaande kleurplaat van Taylor Swift ben jij al een stapje 
dichterbij  jouw ultieme droom: Taylor aanraken! En op deze manier 
wordt je ook nog eens herinnerd aan de enige LOL-ploeg die uw 
onverdeelde aandacht verdient deze kiesweek (T.I.T.T.S, zie pagina’s 
21 & 22). Stuur jouw resultaat op naar 
praeses@merk.student.kuleuven.be en win een vat op hun volgende 
TD! 
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Gesponsord door: 

 
 

 

 

 

 

	  

 

 

 

 


