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Voorwoord van de redactie 

Omdat deze laatste Cleavage toch een beetje speciaal is, is er deze 

maand een voorwoord van ieder afscheidnemend redactielid. 

Voorwoord van Fredje 

Beste geologen, 

In deze laatste cleavage is het moeilijk om te beslissen wie het laatste 

zal schrijven aangezien we met drie kwart van de redactie volgend jaar 

geen student meer zijn. Als eindredacteur van dit jaar zal ik (Fredje) 

dus maar beginnen. 

Dit boekje is het 14de exemplaar van Cleavage al! Zes edities vorig jaar, 

een onthaalcleavage in de zomer en zeven edities dit jaar.  Vooraleer 

Cleavage bestond was er een geologieblad genaamd ‘het vulkaantje’ 

maar eind jaren 90 is dit gestopt. De keuze om van naam te veranderen 

is er dan dus gekomen om duidelijk te maken dat dit boekje met een 

heel nieuwe lijn begon en geen verderzetting was. De samenstelling 

van het eerste jaar was de volgende:  ‘Een 2 à 3 man zou de redactie 

van dit magazine verzorgen. Nick, Stef en Fred zijn hiervoor kandidaat 

en zijn dus nu officieel de awesome redacteurs van dit boekje. Nick 

gaat optreden als ethische commissie/ censuur-commissie.’ (PV, 

23/09/2013) 

Twee jaren hebben we gewerkt met rubrieken die je nu nog terug 

vindt, maar ook enkelen die verdwenen zijn. Denk maar aan ‘De 

piemelstaartrubriek’, ‘EinWalloon in de sus’, … . Maar het is duidelijk 

dat bepaald rubrieken wel de tand des tijds hebben doorstaan en 

misschien nu wel voor de laatste keer gemaakt worden zoals ‘Koken 

met Joke’, ‘Analyseer eens een cantuslied’, ‘De thuisrubriek’… 

Ongetwijfeld zal de nieuwe ploeg ook vernieuwend zijn en jullie op hun 

manier entertainen. 

Ook mogen we Cas niet vergeten, onze nieuwe kracht van dit jaar. Zo 

bracht hij de bierrubriek tot leven en de steenkip van de maand. 

Volgend jaar neemt hij mijn taak over als hoofdredacteur. Ik ben echt 

benieuwd wat hij nog zoal uit zijn mouw zal schudden. 
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Nu over dit boekje, het is een beetje dikker als anders. Dit is omdat we 

in onze laatste adem nog proberen zoveel mogelijk te zeggen. Geniet 

dus zeker van de filmbespreken, cantuslied, horsoscoop, thuisrubriek 

en nog zoveel meer! 

Het gemis langs deze kant van het boekje is alvast groot! 

XoXo Fredje 

 

Voorwoord van Stef 

Beste fans van Cleavage, 

Wat is het weeral snel gegaan die twee jaar als lid van de redactie van 

wat we nu toch wel een vaste waarde mogen noemen elke maand. 

Zoals jullie al konden lezen in het voorwoord van Fredje is het ontstaan 

van Cleavage eerder snel gegaan tijdens een PV vroeg in vorig 

academiejaar. Met veel plezier stelde ik mij kandidaat om mee te 

schrijven aan dit blad. 

Na een rustig eerste nummer kwamen wij al snel op kruissnelheid met 

geweldige nieuwe rubrieken en een schrijfstijl die al snel vernieuwend 

werd genoemd.  

Met groot genoegen heb ik de vorige twee jaar jullie lezers voorzien 

van een horoscoop die wel werd gesmaakt naar het schijnt. Dit jaar 

ben ik dan op persoonlijke vraag van een lezer begonnen met de 

bespreking en analyse van het betere soapwerk in ons land. 

Dit nummer is het resultaat van deze twee jaar werkvreugde en 

ervaring bij Cleavage: een extra dik nummer waarmee wij enerzijds 

jullie willen bedanken voor het trouwe lezerschap en anderzijds als een 

laatste wapenfeit willen laten blijken hoe graag we het hebben 

gedaan. 

Hopelijk genieten jullie van harte van dit nummer zodat wij in 

schoonheid kunnen afscheid nemen. 

 

Groeten Stef 
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Voorwoord Nick 

Beste lezers, 

Na twee jaar aan Cleavage mee te werken, krijg ik hierbij mijn laatste 

volle pagina om jullie toe te spreken. Omdat ik consistent als laatste 

begin aan het schrijven van mijn stukjes ben ik dus de laatste in rij van 

redacteurs om een voorwoord te schrijven. Net als mijn 

mederedacteurs herinner ik me de moment van de oprichting van dit 

blad alsof het gisteren was. De vraag op de vergadering luidde “Zouden 

we een geos-blaadje terugbrengen? Zo ja, wie wilt dat doen?” Drie 

vingers rezen zonder aarzeling de lucht in. Cleavage was een feit... Na 

talloze vergaderingen (zoals we ze noemden... in realiteit was het 

toevallig samen in Alma zijn of bij elkaar in de les zitten) zijn de eerste 

rubrieken ontstaan.  

Twee jaar later zijn we nu, sommige van de originele rubrieken staan 

nog, sommigen zijn gevallen. Hoewel we geen eervolle vermelding in 

de Veto hebben gekregen, zoals de voorganger van Cleavage, ’t 

Vulkaantje, in de Veto van 23 februari 1984 

(http://www.veto.be/pdf/jg10/veto1020.pdf) of die van 24 mei 1984 

(http://www.veto.be/pdf/jg10/veto1030.pdf), hebben we allemaal 

veel plezier beleefd aan het bijna maandelijks uitbrengen van een 

Cleavage. Zo konden we soms eens samen koken en één van de 

varianten van Kidibul degusteren of van een glaasje van de Everyday-

ciderachtige toestanden proeven (Ja, ze zijn alle drie de revue 

gepasseerd!). De echte Kidibul is trouwens beter dan die van Cars...  

De rest van dit voorwoord wil ik spenderen aan het bedanken van de 

mensen die ons geholpen hebben bij het schrijven van dit maandblad. 

Wij konden namelijk ook rekenen op een aantal mensen die ons telkens 

hielpen. Zo konden we elke maand rekenen op de functiepraesessen 

die hun zegje kwijt wouden en ze respecteerden zelfs de deadlines die 

we hen gaven (op 5 dagen nauwkeurig, toch alvast). Ik wil ook Joke 

danken die ons bijna elke editie met een lekker gerechtje voorzag. Ook 

onzen Walloon heeft toch wel twee artikels geschreven waarvoor dank. 

Men meeste dank gaat natuurlijk uit aan onze lezers! 

http://www.veto.be/pdf/jg10/veto1020.pdf
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Mederedacteurs (Fred, Stef en Cas), het was een leuke samenwerking! 

Succes aan de volgende redactie met Cas aan het hoofd! 

Veel leesplezier aan onze finale-editie van Cleavage 

Nick 
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De praeses (s)preekt 

Beste Cleavagers, 

Bij deze mijn laatste groet aan dit mooie blad. Het was een mooi en 

leuk jaar, eentje om nooit te vergeten. Ik heb enorm hard genoten van 

het afgelopen jaar en met spijt in het hart besef ik dat er een einde 

komt aan mijn praesesschap. Maar niet getreurd, er staat weeral een 

nieuwe ploeg klaar waarin ik het volste vertrouwen heb. Een ploeg die 

zeer gemotiveerd en geëngageerd is. Deze ploeg zal er ook weer een 

super jaar van maken. 

Ik wil jullie ook bedanken om allemaal altijd zo talrijk aanwezig te zijn 

op onze verschillende activiteiten. Wat het nog eens leuker maakt voor 

ons allemaal en waardoor wij steeds maar weer de kracht vinden om 

nieuwe dingen uit te vinden zodat jullie steeds opnieuw kunnen verrast 

worden met nieuwe activiteiten. 

Ik hoop dat jullie ook zelf hebben kunnen genieten van het afgelopen 

jaar. Sommige onder jullie verslijten hun laatste dagen in het geokot, 

terwijl voor anderen hun journey nog maar net begonnen is. De eerste 

waren het verleden van Geos en willen we dus zeer graag nog eens 

hartelijk bedanken voor al hun moeite en tijd die zij ooit in de kring 

staken. De andere zijn onze toekomst. Het lijkt ook dat onze toekomst 

met hen verzekerd is. Hopelijk komen ze nog jarenlang naar onze 

activiteiten en zorgen ze ervoor dat Geos een bekende Leuvense kring 

blijft. 

Als laatste zou ik nog graag eens mijn mede-Game of stoners bedanken 

voor alle moeite en tijd die ze dit jaar in onze praesidium hebben 

gestoken. Allemaal verdienen ze een dikke pluim, of trakteer hen eens 

op een pint. Want dat hebben ze zeker verdiend. Nog eens laatste 

extra pluim van mij gaat naar Xenia, zij was de perfecte vice en dat 

mag geweten zijn.  

Dit was het dan, de laatste, met pijn hart neem ik afscheid. Maar de 

praeses is dood, leve de nieuwe praeses. 
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Feestwoordje 

Beste geologen 

Spijtig genoeg is dit weeral de laatste Cleavage van het jaar. De laatste 

tijd is er iets minder feestelijke activiteit geweest aan de kant van 

Geos, maar dat houdt jullie natuurlijk niet tegen om op andere 

feestelijkheden een kijkje te gaan nemen. Vooral onze 

medewetenschappers weten de zatte moppen en daden van de geoloog 

wel te appreciëren. Wat we wel hebben gehad is het kiesfeestje 

“Unicorns do Exist-party” van “The kyaniteswho say NI”. Hoewel het nu 

door de feestpraesides van het opkomend praesidium, dat verkozen is 

(Hoera!!), is georganiseerd, wil ik wel vertellen dat het de max was en 

dat iedereen zich goed heeft geamuseerd in dat zweetkot. Alle credits 

naar Ella en Axelle. Ik ben ervan overtuigd dat zij volgend jaar er een 

groot feestjaar van zullen maken. 

Met enig enthousiasme kan ik jullie vertellen dat we het laatste feestje 

van dit jaar nog niet hebben gehad. We zullen de laatste week van het 

academiejaar nog eens onze hoofden leeg halen en de beste 

dancemoves naar boven toveren op een kroegentocht! Jawel, het is 

anders dan een gewoon feestje, maar zeker zo plezant dus kom 

allemaal af. Meer info over plaats en datum zal zich snel als een lopend 

vuurtje naar jullie, hopelijk nog werkende, oortjes verplaatsen.  

PS: Als jullie bed nog vol met glinsters ligt, dan heb je een marginaal 

goed feestje gehad. Mocht dit niet het geval zijn, kom nog eens uit uw 

bed!! :p 

Groetjes 

Vincent  
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Sportpraeses aan het woord 

Beste sportfanaten 

Het academiejaar zit er al bijna op. De blok en examens komen eraan 

en natuurlijk ook de vakantie! Een kleine tip voor tijdens het studeren: 

wat sporten tussen de boeken door kan wonderen doen voor de geest! 

En eens de vakantie er is, heb je zeeën van tijd en bakken mooi weer 

om de stramme benen weer helemaal los te schudden. 

Enkele geologen deden dit ook op het aardbaltornooi van Scientica. 

Helaas was de opkomst van GEOS nogal gering, waardoor we samen met 

Wina en Chemika een team moesten 

vormen. Gelukkig waren er deze stoere 

bonken die de eer van GEOS krachtig hebben 

verdedigd. Ook waren er enkele supporters 

voor dit tweetal, al wensten die liever 

onbekend te blijven. 

22 april was er de Survival of the Student. Het was een 

groot succes! Alle tickets waren meteen de deur uit en 

met het mooie weer konden de deelnemers er met volle 

teugen van genieten. Supporters waren helaas wat 

minder talrijk aanwezig, dus als je volgend jaar weer 

geen plaatsje zou kunnen bemachtigen, kan je altijd je 

medestudenten komen aanmoedigen en kijken hoe ze 

vrijwillig in een stinkende hoop modder springen. 

Ondertussen is er ook gestreden voor de Geobeker, een welbegeerde 

prijs voor de sportiefste geokring. De opkomende sportpraesessen 

organiseerden een leuk KUBB-tornooi voor Geosleden en 

Merkatorianen. Geos was massaal aanwezig, wat helaas niet kon gezegd 

worden van de geografen. Onze opkomende sportpraesessen gingen dan 

ook zelf met de overwinning lopen en behielden zo mooi de Geobeker 

in het kamp van GEOS. Proficiat, heren! 

Sportieve groensels en zoensels 

Jullie sportpraeses 

Sien 
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Ook cultuur heeft iets te zeggen 

 

Adios amigos 
 
Met pijn in het hart schrijven we voor jullie, onze allerliefste lezers, 
van kunstkenners tot cultuurbarbaren, onze laatste woorden als 
cultuurpraesides. Niet getreurd, u hoort nog van ons, maar dan 
respectievelijk onder de vorm van redactielid van Cleavage en 
organisator van het GEOS weekend in het praesidium ‘The Kyaniteswho 
say Ni!’.  
 
Het was op cultureel vlak een topjaar, ook al konden we niet al onze 
vooropgestelde doelen verwezenlijken. Hiervoor rekenen we uiteraard 
op het cultuurteam van volgend jaar, opvolging is verzekerd!  
 
Om met een hoge culturele noot te eindigen, zullen we nog eens een 
overzicht geven waar we op cultureel vlak naar uitkijken de komende 
maanden (opnieuw, lees: series, films en muziek).  
 

Eind deze maand begint er een zesde seizoen 
van ‘Draadstaal’, een satirisch programma, 
uitgezonden door AVROTROS, van 
Nederlandse makelij dus. Vorige seizoenen 
staan quasi integraal op YouTube, zitten 
vol met woordspelingen, vrij donkere en 
droge humor en zorgen dus voor menig 

geschuddebuik. Zeker een aanrader en dank 
aan DB voor de tip!  

 
Een van de aankomende films die met stip 
aangeduid staat bij ons is Jurassic World. 
De film verschijnt op 10 juni in de 
bioscopen en de trailers laten ons 
watertanden: dino’s, over-the-top green 
screen actie en Chris Pratt als centrale, 
one-liner droppende spierbundel. Verder 
kijkt elke geoloog uiteraard uit naar San 
Andreas. Een film met Dwayne Johnson 
in de hoofdrol doet ons echter twijfelen 
over de wetenschappelijke waarde van de 
film. Tot slot verschijnt midden juni nog 
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een film met Ian ‘Gandalf’ McKellenin de hoofdrol, Mr. Holmes. Hij 
speelt de gepensioneerde detective Sherlock Holmes die nog een 
allerlaatste zaak oplost.  
 
Qua muziek zijn er niet echt releases waar we als kleine kindjes op 
zitten te wachten, maar volgende groepen brengen in de komende 
weken/maanden toch met muziek op de proppen die ons zeker zal 
kunnen bekoren: Tame Impala, UnknownMortalOrchestra, Bishop 
Nehru, The Vaccines, Hudson Mohawke en Muse.  
 
Zo, dat was het dan.  
 
Doei doei, kus kus, ween ween, snik snik, zwaai zwaai! 
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Analyseer eens een cantuslied! 

Vandaag gaan we het eens hebben 

over 1 van de grootste 

studentengrappen uit de codex. 

‘De slag om het Gravensteen’ op 

pagina 276. (De slag om het 

stadhuis, pagina 281, is ook een 

boeiend verhaald van ‘Toen de 

schoolstrijd woedde’. Meer info 

over dit lied vind je in Ons Leven 

1994-1995, jaargang 106, nr. 8) 

Het lied werd door E. De Ridder in 

opdracht van het K.V.H.V. Gent 

geschreven om de studentikoze Gravensteenbezetting van 16 november 

1949, waarbij 136 studenten en 1 scholier gedurende een hele 

namiddag het Gravensteen bezetten en een verbeten strijd voerden 

met politie, rijkswacht en brandweer, te herdenken. 

De heren Valère Van Overwalle en J. Van Ooteghem hebben zeer lustig 

geschreven over deze grap, de grootste uit de Belgische 

studentengeschiedenis: “Het begon, zoals alle goede 

studentenprestaties, tussen pot en pint in een of andere 

drankgelegenheid. Daar vatten enkele studenten het plan op het oude 

Gravensteen, voor enkele uren althans, in te nemen. Het waren Felix 

de Hemptinne, Tony Claeys, Henry Hubené, Ludo Tollenaere, Valeer 

Van Overwalle en Jos De Seranno. 

Opdie bewuste woensdag 16 november 1949 werd in alle faculteiten 

geheime pamfletten rondgedeeld met de boodschap : Dit briefje vlug 

en onopgemerkt laten doorgaan. De inhoud ervan geheimhouden. 

Commilitones, neemt allen deel aan de reusachtige studentengrap die 

op touw wordt gezet voor woensdag 16 november. Scenario : bezetting 

van het Gravensteen. Weest gij ook op post: komt het Gravensteen 

binnen tussen 14.30 en 15.10 u. Alles is geregeld voor uw aankomst. 

Komt niet in groepen. Bergt uw flatten in uw zak en blijft kalm en 

gedisciplineerd. Waarschijnlijk bierclub in het Gravensteen. Brengt 

munitie van alle slag, doch onopgemerkt, desnoods ook uw 
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boterhammen mee. Einde tussen 18 en 19 uur??? Wachtwoord: 

Uilenspiegel! Belangrijk bericht : Zweigen. 

“Op het Veerleplein, aan de voet van het Gravensteen, vormden zich 

hier en daar onopvallend studentengroepjes. Ze leken eerder kalm en 

wachtten op verdere orders.Ondertussen was Ludo met een acht man 

sterke voorhoede naar het Gravensteen gestapt om, gewapend met 

reglementaire toegangskaartjes binnen te trekken en de baan vrij te 

maken van eventueel dienstdoende suppoosten (=bewakers). Onder 

leiding van de enige ter plaatse fungerende suppoost werd dan een 

rondleiding aangevat. In de ridderzaal onderbrak Ludo hem een deelde 

mee dat de studenten van Gent nu ook een onschuldig, vredelievend 

oorlogje wilden voeren. Na enig aandringen bleek de suppoost 

overtuigd dat het zijn bezoekers ernst was en gaf zich onmiddellijk 

gewonnen. De groep stoof naar buiten en gaf het sein aan de 

wachtenden studenten om zonder betaling naar binnen te stormen. De 

conciërge aan de ingang kon zijn ogen niet geloven, maar kon niet 

verhinderen dat die gangsterbenden hem onder de voet liepen. In het 

gewoel kwam Henry met de beruchte tweewielerstootkar, beladen met 

fruitprojectielen, voetzoekers (bommetje, voor de onwetenden) en op 

te hangen plakkaten, binnengehold. Als iedereen veilig en wel binnen 

was, moest de poort dicht. Projectielen werden rondgedeeld en 

plakkaten opgehangen aan de kantelen met de door de bezetters 

ingestelde vorderingen : “Wij eisen bier aan drie frank”, “Nuts voor de 

nieuwe kepis”, “Wij eisen afschaffing van het Rolleke (= Gentse 

stadsgevangenis” en andere leuzen als “Uilenspiegel is nog niet dood!”. 

Als alles was rondgedeeld of opgehangen kwam er een eerste 

verrassing: tegen alle verwachtingen in arriveerden nog enkele 

toeristen, die pas nu een rondleiding beëindigd hadden, bij een uitgang 

die versperd was. Ze wilden per se naar buiten. Het bleken Hollanders 

te zijn! Tot overmaat van ramp kwamen ook nog enkele laatkomers aan 

de buitenpoort roepen en op de deur bonzen om nog binnen te geraken 

Men besloot tot een ruil : de ene naar binnen, de andere naar buiten. 

Na veel wrikken en trekken ging de uitwisseling door en de poorten 

weer dicht. Pas nu was iedereen opgelucht. Er kome nu wat komen 

moet.  
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Helaas, er kwam niemand. Iedereen keek hoopvol van de tinnen van de 

burcht neer en verwachtte elk ogenblik een ordehandhaver te zien 

opdagen, maar er kwam niemand langs. Wel vriendelijke Gentenaars 

die terugwuifden. Verder gebeurde er niets, helemaal niets. We 

begonnensterk te twijfelen aan de opzet van de grap en vreesden voor 

een saaie, kleurlozenamiddag. Maar niet getreurd. Van links naderden 

eindelijk twee fietsendepolitieagenten. Niets vermoedend wuifden ze 

terug naar de jolige studentenbende boven. Tot één van de twee door 

een fruitprojectiel getroffen werd. Alles veranderde op slag: geraakt in 

hun eer liepen ze naar de ingang en bonsden op de poort. Het klonk 

onheilspellend: iedereen viel stil en wachtte af. Eén van hen sloeg 

alarmen… eindelijk de start: het spel kon beginnen! Niet lang daarna 

kwamen de eerste politiejeeps het plein opgereden met manschappen 

die verbaasd keken en riepen en chefs die bevelen gaven. Nog andere 

van hun spitsbroeders kwamen afgezakt: keken, riepen, gaven tekens 

en zagen hopeloos toe. Het plein vulde zich met burgers die lachend 

toezagen en ordehandhavers die keken, maar niets konden aanvangen.  

Men voelde dat er verandering op 

komst was. Er werd nu strategisch 

gedacht: alleen de brandweer kon 

hier hulp bieden. Met alarmgeloei 

en belgerinkel arriveerde de 

Gentse brandweer onder 

onstuimig gejuich en hoerageroep 

van de Gentse omstaanders voor 

wie de show nuecht ging 

beginnen. De brandweer ontrolde 

haar waterslangen en plaatste 

haar ladders in stelling tegen de 

buitenmuren. De mannen achter de wallen geraakten even in paniek als 

de eerste pompier naar boven klom met de spuit in aanslag. Vlak 

achter de kantelen op de nog groene graszoden lagen planken van 

herstellingswerken. Ik was even van mijn stuk gebracht als ik zag dat 

mjin spitsbroeders zo opgingen in hun spel dat zij alle voorzichtigheid 

uit het oog verloren: ze schoven de planken tegen de ladder aan en 

trachtten deze met geweld af te stoten. De studenten waren niet meer 

te houden. Ze rukten wild de graszoden uit de grond en gooiden ze met 
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alle heftigheid naar die pompierskop op 3 meter voor hen! In het 

geharrewar en krijgsgewoel stond tussen de kantelen, onverstoorbaar 

als een veldheer, de Felix. Door een ouderwetse toeter bazuinde hij 

met een staccato stem “Politie van Gent, geef u over!”.  

Een nieuw geruchtverspreidde zich. Een vierde medespeler was op 

komst. De rijkswacht, op oefening in Dendermonde, was teruggeroepen 

naar Gent. Er moest sterker ingegrepen worden: het plein werd 

ontruimd. Het was vijf uur geworden; de vooravond liet zich voelen. 

Vertoonden de bezetters oorlogsmoeheid of begon het welletjes te 

worden? Zeker was hetdat enkele studentenleiders die zich in hun 

rangen bevonden dezelfde avond ergens andersmoesten aanwezig zijn. 

Men besliste een kort overleg te houden beneden op debinnenkoer. 

Ondertussen hadden de pompiers het allerlaatste snufje van 

klimtechniek uit hun arsenaal gehaald: de hooguitschuivende 

Metzladder, voor de eerste maal in dienst te Gent. Gebruikmakend van 

de verzwakte aandacht van de bezetters werd ze naar de poort toe 

gereden en tegen de toren uitgeschoven. Felix had het gevaar zien 

aankomen en verdween als de bliksem naar de achterzijde van de 

buitenwal. Hij haalde een lasso van onder zijn jekker, gooide hem over 

een kanteel en duikelde naar beneden. Een eerste ontsnapping was 

geslaagd. Tot verbazing van de overblijvenden verscheen in het 

bovenste torentje van het poortgebouw een politieagent, matrak in de 

vuist. Het verzamelde studentenheir besefte dat dit het einde was en 

iemand riep :“Iedereen blijft staan en niet meer bewegen!” Niemand 

bewoog nog, wat niet belette dat de agent de eerste de beste student 

die hij tegen het lijf liep afsloeg als een crimineel 

Andere agenten kwamen nu één na één uit de torenkamer, stormden 

naar beneden en bewerkten iedereen die zich op hun weg bevond. 

Agenten waren erin geslaagd de poorten aan de binnenzijde te openen. 

De ontzetting steeg. Iedereen was angstig. Eén van de commilitones ( 

de auteur heeft het hier over zichzelf), die tussen de anderen in de rij 

stond, was opgelucht als de slagen uitgedeeld waren. De angst was 

voorbij en hij voelde zich opgewekt. Het gebulder van de 

rijkswachtmajoor stoorde hem niet, doch hij begon zich te vervelen en 

wilde naar buiten om een sigaret op te steken. Hij veinsde 

onpasselijkheid en zakte tenslotte in elkaar. Kandidaten onder de 
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studenten te over om hem naar buiten te dragen. Hij voelde zich 

genoodzaakt het spel verder te spelen en verzon een list door een 

aanval van de vallende ziekte voor te wenden. Er kwam een dokter aan 

te pas die met een knipoog kon bekeerd worden om niet al te veel 

professionele ijver aan de dag te leggen. Door de politie werd beslist 

hem met een ziekenwagen naar een kliniek over te brengen. Gelukkig 

kon de dokter hen overtuigen hem onmiddellijk naar huis te laten 

transporteren. Dat was dan nummer twee die ontsnapte. Een uur later 

stond uitbreker nummer twee terug aan het Gravensteen tussen de 

toekijkende menigte. Hij zag nog juist de overgebleven strijdmakkers 

in celwagens laden en naar het “rolleke”voeren. In hun nieuwe 

verblijfplaats werden verhoren afgenomen en processen-verbaal 

opgesteld. Vanaf 22.30 uur werden ze per twee losgelaten” 

“De dagbladen lieten natuurlijk deze gelegenheid tot 

sensatieberichtgeving niet voorbijgaan. Alle Vlaamse kranten wijdden 

ellenlange artikels aan de inname. De Gravensteeninname haalde zelfs 

de buitenlandse pers. The New York Herald Tribune had zelfs tanks 

gezien en verklaarde onomwonden : The students of Ghent are the 

biggest of the world although they are not Americans!” 

“Voor de studenten was het ergste geval natuurlijk de mogelijkheid tot 

een geopend strafregister : onder de helden bevonden zich inderdaad 

een aanzienlijk aantal juristen en ook voor de anderen was een zwart 

blaadje bij de polite geen aangenaam vooruitzicht. Toch hadden de 

studenten grote troeven in handen : de pers was in het algemeen 

gunstig gestemd en ook de Gentse publieke opinie schatte de grap naar 

haar volle waarde. Er werd dan ook van rechtsvervolging afgezien.” 

Kusjes, Fredje. 
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Koken met Joke: Iets anders dan brood voor ’s 

middags! 

Op het einde van de week 

ben je de moete broodjes zou 

beu als koude pap  en een 

gans brood kopen is ook te 

veel. Hieronder vind je 

een leuk alternatief om ’s 

middags te eten, lekker 

veel groentjes met leuke 

kleuren! Zeer snel om voor te 

bereiden, maar moet nog zeker 50min 

in de oven. 

Prijsklasse: ongeveer 3€ per persoon  

Benodigdheden (2 personen): 

1 gele paprika 

1 rode paprika 

1 courgette 

1 aubergine 

4 wortels  

1 mix jonge sla (Colruyt) 

peper, zout en mix van Italiaanse kruiden 

olijfolie 

ham blokjes 

overgebleven pijnboompitten van het vorig gerecht 

Bereiding: 

Snij alle groenten in dezelfde grootte (bijvoorbeeld pink grootte), 

behalve de sla. Doe deze groenten samen met voldoende olijfolie en 
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kruiden in een ovenschaal. Zet de conventionele oven op 220°C en 

wacht 50min. Haal de ovenschaal uit de oven en laat het afkoelen. 

Ondertussen rooster je de pijnboompitten in een pan zonder olijfolie. 

Als alles is afgekoeld doe je er de sla, ham blokjes en pijnboompitten 

bij. Meng goed, doe het in een potje en geniet er de volgende dag van 

op de campus!! 

PS: Met dit gerecht kun je echt veel variëren, gebruik andere groenten, 

of kipblokjes of mozzarella i.p.v. de ham blokjes. 

Het einde 

Het was mij een genoegen om twee jaar receptjes voor jullie uit te 

schrijven! Dit was mijn laatste “dans” en de dikke dame heeft ook 

gezongen.  

Bedenk nu zelf u eten maar! 

xox 

 

Noot van de redactie: als je de groenten gewoon op deeg legt in de 

plaats van zo een ordinaire ovenschaal, krijg je dit: 
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Koken met Joke: De redactie niet test uit 

Wegens tijdsgebrek heeft de redactie dit niet kunnen maken. Wel was 

het dit weekend moederdag zoals jullie weten. 

Mama’s verdienen uiteraard op moederdag een bedankje, want mama 

zijn is een taak die nooit stopt. Maar natuurlijk zijn wij maar arme 

studenten en moeten we creatief zijn in het zoeken naar bedankjes. Zo 

heeft bijvoorbeeld iemand van ons redactieteam zijn mama (en papa 

en broer/zus) verwent door zelf te koken op moederdag zodat mama 

kon genieten van een heerlijk voorgeschotelde maaltijd. 

Ons anoniem redactielid had gekozen voor scampi diabolique met 

tagliatelle. Dit gerechtje is zeer lekker en niet zo moeilijk om te 

maken: 

Je bakt de scampi’s aan, best in een bak of bakpan (aangezien heel de 

saus in deze pan terecht komt). Als de scampi’s een beetje roze 

worden gooi je er kleingesneden uitjes en paprika’s bij. Als deze een 

beetje aangebakken zijn, blus je het geheel met een scheutje witte 

wijn (of cognac of water, aan jou de keuze). Hierna kap je er een blik 

gepelde tomaten, blikje tomatenpuree en wat room bij. Deze vormt op 

zich de saus. Nu is het enkel nog bijkruiden en eventueel binden van de 

saus. Kruiden doe je best met curry en een beetje cayennepeper. Ons 

redactielid meldt ook dat hij een beetje paprika en Provençaalse 

kruiden heeft toegevoegd. Hierna kook je de tagliatelle en het eten is 

klaar! 

Houd deze Cleavage dus zeker bij voor volgend jaar, want menig mama 

zal dit zeer lekker vinden 

en ook appreciëren! 

Leve mama!  
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Interview met een 

doctorandus! 

Voor deze Cleavage hebben we gekozen 

om ons Gertje te interviewen. De 

meesten onder jullie ken hem nog, want 

hij is nog maar een jaartje weg uit het 

studenleven.  Eerst hadden we Nicole, 

die in het buitenland doctoreert, dan 

Robin die aan de KU Leuven doctoreet 

en dan nu Gertje, doctorandus aan de 

VUB! 

Licht kort je onderzoek toe 

Ik ben ongeveer een half jaar geleden begonnen aan mijn doctoraat 

aan de VUB, bij Prof. Huysmans. Ik onderzoek het effect van de 

heterogeniteit van rivierbodems op de interactie tussen rivieren en 

aquifers. In mijn project trachten we de ruimtelijke variabiliteit van de 

conductiviteit van de rivierbedding in kaart te brengen door een 

uitgebreide veldcampagne uit te voeren. Vervolgens zullen we 

gebruiken maken van multiple-point geostatistics om geologisch 

realistische realisaties van rivierbeddingen te bekomen, die uiteindelijk 

zullen dienen als input voor een grondwatermodel. Op basis hiervan zal 

het effect op de uitwisselingsfluxen tussen rivier en aquifer 

gekwantificeerd worden. 

Waarom heb je gekozen voor doctoraat? Ben je gevraagd of heb je 

het zelf voorgesteld? 

Wetenschappelijk onderzoek heeft mij altijd wel geïnteresseerd. Ik was 

al wel een tijdje aan het nadenken over een mogelijk doctoraat en 

toen Prof. Huysmans vroeg of ik geen interesse had om bij haar te 

doctoreren, heb ik niet getwijfeld. Je hebt de vrijheid om je eigen ding 

te doen, flexibele werkuren en je ziet wat van de wereld (net een 

weekje in Wenen geweest, in september conferentie in Rome, volgend 

jaar waarschijnlijk Lissabon,…) ! En het is uiteraard een iets minder 

bruuske overgang naar het ‘echte’ werkleven ;) 
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Heb je problemen gehad om een beurs vast te krijgen en wat zijn 

de algemene moeilijkheden hiermee? 

Voorlopig word ik betaald door het departement hier aan de VUB maar 

het is de bedoeling dat ik uiteindelijk externe financiering binnenhaal. 

Ik heb een aanvraag gedaan voor een FWO-beurs waarvan we de uitslag 

weten in juni. Moest ik deze niet binnenhalen, dan hebben we nog 

andere opties zoals bijvoorbeeld IWT. Ik had het geluk dat ik sowieso al 

kon beginnen en betaald werd zonder dat ik al een beurs had.  

Wat heb jij gemist in de opleiding? 

Zoals Robin en Nicole ook al aanhaalden, merk ik ook dat we toch wel 

wat meer programmeer en modellering skills zouden kunnen gebruiken 

in de opleiding. Als je een beetje kan programmeren in Python 

bijvoorbeeld, dan kan dat bepaalde stappen in je onderzoek een pak 

versnellen of efficiënter maken. Een beetje meer (geo)statistiek zou 

misschien ook wel mogen. 

Advies voor toekomstige doctorandi 

Doe vooral wat je graag doet, kies een onderwerp dat je past en kies 

een goede promotor uiteraard ;) Het doctoraatsleven bevalt mij wel en 

ik zou het iedereen kunnen aanraden! 
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Horoscoop  

Het is zover, de laatste Cleavage van het academiejaar en dus ook de 

laatste horoscoop. Maar wees niet getreurd, deze horoscoop zal genoeg 

voorspellingen, waarzeggerijen en persoonlijke raadgevingen bevatten 

om de komende maanden te overbruggen.  

 Dino (Ram) 

Spannende tijden breken weeral aan op verschillende vlakken. Niet 

alleen op studievlak komen er weer drukke weken aan, de 

wielerfanaten onder ons staan weer 3 weken roosgetinte pret te 

wachten in de Giro d'Italia en sportfans in het algemeen zijn vol 

ongeduld voor de 1ste Europese Spelen in Baku van 12 tot 28 juni. Maar 

ook televisiekijkend Vlaanderen staat weer een spannende tijd te 

wachten. Ik heb het nu niet over de seizoensfinales van Thuis en 

Familie maar wel over 

de jaarlijks 

terugkerende vraag 

welke seizoenen van 

FC De Kampioenen dit 

jaar van stal worden 

gehaald, we hopen 

uiteraard op de eerste 

4 seizoenen met de 

glansrol van Walter 

'Pico Coppens' 

Michiels. 

 Aquifer (Waterman) 

Hoewel de 'troubles in paradise' blijven duren bij One Direction nu 

Harry Styles vlammende ruzie heeft met Louis Tomlinson na het vertrek 

van Zayn Malik, zullen aanhoudende problemen, strubbelingen en 

andere negativiteiten bij u smelten als een kilo boter in de keuken van 

Jeroen Meus. Het beloofde zonnige weer zal dan ook positief uitstralen 

op uw activiteiten. Deze boost van zelfvertrouwen zal zeker van pas 

komen bij de komende deadlines en examenperiode(s). 
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 Hamersmijter (Boogschutter) 

Positivisme alom deze maand! Zo blijkt ook na contact met collega-

astrologen. Enkel de heer R. De Leeuw, hoofdastroloog bij de 

Astrologische Beroeps Vereniging Vlaanderen (ABVV) is slecht gezind, 

maar dit komt waarschijnlijk door het feit dat hij al lang niet meer 

heeft mogen buitenspelen met zijn in gekleurde vuilzakken getooide 

vriendjes. Hoe lang deze positieve golf aanhoudt is moeilijk te 

voorspellen, genieten is dus de boodschap! 

 Trilobiet (Kreeft) 

De vorige maand was al een topper denkt u nu bij uzelf, hoe kan dit 

ooit beter worden? Deze vraag kan voor verschillende vlakken steeds 

met twee woorden beantwoord worden. Het weer: meer zon, culinair 

gebied: meer kaas (Een bekende Herentalse leuze luidt: 'Gene keis kost 

meer!'), sportief: meer koers, ontspanning: langere pauzes, studievlak: 

meer concentratie, concentratie: meer koffie. Zo ziet u maar, het 

leven hoeft niet moeilijk te zijn. 

 Mammoet (Steenbok) 

In schoonheid eindigen is toch iets wat we allemaal altijd proberen. 

Dat zou u ook moeten trachten te doen met het einde van het 

academiejaar, of dit nu in juli of september is dat wordt misschien nog 
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spannend afwachten. Hoe dan ook geniet nog van deze laatste 

lesweken. 

 Tweeling 

Het BBQ-seizoen zal is niet begonnen zijn zeker! Niets zo gezellig als 

een combinatie van vlees en vuur! Vele mensen vinden dit niet gezond 

genoeg maar neem dan een saté, daar zitten een beetje groentjes aan. 

Zorg er vooral voor dat u geen vlees vergeet want dat zou toch zonde 

zijn van die brandende kooltjes. 

 

 Schacht (Maagd) 

Let op voor onnauwkeurigheden de komende week. Is dit nu bij het 

koken, het studeren of wetenschappelijke bezigheden probeer het te 

vermijden want de gevolgen kunnen wel is tegenvallen. Niets zo 

hatelijk om te merken dat u net een heerlijke maaltijd heeft gemaakt 

maar vergeten bent om kaas te kopen. Tracht daarom deze week al te 

grote afleidingen te vermijden, tweede orde maximum. 

 Anomalocaris (Leeuw) 

Wat begint deze week toch geweldig voor u, zo een dikke Cleavage in 

uw handen krijgen, er zijn al voor minder mensen overenthousiast 

geworden. Laat deze massa aan interviews, trivia en interessante 
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weetjes u inspiratie geven bij uw eigen werken. Inspiratie kan u ook 

vinden door eens even een bezoekje te brengen aan de lokale natuur. 

 Stauroliet (Stier) 

Prachtig toch hoe er weer vele dingen veranderd zijn sinds de vorige 

horoscoop. De natuur staat weer in volle bloei en ziet er zo minder kaal 

uit, nu de geo-gang nog. Misschien is het een idee dat u zelf wat zorgt 

voor aankleding zoals matten, wandtapijten en eventueel een mooie 

poster. Niets zo rustgevend als een huiselijke sfeer. 

 Kompas (Weegschaal) 

Hoewel de komende week een feestdag bevat trekt u zich hier niets 

van aan en blijft u netjes door werken, good for you! Zo een weekend 

van vier dagen ben je toch direct beu, hoewel met zo een goedgevulde 

Cleavage kan je wel menig verlengd weekend vullen. 

 Twistappel (Vissen) 

Het mooie weer en de nakende vakantie doen weer vele mensen 

buitenkomen voor wat lichaamsbeweging, sport is gezond wordt er 

sporadisch eens georakeld. Haal dat volleybalnet maar boven, plan u 

trip naar de betere buitenspeeltuin of jaag u nog een laatste keer af op 

excursie, u kan er maar enkel baat bij hebben. 

 Ammoniet (Schorpioen) 

Blijdschap, vreugde en joligheid want nog even en iedereen kent zijn 

lot voor de komende maanden. Toffe boel gaat het worden voor 

iedereen want ook voor de Ammonieten liggen de kaarten goed. Geniet 

ervan en stuur zeker een gele briefkaart naar de redactie. 

Zo, dit was het dan, de laatste horoscoop van mijn hand. Hopelijk 

hebben jullie er van genoten en waren de nuttige tips en uiterste 

correcte voorspellingen niet meer op één hand te tellen.  

Groeten, al het beste en may the force be with you, 

Uw huisastroloog, 

Stef 
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Erasmus: Rikkert in Bergen 

Hei alle sammen!  

Ook ik vertoef dit semester in het buitenland, nl. in Bergen. En neen, 

dan bedoel ik niet het Bergen (lees: Mons) in Wallonië, maar het 

Bergen in het land van de Vikingen, trollen, fjorden, olie en natuur. 

Bergen is de op één na grootste stad in Noorwegen qua populatie, maar 

laat dit je niets wijsmaken: het centrum is even klein en gezellig als 

Leuven, één van de vele redenen waarom dit een toperasmus-

bestemming is! De oorsprong van de naam van de stad is niet moeilijk 

te vinden, ze wordt namelijk omringd door zeven bergen die elk een 

prachtig uitzicht over de stad of omliggende fjorden en eilanden geven 

(en ja, ik ga ze allen op één dag beklimmen tijdens de jaarlijkse 7-

Mountain Hike). Dit brengt me al meteen bij een tweede reden waarom 

ik Bergen als erasmusbestemming heb gekozen: de natuur. Je bevindt 

je er gewoon middenin en voor iemand zoals ik is dit de crème de la 

crème. Als je de natuur rond Bergen even beu bent, kan je perfect 

even een uurtje de trein nemen om te gaan skiën (zowel cross-country 

als downhill) in de vele skigebieden waar absurd veel sneeuw kan 

liggen, zelfs tot laat in het voorjaar! Een ander alternatief is dan weer 

een autootje  huren om prachtige roadtrips te doen of deelnemen aan 

een mini-cruise door één van de vele fjorden. Kortom, genoeg 

opportuniteiten om de Noorse natuur te ontdekken en het is zeker de 

moeite! Jammer genoeg wordt Bergen ook wel de ‘natste stad van 

Europa’ genoemd, wat ik kan beamen. Ik heb al heel wat regen op men 

dak gekregen, maar dit maakt de zonnige dagen (die nu steeds meer en 

meer voorkomen) des te leuker. En als je zoals de lokale mensen 

denkt: ‘There is no suchthing as bad weather, only bad clothing’, dan 

valt het al bij al nog zeer goed mee! 
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Uiteraard moet er op een erasmus ook gestudeerd worden! Dit doe ik 

hier aan de UiB, de ‘Universitetet i Bergen’. Heel de 

wetenschaps’campus’ is vnl. gelegen in één groot gebouw in het 

centrum, zo’n 20 minuten van waar ik woon (maar hier later meer 

over). Het aantal geologische mastervakken voor uitwisselingsstudenten 

is misschien wat beperkt, maar eigenlijk hangt dit af van wat jouw 

interesses zijn. Aangezien alle vakken ofwel 5 of 10 studiepunten zijn, 

moet je er natuurlijk niet veel kiezen. Het geologisch departement van 

de UiB is gespecialiseerd in kwartaire geologie (met vakken zoals 

quaternary dating methods, glaciology,…), klimatologie 

(paleoceanography, paleoclimatology,..) en uiteraard geofysica, nodig 

voor de olie-industrie, met een hele reeks aan vakken: 

seismotectonics, reservoir geophysics, theoretical seismology, applied 

seismology, advanced applied seismic analysis,… Zoals ik al zei, zijn er 

aan elk vak vrij veel studiepunten gebonden. Laat dit je echter niet 

afschrikken: het aantal uren dat je les hebt hier in Noorwegen is 

miniem vergeleken met ‘Leuvense’ vakken van hetzelfde aantal stpt 

(meestal krijg je wel een klein taakje als huiswerk mee). Er is geen 

twijfel mogelijk dat dit gerelateerd is aan de mentaliteit van de Noren. 

Als iets makkelijk en zonder te veel moeite gedaan kan worden, dan 

zullen ze dit ook zeker doen. Je moest je maar eens overwerken! Een 

mentaliteit die mij wel aanspreekt ;)!  

Dit betekent echter niet dat Noren lui zijn, integendeel zelfs! Als ze 

een vrije dag hebben, dan vind je ze buiten in de stad of in de bergen, 

aan het lopen of wandelen, en nog zoveels te meer als de zon schijnt. 

Nog een leuk weetje: als je je op zo’n dag, of eender welke dag 
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eigenlijk, tussen de Noren bevindt, denk je dat ze allemaal aan het 

joggen of lopen zijn. Dit is echter niet waar: ze vinden het gewoon leuk 

en gemakkelijk om sportkleren te dragen. Je kan hier dus perfect in je 

joggingbroek of sportlegging naar de les gaan, inkopen doen, een 

terrasje meepikken,… zonder dat er ook maar iemand raar opkijkt. Ook 

dit vind ik gewoon de max!  

 

Als je als internationale student naar Bergen komt, kan je in principe 

kiezen tussen verschillende koten van SiB, de ‘Student Welfare 

Organisation’ van Bergen (deze organisatie bezit de meeste koten in en 

rond de stad, maar heeft ook sport- en gezondheidfaciliteiten, café’s 

als in Moete’s,… ). Nu zeg ik ‘in principe’ omdat je 9 kansen van de 10  

als internationale student in Fantoft (Student Home) wordt geplaatst. 

Dit zijn een paar grote grijze gebouwen met zo’n 1300 koten, waarvan 

dus de meerderheid uit internationale studenten bestaat. Langs buiten 

lijken deze gebouwen maar vieze vuile krotten, maar de binnenkant 

valt echter nog vrij goed mee! En wat ook zeer goed meevalt is de 

huurprijs, iets wat alle studenten (of de ouders) wel appreciëren. Er 

worden in de sociale ruimte van Fantoft een redelijk aantal activiteiten 

georganiseerd en het is dus niet moeilijk om nieuwe mensen van (veel) 

verschillende nationaliteiten te leren kennen, waarmee je voor je het 

weet wel elke dag iets mee gaat doen! Dit betekent natuurlijk wel dat 

je je Noorse vrienden in je lessen moet gaan zoeken. Fantoft is zo’n 20 

tot 30 minuten van het centrum gelegen met de Bybaben. De 
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Bybanenisde lokale lightrail (trammetro-achtig) die loopt van het 

centrum tot (vanaf 2016) aan de luchthaven  aan het verre uiteinde van 

Bergen. De verplaatsing van en naar het centrum is dus zeer 

gemakkelijk en als je een halfuur toch lang vindt, geen nood: er is WiFi 

aanwezig op de bybanen.  

Ik hoor sommige onder jullie al denken: ‘Noorwegen is veel te duur’! 

Dit is inderdaad jammer genoeg waar, voornamelijk wat eten en 

alcohol betreft. Een leuk etentje uit in een restaurant is als arme 

student uit den boze, tenzij voor een speciale gelegenheid misschien. 

Gelukkig hebben de supermarkten hier ook ‘365/Everyday’ producten 

die de wekelijkse uitgaven serieus verminderen. Als je dan nog eens 

regelmatig samen eet met vrienden is het leven in Noorwegen niet al te 

duur. Het goedkoopste bier dat je in de supermarkt  vindt, is ‘Hansa’ 

dat lokaal in Bergen gebrouwen wordt en ik vind het persoonlijk niet al 

te slecht! Vooraleer er wordt uitgegaan in het centrum, wordt er eerst 

voorgedronken op iemand zijn kot (tenzij je helemaal blut wilt 

worden), aangezien de alcoholprijzen in de clubs en cafés geen 

lachertje zijn. Je betaalt gemakkelijk zo’n 8 euro voor een 33’er. Ze 

denken hier echter ook soms aan de student en daarom is er op 

dinsdag- en donderdagavond dikwijls een ‘student party’ in de clubs 

met een halvering (of soms zelfs meer) van de bierprijs! Oppassen wel, 

als je voordrinkt, dat je niet te laat naar het centrum vertrekt want in 

het centrum eindigen de feestjes voor 3 uur, aangezien er hierna 

nergens geen alcohol meer mag verkocht worden!  

Je weet het misschien niet, maar in Noorwegen spreken ze weliswaar 

Noors! Nu is het zo dat geen normale mens uit België ook maar één 

woord Noors kan. Wees niet getreurd, want de kleinste kleuter tot de 

oudste bomma/bompa kan hier ‘perfect’ Engels. Als je het toch niet 

kan laten om Noors te leren, biedt de universiteit een cursus van 10 

stpt aan op alle niveau’s! Noren zijn zeer vriendelijk en behulpzaam. 

Het nadeel is wel dat je er zelf naar moet vragen. Ze zullen je 

nauwelijks uit hun eigen beginnen helpen en ze hebben veel nood aan 

hun persoonlijke ruimte!  
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Als je het nog niet doorhad door bovenstaande, waarschijnlijk veel te 

uitgebreide, ‘handleiding’ voor Erasmus in Bergen, zeg ik het nog eens: 

Bergen is echt top als Erasmusbestemming, zeker als je uitkijkt naar 

een actieve en natuurrijke Erasmus!  

Heb je nog vragen, twijfel je aan je Erasmusbestemming of twijfel je al 

helemaal om op Erasmus te gaan? Laat me gerust iets weten! 

 

Hadetbra! 

Rik 
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Nergens beter dan Thuis 

Vol spanning hebben jullie uiteraard zitten wachten op het vervolg van 

het levensverhaal/epos van de illustere figuur Luc Bomans. Deze 

rubriek heeft echter zowel slecht als goed nieuws. Het slechte nieuws 

is dat dit misschien de laatste Thuis-rubriek is in Cleavage (allemaal 

wenen zoals enkel Simonneke dat kan). Maar dit wordt meer dan 

goedgemaakt door het goede nieuws: deze Cleavage bevat een extra 

lange Thuis-rubriek! Nu volgt zowaar het hele vervolg van de 

levensloop van de legendarische Luc Bomans tot het moment van de 

laatst beschikbare aflevering! 

Episode II - Same shit, different partner 

Wie de vorige Thuis-rubriek er nog eens op nagelezen heeft weet dat 

we geëindigd waren bij een rustigere periode in het leven van de heer 

L. Bomans. Na eerst samen met Werner de broodjeszaak Ter Smissen 

Baget opgericht te hebben duikt Leontien plots terug op met Lowie. 

Uiteindelijk leggen Luc en Leontien het terug bij en ze trekken terug 

bij elkaar in, so far so good. In plaats van rustig te genieten van zijn 

mooie familiale situatie komt toch de gehaaide zakenman in Luc weer 

boven. Luc en Leontien gooien zich met hun zaak, Sanitair Vercammen, 

volledig op  het veelbelovende en dure  Eldorado-project.  

 

Figuur 1 - De drie partijen samen rond de tafel voor het Eldorado-project. 
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Dit project, een luxueus appartementencomplex blijkt uiteindelijk te 

groot voor Sanitair Vercammen alleen dus zoeken ze naar extra 

partners. Frank, die ondertussen zijn eigen loodgietersbedrijf 

Sanitechniek heeft, ziet in dit project een bron van veel gemakkelijk 

verdiend geld en gaat hier zonder problemen op in (wederom: zie 

Cleavage 4 waarom het geen slim idee is om zaken te doen met Luc 

Bomans). Er komt ook nog een derde partner aan boord, Walter Frans. 

Deze persoon heeft even wat extra toelichting nodig want hij zal een 

cruciale rol spelen tijdens het Eldorado-project. 

Walter Frans (gespeeld door Karel Deruwe) is een aannemer die voor 

het eerst in beeld komt als hij verbouwingswerken komt uitvoeren bij 

Marianne thuis. Walter is een simpele maar gevatte kerel en kan met 

zijn humor menig vrouwmens charmeren. Na een tijdje probeert hij 

Marianne op te vrijen maar die gaat niet in op zijn avances, zij heeft 

namelijk gekozen voor de duistere figuur Robert Swerts (advocaat, 

freelance-journalist voor de Uit & Thuis en serieverkrachter van onder 

andere Sofie en Aischa). Hoewel Walter Marianne niet heeft kunnen 

overtuigen op romantisch vlak gaan ze wel op zakelijk vlak samen een 

verbintenis aan, ze kopen samen Hof Ter Smissen. Uiteindelijk wordt 

Robert Swerts gevat als de serieverkrachter en Marianne is de wanhoop 

nabij. Gelukkig wordt ze opgevangen door Walter en stilaan groeien ze 

naar mekaar toe. Na een tijdje gaan Walter en Marianne samenwonen. 

Het koppel is gelukkig maar dit kan uiteraard niet blijven duren. Betty, 

de ex-vrouw van Walter, is nog steeds verliefd op hem en zij kan het 

liefdesgeluk van hem en Marianne niet verteren. Hoewel Betty nog 

steeds verliefd is op Walter is ze toch samen met Jacques, ook een 

aannemer. Walter mag dan wel samen zijn met Marianne, hij kan niet 

ontkennen dat Betty nog steeds een plaats in zijn hart heeft. Dit kan 

Marianne moeilijk verkroppen met hevige ruzies tot gevolg. De 

rivaliteit tussen Walter en Jacques omwille van Betty en het Eldorado-

project laait hoog op wat ertoe leidt dat Walter, ook omwille van zijn 

ruzies met Marianne, zijn koffers pakt en het aftrapt. 

Na dit vertrek van Walter en ook door wanbeheer en frauduleuze 

praktijken (Frank zat er uiteraard voor iets tussen) draait het Eldorado-

project uit op een totaal  fiasco. Simonne en Frank raken alles kwijt en 



34 
 

staan bijna op straat. Luc heeft echter een financieel achterpoortje 

kunnen vinden kan nog een vette cheque opstrijken. 

Zowel Sanitechniek als Sanitair Vercammen gaan failliet maar Sanitair 

Vercammen wordt uiteindelijk overgenomen door Marie Van Goethem 

(dochter van Dr. Dre niet van Jean-Pierre den antiquair en werknemer 

van Sanitair Vercammen). Leontien kan het maar moeilijk verkroppen 

dat het bedrijf van haar vader op de fles is gegaan en wordt 

opgenomen in een psychiatrische instelling. Marie ziet haar kansen 

schoon voor haar eigen project en verandert de naam van Sanitair 

Vercammen naar Marie Design. Luc is ondertussen ook voor Marie 

Design komen werken en dit met een verborgen agenda, hij had 

Leontien namelijk beloofd om het bedrijf terug in handen te krijgen. 

Luc gaat uiteindelijk overstag voor de charmes van Marie en ze 

beginnen een affaire. Luc mag dan wel voor Marie gekozen hebben, hij 

weigert echter om zijn zoon Lowie op te geven. Na een tijdje komt 

Leontien terug thuis maar Luc weigert te geloven dat ze echt volledig 

genezen is aangezien ze plots geen interesse meer toont in de zaak en 

zich volledig wil focussen op haar familie. Uiteindelijk komt Leontien 

erachter dat Luc een affaire heeft met Marie en zij zet hem aan de 

deur. Leontien wil nu haar leven terug opbouwen met Lowie en vooral 

zonder Luc. Dit laat hij echter niet zomaar gebeuren en samen met 

Marie beraamt hij een plan om Leontien gek te laten verklaren en haar 

verplicht te laten opnemen. Frank doorzag dit plan echter en samen 

met Lowie vluchtte Leontien naar Mexico. Luc zat nu zowel zonder 

Lowie als zonder het geld van 

Leontien en hij begon een 

radeloze zoektocht naar zijn 

zoon. Met Marie Design ging 

het ook bergaf en de 

schuldeisers pakten Luc fysiek 

aan. Dit begon allemaal te 

wegen op de relatie van Luc 

en Marie en dit leidde ertoe 

dat Marie haar bedrijf verliet 

en verdween. Luc bleef zo 

weeral met lege handen en helemaal alleen achter. 

Figuur 2 - Beeld van de algemene sfeer tussen 
Leontien en Luc. 
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Episode III - The Return of Sanitechniek 

Na een tijdje kon Luc aan de slag bij Sanitechniek, dat nu in handen 

was van Mo. Luc wilde echter nog steeds koste wat kost Lowie 

terugvinden en had een vermoeden dat Frank wist waar Leontien zich 

schuilhield. Hij besluit om Franky te ontvoeren om zo Frank onder druk 

te zetten. Net als Luc berouw toont en beslist om Franky terug te 

brengen staat Frank voor zijn deur en slaat hem neer. Frank besluit 

later om niet naar politie te gaan en zo heeft hij iets achter de hand 

waar hij zijn broer mee kan chanteren. Franky probeerde nog te 

bemiddelen tussen Frank en Luc maar dit mocht niet meer baten. 

Na een tijdje was Luc 

aan zijn volgend 

crimineel feit beland. Hij 

had het geld van Mike 

van Noteghem (broer van 

Eddy Van Noteghem en 

vader van Femke 

Fierens) gestolen dat 

Mike had verdiend met 

allerhande frauduleuze 

activiteiten. Luc wou 

samen met dit geld en een lening van de bank het taxibedrijf van Leo 

kopen. Femke sloeg er echter in het gestolen geld van Mike te 

bemachtigen en Luc moest zijn plannen wijzigen. Met het geld dat hij 

nog van de lening had besloot hij mede-eigenaar te worden bij 

Sanitechniek. 

Bij Sanitechniek wordt een nieuwe loodgieter aangenomen die voor wat 

amoureuze problemen zal zorgen: Kris. Beide Mo en Waldek voelen iets 

voor haar. Waldek, die toen samen was met Rosa, gaat met Kris naar 

bed en Luc komt dit te weten maar zwijgt tegen Rosa. De rivaliteit om 

Kris tussen Mo en Waldek leidt er toe dat Waldek ontslag neemt. Door 

zijn ontslag loopt Sanitechniek een werkachterstand op en een grote 

klant dreigt met een schadeclaim. Luc smeekt Waldek om dit probleem 

op te lossen en hij stemt toe. Op het laatste moment haakt Waldek 

echter af om Leo uit de nood te helpen. Luc is furieus en hij vertelt 

Figuur 3 - Vader en dochter samen in bed. Thuis mijdt 
geen enkel gevoelig onderwerp. 
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Rosa dat Waldek met Kris naar bed is geweest. Rosa zet Waldek buiten 

en begint om hem te pesten te flirten met Luc. Na een wilde nacht 

tussen Rosa en Luc en een gevecht van deze laatste met Waldek slaagt 

de verliefdheid over tussen Rosa en Luc. Ondertussen hielden de 

problemen bij Sanitechniek ook niet op. Luc had tegen de wil van Mo, 

die ondertussen met Kris samen was, Freddy aangenomen en later ook 

Bram als leerjongen. Freddy bleek echter onbetrouwbaar (liegen, 

stelen, bedrog, de usual shit bij Thuis) en werd ontslagen. Dit schoot 

echter in het verkeerde keelgat bij Bram (ook niet direct een 

onbesproken blad) en die vertelt aan Mo dat Luc geprobeerd had om 

Freddy terug aan te nemen en dat Franky ondertussen in het zwart is 

komen werken. Mo begint het allemaal wat beu te geraken en denkt er 

over om naar Marokko te verhuizen met Kris. Luc ziet weeral zijn kans 

en wil de aandelen van Mo over kopen. De verhuis gaat echter niet door 

en Luc ziet de aandelen aan zijn neus voorbij gaan. Uiteindelijk 

verkoopt Mo de helft van zijn aandelen aan Kris en Luc voelt zich 

serieus bekocht. 

Ondertussen is Rosa ook bij Sanitechniek komen werken en Luc merkt 

dat Rosa en Waldek terug naar elkaar toe groeien. Luc wordt jaloers en 

samen met Freddy slaagt hij er in om Waldek zwart te maken bij Rosa. 

Uiteindelijk komt het zover dat Rosa en Luc samen in het gemeentehuis 

staan om te trouwen. Rosa is echter via Freddy te weten gekomen dat 

Luc Waldek in de val had gelokt en weigert te huwen. Luc komt hierna 

in volle colère Freddy tegen. Een gevecht volgt en Freddy komt ten val 

en sterft. 

 

Figuur 4 - Luc en Rosa, een sprookje dat niet mocht zijn. 
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Na verloop van tijd vind Luc de nieuwe liefde in Julia, of zoals hij ze 

noemt Djoelia, en slaagt er uiteindelijk in om haar voor hem te winnen 

na wat goede daden bij de dochters van Djoelia. Maar dan! Een geniale 

ingeving van de scenaristen van Thuis, plots staat Lowie daar! Leontien 

is omgekomen in een verkeersongeval en Luc krijgt de voogdij over 

Lowie. Maar alles is niet zomaar in kannen en kruiken, de notaris 

overhandigd Frank en Simonne een brief van Leontien met daarin de 

ware feiten over waarom ze destijds vertrokken is. De commercant in 

Frank komt boven en hij verkoopt deze brief aan Luc in ruil voor de 

helft van de aandelen van Sanitechniek. 

Episode IV - Jack come back... 

Nu Frank terug binnen is bij Sanitechniek en ook Eddy er werkt komen 

duistere zaakjes bovendrijven. Luc krijgt van een producent een 

defecte waterkraan terug die namaak blijkt te zijn. Blijkt dat Frank en 

Eddy een zwendel hadden opgezet in namaakonderdelen. Uit wraak 

laat hij voortaan Frank alle 

echtheidscertificaten 

ondertekenen om zo buiten 

schot te blijven. Frank stopt 

echter met de zwendel en 

Luc verplicht nu Eddy om de 

certificaten te ondertekenen. 

Maar dan slaat het noodlot 

toe! Jana (vriendin van Bram, 

dochter van Tibo, de vriend 

van Franky en gespeeld door 

#JoyAnnaThielemans) krijgt een koolstofmonoxidevergiftiging als 

gevolg van een namaakboiler en haar ongeboren baby Jack sterft. Luc 

en ook Frank verklaren niet op de hoogte te zijn van de namaakboilers 

en zo komt alles in de schoenen van Eddy terecht. Even later echter 

gaan zowel Frank als Eddy naar de politie en verklaren ze dat ze beiden 

op de hoogte waren van de zwendel maar dat ze gestopt waren voor 

het ongeval. Luc blijft echter ontkennen en probeert met valse 

verklaringen Eddy en Frank erin te luizen. Dit schiet in het verkeerde 

keelgat bij Simonne en zij overhandigd de brief van Leontien aan 

Djoelia en Lowie. Luc wordt aan de deur gezet door Djoelia en als 

Figuur 5 - Joy Anna, eeuhmm Jana op de begrafenis 
van baby Jack. 
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laatste hoop probeert hij Lowie te overtuigen mee te gaan naar het 

buitenland. Net ze op het punt staan te vertrekken komt alles boven 

water zowel bij Bram als Lowie slaan de stoppen door. Dit alles 

culmineert in de seizoensfinale van seizoen 18. Tijdens het huwelijk 

van Peggy en Peter komen alle vijanden van Luc een voor een later 

binnen en na het huwelijk wordt Luc teruggevonden, hij lijkt 

doodgeslagen. Deze finale mag zonder twijfel in het rijtje worden 

gezet van 'Who shot J.R.?' en 'Who shot Mr. Burns?'. 

Part V - Luc Bomans 2.0? 

Na lange maanden van wachten bleek dat Luc niet dood was en dat het 

Lowie was die Luc had neergeslagen. Eens bij bewustzijn veinst Luc 

geheugenverlies om zijn zoon te beschermen. Lowie wil echter voor 

zijn fout boeten en biecht alles op, hij kreeg hiervoor een werkstraf. 

Na enige tijd ziet ook Luc zijn fout in en ook hij biecht alles op. Hij 

kreeg een tweede kans (eerder een zeventiende kans) en moest een 

serieuze geldboete betalen maar hij was echter bij iedereen persona 

non grata. Maar ook nu weer kan Luc het terug goedmaken bij enkele 

personen, Djoelia en Lowie onder andere. Ook blijkt plots dat Luc nu 

eigenaar is van het gebouw van de Zus & Zo en Taxi Leo. Luc start er 

een eigen bedrijf, Bomans Events & Projects. Samen met Peter richt hij 

ook het label Withoeve op, een label voor streekproducten. 

Ondertussen heeft Femke, die nu samen is met Peter, de aandelen van 

Peggy van de Zus & Zo overgekocht. Luc en Peter smeden een plan om 

de huidige uitbaters van de Zus & Zo, Rosa en Peggy, buiten te werken. 

Zo zijn we dan gekomen bij de huidige situatie. Uiteraard zijn niet alle 

finesses en details uit 20 seizoenen Luc Bomans aan bod gekomen maar 

de grote lijnen zijn wel duidelijk. Wat de toekomst zal brengen voor 

Luc Bomans is nog onduidelijk maar dat het niet allemaal rozengeur en 

maneschijn zal zijn staat nu al vast. 

Laten we nu allemaal in spanning wachten op de seizoensfinale binnen 

enkele weken en uiteraard #TeamJana 

Nog veel kijkplezier, uw Thuis-watcher Stef 
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Interview met een 

werkende mens 

Na Joris Grymonprez hebben we gekozen 

voor een heel ander soort werk. Daarom 

laten we hier Sander Van Langendonck 

aan het woord! (Promotiejaar 2012) 

Leg kort uit wat je job precies inhoudt 

Ik werk als Project geoloog bij Skapto 

Consulting – exploration & mining 

services (www.skapto.be) 

Skapto is een consultancy bedrijf dat 

allerlei services biedt aan de exploratie- 

en mijnbouwsector. Dat gaat van 

gedetailleerde kartering tot het management van de 

exploratiecampagne en het opzetten van de productie van een mijn. 

De jobinhoud is erg variabel en hangt af van de projecten die zich 

aandienen; regionale en detail kartering, due diligence studies, 

boorkernen loggen, desktop studies, etc. Veel terreinwerk is 

onvermijdelijk bij deze job, maar dat vind ik persoonlijk (meestal) wel 

leuk. Tot nog toe heb ik gewerkt in Turkije en Mexico maar er zijn nog 

verschillende projecten in andere landen ook. 

Heb je veel verschillende sollicitaties 

moeten doen of vond je direct een job 

die bij je paste? 

Buiten een kort gesprek op een 

conferentie, heb ik maar één 

sollicitatiegesprek gedaan, dat bij Skapto. 

Eerst was er een ontspannen gesprek over 

onze verwachtingen en wat de job net 

inhield, en later nog een tweede gesprek, 

dat iets concreter was. 
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Als je kijkt naar jouw generatie en de generaties juist voor of na 

jou, vinden de geologen snel werk? 

Er zijn veel verschillende sectoren binnen de geologie. Dat het 

momenteel niet super gaat in de mijnbouw is geen geheim maar dat 

betekent niet dat het daarom minder gaat bij milieutechnische 

bedrijven. 

Vaak is een beetje geduld wel nodig voor de juiste job te vinden, maar 

als je minder kieskeurig bent zou het wel moeten meevallen. 

Heb je veel praktische kennis op kunnen 

doen tijdens het studeren of is het toch 

meer 'learning on the job?' 

Onze opleiding was zeker een goede basis, 

maar de eerste weken of  maanden was het 

toch zeer veel bijleren. Ertsexploratie is 

niet echt een onderwerp dat aan bod kwam 

in de opleiding. Maar de juiste methodes en 

technieken zijn gemakkelijker te leren als 

je basis goed zit. 

Wat heb jij gemist in de opleiding? 

Sommige universiteiten (vnl. in Canada) zijn 

meer toegepast op ertsexploratie, maar dat is niet echt iets wat je kan 

verwachten in België. Onze GIS vaardigheden daarentegen kwamen wel 

ernstig tekort. En een presenteerbare digitale kaart maken is toch iets 

wat je in bijna alle sectoren nodig hebt. Het is wel doenbaar om dit 

zelf te leren, maar het vraagt toch wel tijd die er niet altijd is bij het 

starten van je eerste job. 

Heb je nog advies voor werkzoekende geologen? 

Zorg dat je al zo veel mogelijk ervaring hebt voor je aan de zoektocht 

begint. Er zijn genoeg geologische bedrijven waar je vakantiewerk kan 

doen. Begin op tijd met zoeken, meestal is er nog wel meer als genoeg 

tijd om te ontspannen tussen het thesis schrijven en de eerste 

werkdag. Durf ook verschillende bedrijven tegelijkertijd aan te 

schrijven, want soms laten de antwoorden lang op zich wachten. Zorg 
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dat er geen fouten in je mails staan en blijf beleefd en zakelijk 

(“Geachte”, geen “Hey”). En tenslotte: netwerken is geen vies woord. 

 

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) 

Een zeer sterke motivatie en interesse is het allerbelangrijkst. De 

relevantie geologische kennis, de wil om in het buitenland te werken 

en zelfstandigheid zijn uiteraard ook essentieel. 
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Geologie en bier 

Brugge Tripel (Cas) 

Naast de Wilderen Kanunnik Tripel en de Karmeliet 

Tripel is de Brugge Tripel naar alle waarschijnlijkheid 

één van mijn favoriete bieren. Ze heeft een krachtige 

bitterzoete smaak. Het heeft een zeer volle, rijke toets 

en een gezellig alcoholpercentage van 8,7%. Het geheim 

van dit stadsbier is de samenstelling van het 

kruidenmengsel dat als basis dient voor het brouwen van 

dit bier. Een lekker frisse edoch stevige tripel die beter 

en beter smaakt naarmate U er meer van binnenkrijgt. 

Ook beschikbaar op vat, is dit bier van hoge gisting 

zeker aan aanrader met het oog op de komende zomer. 

Ook ideaal om te gebruiken om Uw Ballmer piek te zoeken, hetgeen Uw 

thesis/bachelorproef/stagerapport/kleurplaatjevandeschachtjes een 

ongeziene creativiteit kan geven. 
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Ter Dolen Tripel 

(Fredje) 

Dit bier heb ik ontdekt 

in het 6de middelbaar. 

Wij gingen namelijk 

voor ons vak ‘vrije 

ruimte’ een eigen bier 

brouwen. Natuurlijk 

hoort daar ook een 

excursie bij naar een 

echte brouwerij om bij 

te leren over het 

bierbrouwproces. 

Achteraf kregen we ook nog allemaal 1 speciaal biertje naar keuze 

gratis. (Uiteraard namen de meeste vrouwtjes en de onervaren drinkers 

niks, en gaven ze hun bier weg zodat menig student lichtelijk 

beschonken terug naar school ging). 

Het bier heeft een alcoholpercentage van 8,1 %. Het bier zelf ruikt vrij 

fruitig en fris. De smaak van hop komt er goed door, zonder zwaar te 

overheersen en dus niet uitgesproken bitter is. Dit is zeker een 

aangenaam zomerbiertje. Een brouwerijbezoek is ook zeker aan te 

raden als ontspanning in de vakantie. Zak dus zeker eens af naar 

Helchteren. 

 

Chouffe Soleil (Stef) 

Deze keuze voor dit bier leek me logisch 

omdat het laatste bier is dat ik 

gedronken heb bij het verschijnen van 

dit nummer. 

 

Dit bier wordt gebrouwen door Brasserie 

D'Achouffe, bekend van de kabouter die 

verwerkt is het logo. De brouwerij is vooral bekend van hun blond bier 
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La Chouffe. Omwille hiervan denken veel mensen dat de brouwerij 

gelegen is in L'Achouffe maar ze ligt wel degelijk in Achouffe. Deze 

brouwerij werd in 1982 opgestart als familiebrouwerij en taverne. In 

2006 werd de brouwerij overgenomen door Duvel Moortgat. 

De Chouffe Soleil is een seizoensbier dat beschikbaar is van half 

februari tot half oktober. Het is een verfrissend blond bier met fruitige 

smaken. Het bier is ongefilterd en hergist zowel op vat als op fles. Het 

alcoholpercentage bedraagt 6%. 

 

De ideale food pairing gaat als volgt: 

 vlees: kip 

 groenten: radijs, tomaat, knolselder, bloemkool, (gebakken) 

witloof 

 vis: gerookte zalm, maatje, rolmops 

 kaas: Saint Maure de Durbuy, Patachouffe, Kaasterkaas 

 Kruiden: basilicum, roze peper 
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Belgisch team geraak niet in EUGEN Polen 

Na het falen van B-Fast in Nepal had men mogen hopen dat België op 

internationaal vlak niet meer zou falen. Niets blijkt minder waar. 

Inderdaad, het ongerelateerd Leuvens EUGEN B-Fast team (European 

Geologist Network Belgische Fijn en Awesome Spoedig Transport team) 

blijkt het wat moeilijk te hebben om tot in Polen te geraken voor het 

jaarlijks EUGEN evenement.  

Dit jaar heeft Polen inderdaad beslist om het 20steinter-universitair 

EUGEN te organiseren in het zuiden van Polen, in Stryszów, nabij 

Krakau. Hoewel blijkt dat zo goed als alle Europese landen in Polen 

kunnen geraken, met de auto of met het vliegtuig, heeft het Belgisch 

EUGEN B-Fast team nog geen transportmiddel om de volle 1279km te 

overbruggen.  

Externe analysten bekritiseren bij deze opnieuw één van de federale 

diensten die niet deftig blijkt te werken en die alweer een half miljoen 

euro heeft gekost voor de administratieve zaken. Nochtans blijkt het 

heel simpel om daar te geraken. Met de auto is dit de E40 afrijden uit 

Leuven richting Duitsland en Kazakhstan. Een GPS moet het team zich 

niet eens aanschaffen aangezien het steeds rechtdoor is. Met het 

vliegtuig zou dit een tweetal uurtjes duren vanuit Charleroi - Brussels 

South International Airport.  

Reeds vorig jaar heeft het team moeten kampen met problemen. De 

19de editie was toen in Slovenië georganiseerd, nabij Triëste. Het team 

heeft dan besloten om naar Triëste te vliegen uit tijd en geldbesparing. 

De vlucht werd afgeschaft waardoor het team slechts 2 (!) dagen later 

vloog naar Bologna, op 300km van de originele bestemming om dan nog 

2 treinen te nemen, wat voor onkosten heeft gezorgd natuurlijk. 

Geïnterviewde organisatoren beklagen het tekort aan enthousiasme van 

de deelnemers waardoor de trip niet georganiseerd kan worden. 

Deelnemers zijn daarentegen razend op de meerderheid van de 

organisatoren die zich “omwille van professionele redenen” in het 

buitenland bevinden. Dit misverstand zou de voornaamste oorzaak zijn 

van de stilstand. 
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Dit is echter een heel slecht teken gezien de plannen van hetzelfde 

organisatorisch team om de 21steeditie van EUGEN te organiseren. De 

kandidatuur is reeds binnengegeven. De toenmalige vreugde toen er 

slechts 1 andere, zwakkere, kandidaat (Oostenrijk) bleek te zijn blijkt 

nu een groot probleem te zijn. De vraag is of België wel degelijk in 

staat is het evenement te organiseren. Organisatoren “roepen iedereen 

aan om deel te nemen aan dit groot evenement dat het belangrijkste 

evenement van het jaar moet worden”. “Zowel studenten, assistenten, 

professoren en in het bijzonder het praesidium zullen worden 

geraadpleegd voor een goede organisatie van het evenement. We 

hopen zelfs op een deelname van de verschillende Belgische 

universiteiten”, klinkt het.  

In de volgende edities van Cleavage zullen we jullie zeker op de hoogte 

houden van wat nu al een episch verhaal lijkt. 

Jullie correspondent in Catalonië 
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Filmreview door 

Fredje: Avengers – Age 

of Ultron (2015) 

Een film waar ik, net zoals vele 

anderen al 3 jaar naar uitkeek. Age 

of Ultron, het vervolg op de meest 

succesvolle superheldenfilm ooit! 

Het zit er trouwens nu al dik in dat 

Age of Ultron deze kroon zal 

overnemen van zijn voorganger, 

The Avengers uit 2012. De film zelf 

is het hoogte punt van Phase 2 van 

het Marvel Cinematic Universe, 

maar niet de laatste film van 

phase 2. Marvel Cinematic 

Universe, say whaaaaaat?! Jep, dit 

heeft wat omkadering nodig. 

Marvel Cinematic Universe 

Het Marvel Cinematic Universe is fictief universum waarin een hoop 

films en TV-series zich afspelen allemaal gebaseerd op de strip van 

Marvel (1 van de grootste superheldenbedrijven ter wereld). Als alles 

zich in 1 universum afspeelt, is het logisch dat sommige verhalen elkaar 

beïnvloeden of zelfs samen komen op bepaalde punten in de tijdlijn. 

Daarom hier een kort overzicht van wat je best allemaal kan zien: 

Phase 1: 

Iron Man (2008):Tony Stark, technisch wonderkind, ontwikkelt een 

superpak om te ontsnappen tijdens een ontvoering. Hierna probeert 

hij Amerika te redden als Iron Man. Na de aftiteling is hier een korte 

scene waar Nick Fury Tony Stark wil spreken over ‘The Avengers 

Initiative’. Dit is leuk om te zien, maar een echte opbouw naar ons 

superteam is er nog niet. 
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The Incredible Hulk (2008):Dr. Bruce Banner (Hier nog door Edward 

Norton vertolkt) probeert te leven met zijn alter-ego The Hulk, een 

groen, groot en enorm sterk wezen dat verschijnt als hij kwaad begint 

te worden. Hier is er een scene na de aftiteling waarin Tony Stark een 

vriend van de Hulk in een bar aanspreekt en zegt dat hij een team aan 

het samen stellen is. De eerste stap naar The Avengers is gezet, maar 

de wereldwijde gekte is nog niet uitgebroken. 

Iron Man 2 (2010):De wereld is nu bewust van het feit dat Tony 'Iron 

Man' is en hij wordt door zowel de pers als de regering onder druk 

gezet om zijn uitvinding en technologie met het Amerikaanse leger te 

delen. Tony weigert informatie te onthullen, omdat hij bang is dat het 

in de verkeerde handen terecht zal komen. In deze film komt 

S.H.I.E.L.D. eindelijk opdagen in een grote rol. Het is deze organisatie 

die The Avengers zal samenstellen. Ook wordt Nick Fury, baas van 

S.H.I.E.L.D. hier vergezeld door The Black Widow (Scarlett Johansson, 

mmm). Op het einde krijgt Tony de echte plannen te zien van The 

Avengers Initiative, de echt stap naar The Avengers is gezet en bij de 

fans begint het te kriebelen! Na de aftiteling is er hier een scene waar 

S.H.I.E.L.D. agenten een hamer in een krater vinden, een rechtstreekse 

link naar de volgende film, Thor. 

Thor (2011):De machtige, maar arrogante krijger Thor wakkert met 

zijn roekeloze acties een eeuwenoude oorlog aan. Thors vader 

Odinverbant Thor naar de Aarde en hier wordt hij gedwongen tussen 

de normale bevolking te leven. Hier beseft Thor wat het vergt om een 

echte held te zijn wanneer zijn aartsvijand duistere krachten van 

Asgard naar de Aarde stuurt. Deze film spreekt de meeste misschien 

het minste aan omdat Asgard zich in een andere wereld bevindt en niet 

echt direct een link heeft met de rest. Deze film is dan ook geen echte 

must see om te kunnen volgen, maar de meeste plotelementen uit The 

Avengers worden hier al eens geïntroduceerd. Na de aftiteling wordt 

hier gepraat over een magische kubus. Hetgeen zeer belangrijk is in 

The Avengers. 

Captain America: The First Avenger (2011):Een dappere, maar 

zachtaardige jonge soldaat genaamd Steve Rogers moet aan een aantal 

experimenten deelnemen voor het Amerikaanse leger, het zogenaamde 
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Super Soldier programma. Maar wanneer het experiment wordt 

stopgezet besluiten ze Steve te gebruiken om het imago van het 

Amerikaanse leger te verbeteren. Leuke film, maar ook niet perse 

nodig om verder te kunnen. Deze film speelt zich af tijdens de Tweede 

Wereldoorlog en Captain America geraakt op het einde ingevroren en 

wordt pas ontdooit in het heden. Hij wordt dan ook direct door Fury 

gevraagd bij the Avengers. Dit is makkelijk, want hij kent eigenlijk toch 

niemand meer in deze tijd. 

The Avengers (2012):The Avengers zijn een buitengewoon team van 

superhelden. Wanneer een onverwachte vijand opduikt die een 

bedreiging vormt voor de wereldwijde veiligheid heeft Nick Fury, 

directeur van de internationale vredesmacht S.H.I.E.L.D., een team 

nodig om de wereld te redden van de ondergang. Dit team bestaat uit 

Iron Man, Incredible Hulk, Black Widow, Thor, Hawkeye en Captain 

America. Het toppunt van phase 1. Alle superhelden komen te samen 

om te vechten tegen Loki (broer van Thor). Alle personages worden 

hier nog wel een geïntroduceerd en elkaar voorgesteld, wat tot 

grappige situaties leidt. Zo is Captain America niet helemaal mee met 

deze tijd en Thor het grote buitenbeentje als niet-aardbewoner. Deze 

film is de meest succesvolle superheldenfilm aller tijden en terecht.  6 

superhelden worden hier namelijk op het grote doek afgebeeld en elke 

superheld heeft zijn eigen rol die nodig is in het plot. De spanning en 

humor wisselt zich hier ook vlot af en kijkt daarom heel leuk weg. Een 

must-see! Ook belangrijk om Age of Ultron te kunnen volgen. Na de 

aftiteling volgt er een filmpje over Thanos, dewelke belangrijk wordt in 

Avengers 3. (Jaja, alles hangt goed aan elkaar). 
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Phase 2: 

Iron Man 3 (2013):Sinds een intensieve strijd met buitenaards leven in 

New York heeft Tony Stark last van angstaanvallen en kan hij niet 

meer slapen. Hierdoor werkt hij bijna dag en nacht aan zijn Iron Man 

pakken en probeert steeds meer nieuwe dingen uit. Maar dan wordt de 

wereld opgeschrikt door een reeks aanslagen van de mysterieuze 

Mandarin. Tony besluit om de terrorist uit te dagen, waar deze op 

reageert door vol in de aanval te gaan. Eerste film na The Avengers en 

handelt vooral over hoe Iron Man omgaat met de gebeurtenissen uit die 

super-epos. Leuke film en zeker interessant om de evolutie van Iron 

Man zijn karakter te zien, wat nog 

belangrijk wordt naar later. Wel minste 

van de 3 Iron Man films, naar mijn 

mening. Het filmpje na de aftiteling is 

hier gewoon ludiek tussen Iron Man en 

The Hulk. 

Agents of S.H.I.E.L.D. (2013 TV Series): 

Televisieserie over het verloop van 

S.H.I.E.L.D. na The Avengers. Leuke 

serie, maar de films hebben meer 

invloed op de serie dan andersom. Niet 

noodzakelijk dus, maar wel leuk. 

Thor: The Dark World (2013):Na de 

gebeurtenissen in The Avengers strijdt 

Thor om de orde te herstellen in de 

kosmos. Maar een oud ras van Duistere 

Elven onder leiding van de wraaklustige 

Malekith wil het universum in duisternis onderdompelen. Wanneer 

zelfs Odin en Asgard niet opgewassen zijn tegen deze vijand, zal Thor 

zijn meest gevaarlijke en persoonlijke strijd moeten aangaan. 

Wederom wat anders dan de rest omdat het zich in een andere wereld 

afspeelt. Wel een leuke film, beter dan de vorige soloprent rond Thor. 

Deze film verklaart wel waarom Thor naar de Aarde komt voor Age of 

Ultron begint. De aftitelingscene geeft hier vooral links naar Avengers 

3, met the Infinity Stones (maakt niet uit als je niet weet wat dit is). 
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Captain America: The Winter Soldier (2014):Captain American heeft 

moeite met zijn rol in de moderne wereld. Samen met Natasha 

Romanoff, alias Black Widow, trekt hij ten strijde om een sterke maar 

geheimzinnige vijand te bestrijden, die zich verstopt in het 

hedendaagse Washington. Zeer goede film met sterk politiek verhaal. 

Deze film heeft grote impact op de TV serie agents of S.H.I.E.L.D. maar 

ook voor Age of Ultron is deze film belangrijk. Ook door de grote rol 

van S.H.I.E.L.D. in deze film en de aanwezigheid van Black Widow, kan 

je deze film als Avengers 1.5 beschouwen. Best noodzakelijk om te 

zien! 

Guardians of the Galaxy (2014):In het heelal wordt onverbiddelijk 

jacht gemaakt op de onbezonnen avonturier Peter Quill, die een 

geheimzinnige bol heeft gestolen. Ronan, een machtige slechterik met 

plannen die het hele universum in gevaar dreigen te brengen, heeft 

zijn zinnen op de bol gezet. Om uit handen te blijven van de 

volhardende Ronan zit er voor Quill niets anders op dan een 

ongemakkelijke wapenstilstand aan te gaan met een viertal vreemde 

figuren. Geniale film! Topconversaties, humor, soundtrack,… Zeker 

kijken! Wel total irrelevant voor Age of Ultron, wel weer belangrijk 

naar Avengers 3 toe. 

Avengers: Age of Ultron (2015):The Avengers, een buitengewoon team 

van superhelden bestaande uit Iron Man, Incredible Hulk, Black Widow, 

Thor, Hawkeye en Captain America komen opnieuw samen om de strijd 

aan te binden tegen Ultron, een intelligente robot. Ultron is een 

creatie van Tony Stark, die deze zelfbewuste robot samen met een 

legioen drones ontworpen heeft om het werk van de Avengers te 

vergemakkelijken. Wanneer Ultron echter begrijpt dat de mens de 

grootste bedreiging voor vrede en geluk vormt lopen de zaken uit de 

hand. Uiteraard hieronder meer over deze film! 

Ant-Man (2015): De zwendelaar Scott Lang bezit het 

verbazingwekkende vermogen om te krimpen in omvang maar 

tegelijkertijd zijn kracht enorm te versterken. Hij moet zijn mentor, 

Dokter Hank Pym, helpen om het geheim achter zijn spectaculaire Ant-

Man pak te beschermen tegen een nieuwe generatie van bedreigingen. 

Tegenover ogenschijnlijk onoverkoombare obstakels, moeten Pym en 
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Lang een overval plannen en uitvoeren die de wereld zal redden. Komt 

uit in de zomer en zal dus al duidelijk maken dat er een nieuw team 

Avengers gevormd zal worden. 

Hierna nog phase 3, maar daar houd ik mij nu nog even rustig over. 
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Avengers: Age of Ultron 

Eindelijk op het punt waar we moeten zijn. Avengers 2, zoals dat ze 

zeggen. Als ik al zoveel aandacht heb gegeven aan de inleiding, dan 

weet je al dat ik deze film geweldig vind. En dat is ook gewoon zo, je 

kan deze film ook niet anders dan geweldig vinden! (Op een heel 

andere manier dan bijvoorbeeld Interstellar dan). 

Nu S.H.I.E.L.D. na Captain America: The Winter Soldier het wat minder 

voor het zeggen heeft, zijn de Avengers lustig aan het zoeken naar de 

scepter van Loko, uit de vorige Avengers. Tijdens deze zoektochten 

ontdekt Tony Stark wat nieuwe defensieprogramma’s en hij probeert 

dit verder uit te bouwen om zo ‘een harnas rond de wereld te bouwen’. 

Hij bouwt een artificiële intelligentie, Ultron, maar deze wordt vrij 

zelfbewust en begint de mensheid zelf als de grootste bedreiging te 

zien. Een nieuwe vijand is dus geboren! 

De 6 Avengers uit de vorige films zijn terug, maar worden niet meer 

geïntroduceerd, dus voorkennis is welkom. Ze krijgen wel weer 

allemaal hun eigen mooie momenten en het team functioneert zeer 

goed. Hawkeye is in deze film wel beter belicht om zijn onbekendheid 

en schijnbare ‘nutteloosheid’ die uit Avengers 1 voorkwam te 

compenseren. Meer zelfs, in deze film besef je waarom hij een echte 

Avenger is en nodig voor het team. Tussen de personages is er ook nog 

sprake van chemie, zo zijn Iron Man en The Hulk echter 

wetenschapsvrienden (jeej, dat kunnen we enkel toejuichen), Thor is 

al een beetje meer aangepast aan onze wereld en er is zelf plaats voor 
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romantiek tussen 2 Avengers, rarara, Black Widow is al een helft van 

dat duo. 

De film loopt ook vol van allerlei belangrijke zijpersonages die in de 

afzonderlijke films wel een grotere rol spelen. Zo zien we Nick Fury en 

Maria Hill van S.H.I.E.L.D. terug, James Rhodes, de vriend van Iron Man 

en Sam Wilson, vriend van Captain America keren ook terug. In tal van 

visioenen zien we ook nog andere oude personage terugkomen, 

verwenning voor de fans dus! 

Ook belangrijk zijn de introductie van nieuwe Avengers in deze film. 

Als eerste zien we de tweeling Pietro en Wanda Maximoff alias 

Quicksilver en Scarlet Witch. Quicksilver met zijn supersnelheid en 

arrogant karakter is zeker een boeiend personage (verwar hem niet 

met Quicksilver uit X-men: Days of Future Past, hoewel dit wel 

hetzelfde personage is. X-men zit namelijk niet in het Marvel Cinematic 

Universe). Scarlet Witch kan dan weer gedachten manipuleren, wat het 

de Avengers in het begin moeilijk maakt aangezien ze toen beiden nog 

aan de kant van Ultron stonden. Dit verandert natuurlijk doorheen de 

film. Wij weten natuurlijk allemaal dat het mutanten zijn, maar door 

filmrechten met X-men mag dit niet. Ze heten daarom ‘enhanced’, 

maar daar is de TV-serie agents of S.H.I.E.L.D. voor nodig indien je 

meer uitleg wil. Als derde nieuwe Avenger is er Vision. Ook een 

artificiële intelligentie gebouwd door Iron Man. Je kan je inbeelden dat 

dit voor strubbelingen zorgt binnen het team aangezien Ultron niet zo 

een groot succes was. Dit geeft wel ene mooie opstap naar Captain 
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America: Civil War van phase 3. Vision kan maar zwakjes bekoren, 

maar dit is voornamelijk omdat hij pas  laat in de film in beeld komt en 

dus weinig screentime heeft om zich echt bij de kijker in te werken. In 

de toekomst zal hij zeker nog een grote rol spelen. 

 

Ultron dan, deze wordt goed uitgewerkt. Hij komt ook over als 

levensgevaarlijk en superslim. De trailer doen hem wel iets dreigender 

overkomen dan in de film zelf. Maar desalniettemin blijft een villain 

om bang van te zijn. Zijn creatie gebeurt wel vrij snel in de film, wat 

dus wel voor weinig diepgang zorgt, maar hij evolueert weldegelijk 

doorheen de film. In deze film worden ook zijn complexen, zoals zijn 

daddy-issues voor Iron Man in beeld gebracht, dit maakt hij 

waarschijnlijk iets minder dreigend dan de trailers doen uitblijken. 

Maar Ultron is vooral dreigend omdat hij zeer indirect kan aanvallen. 

Hij is zeker een van de grootste vijanden van de Avengers, ook in deze 

film! 
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Ook opvallend is dat het verhaal veel donkerder is, hetgeen steeds 

vaker voorkomt in de Marvel films en series. Dit is ook wel eens nodig 

om de grotere dreiging van deze film in beeld te brengen en de 

naderende veranderingen in dit Universum wanneer phase 3 van start 

gaat. 

Ook bevat deze film zeer veel referenties naar de films van phase 3 en 

daarom is deze film ook zeker onmisbaar voor zij die aan phase 3 willen 

beginnen. Er zijn heel wat vooruitblikken naar wat komen zal in 

Captain America: Civil War, Thor: Ragnarok en vooral het Avengers: 

Infinity War (Avengers 3, verfilmd in 2 films), waardoor Age of Ultron 

soms aanvoelt als “slechts” een aflevering in het grotere Marvel-

universum en minder als een film op zich. 

De film bevat dus zeer veel personages en daarom is voorkennis zeker 

belangrijk. Het is niet mogelijk om iedereen nog eens voorstellen en 

een goed verhaal te vertellen, tenzij je 5 uur in de filmzalen wilt 

zitten, natuurlijk (heb ik ook geen probleem mee). Zeker de eerste 

Avengers moet je dus gezien hebben en best ook Captain America: The 

Winter Soldier. Maar wat zeker vast staat is dat deze film zijn 

voorganger overtreft op alle vlakken. Het enig wat nu ontbreekt is het 

‘wauw-effect’ van zoveel helden op 1 scherm, wat de eerste film wel 

had. Deze film staat boven Avengers 1, maar staat nergens zonder 

Avengers 1! 

Ga deze film dus zo snel mogelijk zien! (En kijk eerst de andere films 

bij, indien nodig!) 
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Steenkip van de maand 

Wrijf maar in jullie handjes lieve 

kinderen, want deze editie van  

Steenkip van de Maand gaat over 

niemand minder dan Nina Persson. 

Wie? Awel, die blonde zangeres van 

The Cardigans. Geboren in 

Knakkebrüde in Zweden,  scoorde ze 

in de jaren 90 enkele hits met The 

Cardigans. Nummers zoals Favourite 

Game en Erase and Rewind zijn nog 

altijd hippe tracks die onderstaande 

steevast luidruchtig mee brult. 

Tevens heeft ze enkele soloplaten uitgebracht die iets minder in de 

smaak vielen bij het grote publiek. Tot op de dag van vandaag treedt 

ze nog op met The Cardigans die, laten we eerlijk blijven, sinds het 

nieuwe millennium niets goeds meer gemaakt hebben. Dat komt 

waarschijnlijk omdat vanaf dat moment de rockscene gedomineerd 

werd door een coole opkomende band, Queens of The Stone Age, met 

een zowaar nog coolere zanger, genaamd Josh Homme. De laatste 

degelijke plaat van The Cardigans, Gran Turismo (neen, niet de 

videogame waarin ge hoeren kan 

neerknuppelen met een paarse 

dildo – dixit C.J.) dateert van 

1998, hetzelfde jaar dat de self-

titled debuutplaat van QOTSA 

uitkwam. Cleavage ziet een 

causaal verband. Desalniettemin 

raden wij U aan om die oude 

klassiekers nog eens vanonder 

het stof te halen en lekker gaat 

boogiën op glorie van weleer, 

waarna U uw afspeellijst voor de 

komende examenperiode alvast 

zal volproppen met weenmuziek daar U nu al een mental breakdown 

ziet aankomen. Veel succes gewenst. 



58 
 

Wiezen met een pintje 

Beste vrienden, 

Binnenkort is het weer vakantie en dan 

moet er natuurlijk tijd opgevuld worden. 

Wiezen is een zeer aangename kaartsport 

die gespeeld kan worden op café, 

jeugdbeweging, thuis, een terras,… 

kortweg overal! Het enige benodigdheden 

zijn: een boek kaarten, 4 man, papier en een pen (voor de techneuten, 

android play store biedt ook ‘Wiezcore’ aan, dit maakt pen en papier 

overbodig. 

Tevens aan wiezen is er ook een leuke studentenclub verbonden, 

namelijk ‘Wieslandia’. Als je wiezen leuk vindt, kan je zeker eens 

langskomen bij deze groep dolle studenten. Je kan hen makkelijk 

vinden op facebook. 

Hieronder staan de regels van het wiezen samengevat door ‘The Grand 

Wiezard’ vooral bekend van KU Leuven Confessions en teven 

bestuurslid van Wieslandia! 

A. Algemene bepalingen 

1. Het wiezen gebeurt uiteraard met 4 personen. 

2. Een 5e persoon mag aanwezig zijn als deler van de kaarten. 

3. Delen gebeurt in de volgorde 4-4-5. 

4. Bij het doorgeven van de deelbeurt van één speler naar de andere 

pakt de huidige deler een deel van kaarten af (minstens 1/4e). Het 

afpakken gebeurt steeds in de richting van de nieuwe deler. 

5. De spelvreugde wordt verhoogd bij aanwezigheid van een 

streekbiereke en een keizeke of een gratis koffie/thee in Pangaea. 

6. Indien een speler binnen 1 spel driemaal foutief deelt is deze 

verplicht een traktatie te geven aan de overige 3 spelers. 

7. Een officieel spel telt minstens 13 gespeelde spelletjes. 

8. Indien iemand Solo Slim behaalt krijgt deze persoon de boek kaarten 

mee naar huis en moet deze zijn/haar handje inkaderen en thuis 
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ophangen tegen de muur als blijk van trots voor deze unieke 

prestatie. 
 

B. Het spel 

1. Troefkaart - De laatste kaart van de boek kaarten wordt omgekeerd 

op de tafel gelegd waarna iedereen moet zeggen of men al dan niet 

troel (3 of 4 azen) heeft.  

1.1. Niemand troel (men zegt 'Pas troel'): de laatste kaart mag 

omgedraaid worden en als iedere speler de troefkaart gezien 

heeft mag de deler deze wegsteken. 

1.2. Wel troel: de laatste kaart blijft ongekend en de deler mag 

deze bij zijn andere kaarten steken 

1.2.1. De persoon die de 4e aas in zijn bezit heeft moet deze 

uitkomen, bijgevolg zijn de 2 personen die alle azen hebben 

verplicht om samen te spelen, zij moeten samen 8 slagen 

behalen. 

1.2.2. Indien iemand 4 azen in zijn bezit heeft moet de 

persoon die hartenheer heeft meegaan, als de persoon met 

azen ook de hartenheer vast heeft moet de persoon die 

hartendame heeft meegaan, en vervolgens hartenboer, 

harten 10, ... Deze situatie wordt troela genoemd en hierbij 

moeten er 9 slagen behaald worden. 

1.2.3.  Indien iemand hoger kan bieden dan troel (zie B.2) 

mag deze persoon dat zeggen en wordt zijn spel gespeeld in 

plaats van troel. 

 

2. Het bieden - De persoon die links naast de deler zit mag beginnen 

met bieden. Dit zijn in stijgende orde van voorrang de opties: 

2.1. Passen: de kaarten zijn te laag/niet goed genoeg om te 

vragen of mee te gaan indien er al iets geboden is. Indien 

iedereen past is het volgende spelletje dubbel (zie C.10) en moet 

de deler nog eens opnieuw delen. 

2.2. Vragen: er wordt verondersteld dat u minstens 5 slagen kunt 

behalen 
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2.2.1.  Er kan iemand meegaan waarbij beide spelers samen 

8 slagen moeten behalen. Indien de volgende speler(s) nog 

hoger biedt (zie B.2.3-B.2.8) mag deze spelen. 

2.2.2.  Indien niemand meegaat met de vrager kan deze nog 

beslissen om al dan niet te spelen. Indien de vrager niet 

speelt is het volgende spelletje dubbel (zie C.10) en schuift 

het delen van de kaarten een speler op. 

2.3. Abondance: er moeten 9 of meer slagen behaald worden, 

wie meer slagen biedt of in troef biedt heeft voorrang op de 

rest. De speler die abondance gaat mag uitkomen. 

2.3.1.  Vanaf abondance 11 heeft miserie geen voorrang 

meer op abondance. 

2.4. Miserie: de persoon die miserie speelt mag geen slagen 

halen. 

2.4.1. Indien de deler miserie gaat kan hij de laatste kaart 

(de troefkaart) inwisselen voor een kaart naar keuze. Enkel 

deze kaart kan omgewisseld worden. 

2.5. Troel: zie A.2.2 

2.6. Open miserie: hierbij wordt de eerste slag met gesloten 

kaarten gespeeld waarna de speler die open miserie gaat zijn 

kaarten open legt voor de overige spelers. Cruciaal hierbij is dat 

er onder de andere spelers geen communicatie is om het spel 

eerlijk te laten verlopen. 

2.7. Solo: alle slagen moeten hierbij behaald worden waarbij de 

speler zelf zijn troef mag kiezen. De speler die Solo gaat mag 

uitkomen. 

2.8. Solo slim: idem als Solo, maar in dit geval is de troef 

diegene die omgedraaid is bij de laatste kaart. De speler die Solo 

Slim gaat mag uitkomen. 

 

3. Overig 

3.1. Elke speler is verplicht om de soort te volgen die op tafel 

ligt tenzij hij/zij niet anders kan. 

3.2. Een slag kopen is niet verplicht.  
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C. Puntenverdeling 

1. Vragen en meegaan (zie B.2.2.1) 

1.1. Gelukt: per persoon 2 punten voor het behalen en 1 punt 

extra per behaalde overslag 

Vb: 10 slagen behaald: 2 punten + 2 extra punten => per persoon 

4 punten 

1.2. Niet gelukt: per persoon 2 minpunten voor het niet behalen 

en 1 minpunt extra per onderslag 

Vb: 5 slagen behaald: 2 minpunten + 3 extra minpunten => per 

persoon 5 minpunten 

1.3. Indien alle slagen behaald, worden de punten dubbel 

geteld. 

2. Alleen gaan (zie B.2.2.2) 

2.1. Dezelfde puntentelling als vragen en meegaan is hier aan de 

orde, met het enige verschil dat de minpunten nu verdeeld 

worden over 3 personen. 

3. Abondance (zie B.2.3) 

3.1. Abondance 9 

3.1.1.  Gelukt: per persoon 5 punten 

3.1.2.  Niet gelukt: per persoon 5 minpunten 

3.2. Abondance 10 

3.2.1. Gelukt: per persoon 6 punten 

3.2.2. Niet gelukt: per persoon 6 minpunten 

3.3. Abondance 11 

3.3.1. Gelukt: per persoon 7 punten 

3.3.2. Niet gelukt: per persoon 7 minpunten 

3.4. Abondance 12 

3.4.1. Gelukt: per persoon 8 punten 

3.4.2. Niet gelukt: per persoon 8 minpunten 

4. Miserie (B.2.4) 

4.1. Gelukt: per persoon 5 punten 

4.2. Niet gelukt: per persoon 5 minpunten 

5. Troel (zie B.1.2) 

5.1. De puntentelling is dezelfde als bij vragen en meegaan (zie 

C.1), maar hier worden de punten dubbel geteld. 

6. Open miserie (zie B.2.6) 

6.1. Gelukt: per persoon 10 punten 
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6.2. Niet gelukt: per persoon 10 minpunten 

7. Solo (zie B.2.7) 

7.1. Gelukt: per persoon 10 punten 

7.2. Niet gelukt: per persoon 10 minpunten 

8. Solo slim (zie B.2.8) 

8.1. Gelukt: per persoon 20 punten 

8.2. Niet gelukt: per persoon 20 minpunten 

 

==>  Opgelet  <== 

9. Verkeerd delen: indien de deler een fout maakt bij het delen krijgt 

hij per speler 1 minpunt 

10. Dubbele punten: Indien bij het bieden iedereen past of er 

niemand meegaat indien er gevraagd wordt moet het volgende spel 

met dubbele punten gespeeld worden. Als het volgende spel Troel is 

schuift dit 'dubbele spelletje' door aangezien Troel al dubbele 

punten inhoudt. 

D. Enkele spelsituaties 

1. Glen vraagt en Jens gaat mee. Broeckx en Seppe passen beide. Glen 

en Jens behalen 12 slagen. 

=>Glen en Jens krijgen elk 6 punten (2 punten + 4 extra punten voor 

overslagen), Broeckx en Seppe krijgen ieder 6 minpunten. 

2. Stef vraagt, Toon en Fredje passen. Maar Seppe gaat miserie wat 

voorrang heeft op de vraag van Stef. Na 7 slagen is Seppe eraan. 

=> Seppe krijgt 15 minpunten, Fredje, Stef en Toon krijgen ieder 5 

punten . 

3. Jens en Broeckx willen samen gaan, maar Glen en Stef gaan beide 

miserie wat voorrang heeft. Beide spelers halen hun miserie. 

=> Stef en Glen krijgen ieders 10 punten (15 punten voor het 

behalen van hun eigen miserie - 5 minpunten omdat de miserie van 

de andere speler ook gelukt is) 

=> Jens en Broeckx krijgen ieders 10 minpunten (tweemaal 5 

minpunten omdat beide spelers hun miserie behaald hebben. 

4. Seppe en Fredje passen beide, Stef gaat miserie, Toon gaat 

abondance 11 in koeken. Toon mag spelen aangezien abondance 11 
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voorrang heeft op miserie. Toon haalt 11 slagen 

=> Toon krijgt 21 punten, Seppe, Fredje en Stef krijgen ieder 7 

minpunten 

5. Jens vraagt en Broeckx gaat mee, Glen past, Vertommen gaat Solo. 

De Solo van Vertommen mislukt bij de laatste slag. 

=>Vertommen krijgt 30 minpunten, Jens, Broeckx en Glen krijgen 

ieder 10 punten 

6. In een vorig rondje paste iedereen, dus is dit spel met dubbele 

punten. Toon en Fredje passen, Seppe vraagt en Broeckx gaat mee. 

Seppe en Broeckx halen samen 10 slagen. 

=> Seppe en Broeckx krijgen ieder 8 punten (2 punten + 2 extra 

punten voor overslagen x2 voor het dubbele spel), Toon en Fredje 

krijgen ieder 8 minpunten. 

  

Het WK Wiezen vindt plaats op zaterdag 10 oktober in Diest. 

De kans is groot dat dit gelijk valt met het Geosweekend, maar wel 

enkel met de excursie. Kom dus gerust mee met Stef, Fredje en ander 

gespuis naar Diest (fietsafstand) en dan kunnen we erna genieten van 

een BBQ en cantus! 
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Uit de kas(t) met tante Cas! 

Dit is een nieuwe rubriek waar iedereen zijn/haar moeilijkste vragen 

anoniem kan vragen aan. Tante Cas zal dan proberen een zo 

bevredigend mogelijk antwoord te geven. 

Was Cas zich bewust van deze rubriek voordat de mail 
verstuurd werd? 

Is dat dan een vereiste?  

Ik zit momenteel zonder serie, en ik vroeg mij af of jullie 
misschien goede tips hadden. Extra info, de series HIMYM, 
Big Bang Theory, Friends, ... heb ik allemaal al gezien, en 
ik hou niet van zombies dus niets zoals The Walking Dead 
alstublieft. Het moet luchtig zijn dus niet te veel drama, 
en er mag wat actie inzitten eventueel. Liefst ook een 
serie waar al enkele seizoenen van beschikbaar zijn, dat ik 
even zoet ben. 

Voor deze vraag heeft de hele redactie eens samengezeten aangezien 

hier een aantal serie-fanaten tussen zitten. Hier volgt een synthese 

waarbij we een onderverdeling in verschillende categorieën gemaakt 

hebben: 

SituationComedy (SitCom): Elke serie van dit type dat we hier 

vermelden duurt een 20-tal minuten en kan ideaal zijn om te kijken 

tijdens een pauze van het studeren ofzo. We zijn fan van de series die 

je al vermeld hebt maar kunnen er nog een aantal voorstellen: 

- Blue Mountain state: Een humoristische serie die een 

american football team volgt aan Blue Mountain State 

College. Deze bende sportleden toont hoe verantwoordelijke 

studenten zich dienen te gedragen tijdens hun studies. Al wat 

ze doen is het organiseren en afschuimen van feestjes, 

experimenteren met verschillende drugsoorten, sporten 

(zowel American Football als Beerpong), speciale fotografie-

technieken uitwerken en ze hebben zelfs hun eigen “nerds” 

voor het maken van hun schoolwerk! Je kent misschien ook het 

begrip “Marathon Monday” dat in deze serie geïntroduceerd 



65 
 

werd? Zo niet, kijk Blue Mountain State en test deze 

topactiviteit uit met je medestudenten.  

- The Hard Time of RJ Berger: telt maar twee seizoenen en is 

gemaakt door MTV. Het gaat over een nerdy jongen op de 

middelbare school. De typische humor die hierbij komt is wel 

te smaken. Ook heeft het hoofdpersonage (RJ Berger) al vanaf 

het begin een grote verrassing klaar. 

- Modern Family: drie gezinnen die met elkaar in verband staan 

worden hier gevolgd. Eerst is er Jay, een man van 60 die 

hertrouwt met een knappe jonge Columbiaanse vrouw die ook 

al een zoon heeft. Jay heeft twee kinderen uit zijn vorig 

huwelijk die ook gevolgd worden. Als eerste is er Mitchel, een 

homoseksueel die samen met zijn (dikke) vriend een kindje uit 

Vietnam adopteert. De dochter van Jay heet Claire is 

getrouwd met Phil, een kerel met de droogste humor ooit. 

Phil en Claire hebben samen 3 kinderen, 2 dochters en een 

zoon. De families komen vaak samen en maken hilarische 

dingen mee. Aanrader. 

Buiten de sitcoms geven  we hier enkele series die 45 minuten duren 
en dus ook soms een serieuzers karakter hebben: 

- Chuck: een serie over een nerd die door een mail van een 
oude vriend al gegevens van de CIA in zijn brein geüpload 
krijgt. Deze serie zit vol humor en actie. En ohja, Yvonne 
Strahovski speelt een hoofdrol.  

- Doctor Who: een Time Lord (alien) die door tijd en ruimte kan 
reizen. Hij heeft elk seizoen een vaste kompaan en ze maken 
de zotste dingen mee (Pompeii, Lodewijk XIV, einde van de 
aarde, ..). De serie is vrij luchtig en elke aflevering is een 
verhaal op zich. Dit is trouwens de langstlopende serie ooit. 
Begin daarom best bij de revival van 2005, de vorige 26 
seizoen kan je skippen. 

- De superhelden series van DC comics zijn ook aanraders voor 
niet al te zware series. Zo zijn er The Flash and Arrow die ik 
zelf al gekeken heb. Aangezien je niet teveel drama wenst zou 
ik met Arrow stoppen na 2 seizoenen.  

- Suits: Een advocatenserie waarin een nogal redelijk arrogante, 
egocentrische “corporate lawyer” een niet-gediplomateerd 
maar zeer intelligente jongeheer aanneemt om als advocaat 
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te werken. En ja, deze jongeheer was al dan niet perongeluk 
het sollicitatiegesprek binnengelopen met een aantal kg wiet 
toen hij van de politie vluchtte. Een aanrader voor als je een 
serieus verhaal in een luchtig jasje wilt. 

Er zijn echter ook nog series met een serieuzere kant, die wel een 
aanrader zijn! 

- Hannibal: Deze serie volgt het leven van Will Graham, de FBI-
agent die ook voorkomt in de films van Hannibal. In deze serie 
zie je hoe Will Graham met de psychopatische Hannibal 
samenwerkt. Het verhaal dat voor de Hannibal filmserie 
kwam! 

- House of Cards: Het verhaal van een Amerikaanse “house 
majority whip of Congress” dat het doen en laten van Frank 
Underwood volgt in zijn politieke carrière, waarin hij maar 
één motivatie heeft: “het doel heiligt de middelen”. Een 
verhaal vol intriges en manipulatie dus! 

- How to get away with Murder: Deze serie is er één voor de 
liefhebbers van intriges en plot twists. Het leven van vijf 
studenten, die als advocaten-stagairs bij hun professor werken 
en een moord gepleegd hebben. Zoals de titel suggereert... ze 
willen niet voor de moord gestraft worden. 

 

Is de drukte en de stank 90 cent per pint waard in de hdr? 
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T Vervolg of de Cuythoek? 

Dansen in een sauna of tooghangen met rare midlifecrisers?  

Beste Tante Cas, 
 
Ik ben een jongen van 20 jaar en heb al eventjes een mooie 
vriendin. Ik zie haar heel graag maar ik merk toch dat er 
iets wringt. Ik denk dat ik voor de mannen ben... maar  ik 
wil haar hart niet breken. Dus zoek ik een manier om het 
gedaan te maken maar mezelf toch nog niet te moeten 
outen. (PS: een houthakkershemd aandoen op het galabal 
heb ik al geprobeerd, vond ze niet erg genoeg om het uit te 
maken.) 
Beste, 

Ik begrijp dat je in een zeer gespannen situatie vertoeft wanneer je zo 

worstelt met je geaardheid. Er zijn niet veel manieren waarop je je 

vriendin kan laten vallen zonder je geaardheid prijs te geven en je 

hebt zelfs al drastische maatregelen genomen. Heb je misschien al 

eens geprobeerd met een oranje-roze drankje met een half schijfje 

appelsien op de foto te staan en deze dan met de wereld delen via 

Facebook?   

 

Waarom komen die schachten altijd te laat? 

Misschien kom jij gewoon te vroeg? 

Zijn er geologen die homo/lesbisch/biseksueel zijn? Zonee, 
wat doen we eraan? Zoja, wat doen we eraan? 

Uiteraard zijn er ook onder de geologen enkele 

holebi’s. Deze onderscheiden zich vaak van de 

rest door een houthakkershemd aan te doen 

(kijk figuur, persoon is onherkenbaar gemaakt. 

Het gaat niet om dezelfde persoon als in de 

eerdere vraag). 

 



68 
 

Waarom wordt Casje boos als hij honger heeft? Is dit een 
neveneffect van de anabolen of hoe zit dat nu precies? 

Een flauwe grap in het leven geroepen door al even flauwe 

masterstudenten met een afgunst van het godenlijf van Casje. Casper 

is overtuigd vegetariër en doet jaarlijks mee aan de vasten. Hij weet 

niet wat anabolen zijn maar vraagt zich wel af of hij dat kan eten. 

Beste Tante Cas 

Ik heb een tepelfetisj, maar mijn vriend heeft heel 
gevoelige tepels en laat me nooit toe er aan te likken. Wat 
moet ik doen? 

Beste Anoniempje 

Ik stel voor dat je eerst eens uitzoekt wat hij van handboeien in bed 

vindt. Als hij voor is dan is je probleem volgens mij opgelost. Als hij 

tegen is, is de situatie al een beetje complexer. Een klein beetje 

onderzoek op het wereldwijde web leert me dat je een set van twee 

neptepels kan kopen voor slechts $31,37.  

Moet je eigenlijk zonnecrème opdoen als je onder de 
zonnebank gaat? 

Ja Nathan, jij wel. 

I would like to be a little pink unicorn with rainbows in my 
hair. I wonder which fantasy animals the people of the 
Cleavage redaction would like to be. 

Well, if this animal is truly your favourite and you’re male, I can hook 
you up with the guy with the woodcutters-shirt hè. Just send a mail to 
redactie.geos@gmail.com if you would want us to do the effort to find 
out who it could be. 

After asking around, the results are: 

- Fred: Pegasus 
- Stef: Basilisk 
- Nick: Phoenix 
- Cas: Manbearpig 

  

mailto:redactie.geos@gmail.com
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HET GEOS-BOS 
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Spelletjes 
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Kleurplaat 
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Gesponsord door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


