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Voorwoord van de redactie 

 

Beste geologen, 

 

Met enige vertraging is hij er dan toch: de eerste Cleavage van het 
nieuwe semester! De lessen zijn begonnen, de cursussen zijn 
aangekocht en de vaten aangesloten. De schachtjes zijn ondertussen al 
gedoopt en hoewel we niet van Wina hebben kunnen winnen op de 24 
urenloop weet iedereen die aanwezig was dat er nog altijd sfeer is bij 
Atmosphere. En daarmee trekt het hele universiteitscircus zich weer op 
gang. Hofdienaren van dienst zijn ondergetekenden, de nieuwe 
redactie van uw favoriete blad Cleavage. De oude garde is (voor het 
grootste gedeelte) uitgewuifd, maar desalniettemin zal U ook dit 
academiejaar weer kunnen vertrouwen op uw portie hoogstaande 
lectuur. Klassieke columns zoals ‘Bier en Geologie’, de populaire 
roddelrubriek en de filmreviews blijven bestaan. Hier worden nieuwe, 
frisse stukken aan toegevoegd, zoals de veelbelovende ‘In Bed Met…’ 
rubriek, alwaar de bedgeheimen van enkele bekende geologen uit de 
doeken worden gedaan. Veel lekkers om naar uit te kijken dus. 
Daarom, lieve vrienden, wees gerust, zet u op uw gemak, en geniet van 
dit blad. 

 
De Cleavage Redactie 
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De praeses (s)preekt 
In september hebben we een nieuwe lading top eerstejaars mogen 
ontvangen.  Onze schachtenmeesters hebben hun Leuven getoond en 
hun van harte uitgenodigd om het eerste feestje!  Drie ijverige 
schachten zijn er daad werkelijk geraakt en hebben de ouderejaars al 
leren kennen.  De volgende week hadden de sportpraesessen een 
eerste activiteit georganiseerd, zoals gewoonlijk een groot succes.   
Cultuur wou zeker niet onder doen voor de sportpraesessen en 
organiseerden een uiterst gezellige filmavond.  Begin oktober 
verzorgde 2e master de schachten-verkoop.  De schachten waren met 
iets wat weinig maar desondanks was het een fijne avond.  Door 
onvoorziene omstandigheden is het weekend uitgesteld en daarom is er 
een welkomscantus georganiseerd.  De zaal was apart maar eens de 
cantus gestart was, werd de zaal vervangen door een vliegtuig dat ons 
mee op een reis rond de wereld nam!  Onlangs hebben 9 heldhaftige 
schachten de doop van Geos weerstaan.  Woensdag ochtend hebben ze 
zo snel als ze konden voor atmosfeer gelopen en woensdag avond is 
atmosfeer 10e geëindigd.  Donderdag na hun doop werden ze beloond 
met de doopcantus van Geos.   

In het onderwijs landschap is Cobra van start gegaan.  Dit is een nieuw 
systeem om de opleidingen te evalueren. Deze zomer heeft Sagio vzw 
de onderwijspraeses en mij gecontacteerd.  Na een constructief 
gesprek en overleg met het praesidium zouden we Sagio graag steunen 
zodat bijles aan een degelijke prijs kan aangeboden worden en dat 
jullie, de studenten, goedkoper geholpen kunnen worden.   
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Zoals sommigen onder jullie al gemerkt hebben is Alma opgeslagen.  De 
Alma verantwoordelijke binnen Loko heeft echter ervoor gezorgd dat 
de goedkoopste maaltijd niet is opgeslagen.  Loko heeft deze maand 
samen met de sport-praesessen de 24urenloop mogelijk gemaakt en 
zoals elk jaar was er sfeer! 

Komende maand staat er een Geos TD gepland! Deze wordt 
georganiseerd door onze Feestprinsessen en de feestpraesessen van 
Bios.  Cultuur zal een quiz organiseren en onze senioren een cantus.  
Maar voor we aan november beginnen is er 30 oktober een cantus van 
Geos en BVLG (de alumnikring van de geologen) waar jong en iets 
minder jong samen de pint hijsen en vlaamse liederen bezingen! 

Jondalar, Praeses 2015-2016 
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Woordje van Feest 
Mijn allerliefste feestliefhebbers 

Hehe, wat een exotische maand. Een jungle-feesje, reis rond de wereld 
cantus en de fantastische kolonisatie van het mysterieuze eiland Lovan 
door de schachten. 

 
Welcome to the jungle, zwoel, zweten, zwaffelen in ’t Vervolg. 
Jammer dat niet alle schachten de jungle hadden gevonden. Soms mijn 
lieve schachten moeten jullie het bos door de bomen kunnen zien… 
Zeer leerrijke tip voor jullie verdere uniefcarrière. 

 
Desalniettemin was het een prachtig feestje! De inkleding viel wel te 
pruimen, de sfeer was er, de drank was er, Super Mario was er, 
Eurosong for kids met een wereld vol muziek was er, de Tasty tiger-
cocktail was er… Kortom alle elementen voor een goed feestje. Dat 
verdient toch wel een mooie tiara voor het feestprinsessenteam. MAAR 
uiteraard zijn wij niets waard zonder jullie, liefste onderdanen. Jullie 
waren een spetterpubliek! Dit hebben jullie ook maar eens bewezen op 
de cantus. Gelukkig is er niemand reisziek geworden ondanks de 
claustrofobische zaal. Daar kon niemand iets aan doen (behalve die 
onnozelaars van ‘t Adtje uiteraard.) Guus en Najade hebben ons 
meegenomen op een zeer aangename wereldreis, waarvoor dank. Ze 
hebben het onderste uit de bierkan gehaald om er een memorabel 
toppertje van te maken. 

  
Deze weken waren natuurlijk nog maar een opwarming. Nu moeten 
jullie al beginnen stretchen voor ons volgend feestfestijn, namelijk 18 
november in de Albatros-outer-space. We gaan swingen met bios die 
avond, dus zie maar dat tegen dan jullie dansbenen er klaar voor zijn. 
TO INFINITY AND BEYOND! Verwacht jullie aan raketten. Veel 
raketten… 

 
In tussentijd raden wij jullie ten zeerste aan om te blijven feesten. Als 
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je niet weet waar het feestje is, bel ons dan en wij komen wel een 
feestje maken.  

 

Kuskeeeeeeeees, 
Jullie allerliefste, knapste, tofste, coolste, geniaalste, slimste, 
verantwoordelijkste, creatiefste, meest empathische, verzoenendste, 
meest vergevingsgezinde, muzikaalste, smaakvolste, meest 
doorbijtende, computervaardigste, grappigste, meest hilarische, 
intellectueelste, nauwkeurigste, vredelievendste, meest enthousiaste, 
fotogeniekste, meest beleefde, sociaalste,  altruïstische, stijlvolste, 
zelfstandigste, meest gedisciplineerde, elegantste, meest sexy en 
bovenal hoogst bescheiden feestprinsessen. 
Ella en Axelle <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 
<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3   
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Sport aan het woord! 
Beste geologen, 

Het sportieve jaar is weer goed ingezet met de 24 Urenloop. Een 10de 
plaats, 824 rondjes in totaal en 2 rondjes voor op Pedal en Hesteria. 
Aan alle lopers, supporters en helpers die dit hebben mogelijk 
gemaakt, een welgemeende proficiat! De opkomst van Geos was talrijk 
en zeker niet de minste! 

Wat verder terug in de tijd vond het jenever muurke klop plaats. Daar 
is vlijtig jenever gedronken en op een bal geklopt, een waar succes zal 
ik maar zeggen. Onze eigenste held Jef heeft zelfs grote hoogten 
getrotseerd om de bal van het dak te halen, waarvoor dank! 

Wat staat er verder nog op het programma dit semester? Wel, deze 
week starten de IFB competities. Verdere info zal je ontvangen via 
mail. Mocht dit niet zo zijn, laat dit dan zeker weten! Verder in het 
jaar plannen we ook nog een andere sportactiviteit, meer info volgt! 

 

Sportieve groeten, 

Matthias en Nick 
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Cultuur laat van zich horen 
Aan alle verlichte geesten die dit boekje vast durven pakken, 

Cultuur is ook weer present en eist zijn vaste stekje ook op in deze 
Cleavage! 

Eerst en vooral willen we iedereen die aanwezig was op de filmavond 
bedanken. Wij vonden het alvast zeer gezellig. We hopen jullie dan ook 
talrijk terug te zien op de volgende culturele hoogtepunten van het 
jaar. 

De eerst volgende is nog een eindje af, maar mag je zeker al in je 
agenda noteren! 25 november is het immers de enige echte Geos quiz, 
DE battle van de jaren! Deze wordt nog zwaarder bevochten dan een 
estafette op een cantus. Kom dus zeker uw jaar verdedigen in een 
spannende strijd om de tweede plaats. Want iedereen weet dat 1e 
master de eerste plaats weer in de wacht zal slepen. 

Voor de niet-Geos quizzers, geen getreur, want in het tweede semester 
doen we er gewoon nog een, en mogen jullie ook talrijk afkomen. 

Het verdere verloop van het jaar wordt alleen nog spannender en 
beter! Suggesties mogen altijd gegeven worden, dan zorgen wij dat je 
dromen uitkomen! 

Vele knuffels en dikke smakkerds! 

Uw cultuurduo, 

Maarten en Stijn 
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Vicepraesessen aan het woord 
 

Beste leden en sympathisanten 

Het nieuwe jaar is nu al eventjes bezig en dus kunnen we even stilstaan 
bij de voorbije weken. Het belangrijkste eerst en dat is dat we de 
schachten al goed verwelkomd hebben bij Geos. Zij hebben zich al 
goed bekend gemaakt en we hopen dat we ze de komende jaren nog 
veel gaan zien. 

Het begin van het jaar is een beetje stroef verlopen op sommige 
vlakken, maar nu gaat alles zijn gangetje. Het weekend dat naar goede 
gewoonte weer veel vlees, bier, stenen en vriendschap bevat, is 
(eindelijk) geregeld en we kijken er dan ook heel erg hard naar uit. 
Maar er zijn ook nog heel wat andere leuke activiteiten tussen nu en 
het weekend, namelijk een cantus, een TD samen met BIOS, een quiz 
en ook nog wat sport. Dus jullie zullen je niet vervelen de komende 
weken.  

 

Kusjes en knuffels van jullie vice-praesessen  

 

Vincent en Najade  

 

 

 

 

 

 

 

 



12	  
	  

Woordje van de schachtenmeesters 
Ondertussen zijn we al iets meer als een maand bezig in het nieuwe 
jaar en zijn er al wat dingen gebeurt. Als eerste de “onthaalweek”. We 
hebben de nieuwe geologen maandag ontvangen op Arenberg waar ze 
ook meteen een uitleg hebben gekregen van de decaan van de faculteit 
wetenschappen. We hebben ze dan met elkaar kennis laten maken en 
zijn dan wat gaan rondfietsen om Leuven een beetje te verkennen. 
Dinsdag stond er een stadsspel op het programma om de groepssfeer 
wat te verhogen en om ze te laten zoeken naar de interessante cafés 
die Leuven te bieden heeft.  Woensdag zijn we dan samen in de alma 
gaan eten. Het studentenleven is natuurlijk niks zonder zijn feestjes en 
dat hebben we meteen goed ingezet in café ’t Vervolg. 
 
Ondertussen zijn er ook al 9 dappere geologen gedoopt. Zij mogen zich 
nu elk jaar verwachten aan een cantus alleen voor mensen zoals hun ;) 
Op maandag zijn we allemaal samen gaan eten in de alma, maar 
natuurlijk mocht dit niet op een normale manier, ze moesten namelijk 
zonder handen eten. ‘s Avonds stond er een stadspel op het 
programma. Ze moesten, verkleed in een beroep, koekjes en lolly’s 
verkopen aan de vele Leuvense studenten. Dinsdag hebben ze hun 
beste jump-moves laten zien tijdens de les Geologie. En in de avond 
mochten ze voor ons koken, en ik moet zeggen dat het lekker was. 
Midden in de nacht moesten ze dan opstaan om hun steentje bij te 
dragen voor Atmosphere tijden de 24-urenloop. Woensdag moesten ze 
verkleed als hun kinderheld tikkertje spelen in Chemie. En donderdag 
was het dan eindelijk tijd voor de doop. Ze hebben goed hun best 
gedaan, ook in het “sparren” tegen de geografen en ’s avonds zijn ze 
dan officieel gedoopt verklaard op de doopcantus. 
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Onze senioren 
 
Commilitones! 
 
Laten we drinken op de twee cantussen die geweest zijn! 
Eerst en vooral de openingscantus die een geweldig succes had. We 
hebben een reis rond de wereld gemaakt en zijn onder andere in 
Duitsland, Ierland, de VS, Cuba en Japan gestopt. Af en toe was er ook 
een luide BOEM te horen, maar het waren gelukkig geen terroristen.  
 
Vorige week vond de doopcantus plaats en laten we eerlijk zijn, het 
was weer een zot zalige avond met veel (gratis) bier en massa's plezier! 
Voor heel wat schachten was het hun eerste cantus, maar we hebben 
ze goed verwelkomd in onze kring.  
 
Het waren dus twee topcantussen, maar er volgen er nog. Deze vrijdag, 
30 oktober, vindt de Alumnicantus plaats in de ZaMo (de zaal achter 
Doc's Bar) en daar is iedereen welkom!  
Op 9 november gaan we nog eens onze codex naar boven halen in de 
Pavo en we zullen jullie het thema al verklappen: het wordt een 
Disneycantus! Dus haal jullie beste Disneykostuums al maar uit de kast, 
want de best verkleedde persoon zal beloond worden. 
 
Prosit corona! Tot de volgende keer!  
 
Guus en Najade 
 
 
 

 

 

 

 



14	  
	  

De Jef van ICT 
Lieve geologen 

Het academiejaar is in gang geschoten en 
dat zullen we geweten hebben. Nu de 
eerste feestjes en activiteiten achter de 
rug zijn en we een berg onvergetelijke 
verhalen kunnen bijschrijven in 'het grote 
Geosboek', is het misschien ook eens tijd 
om wat aan je studie te denken ;-) 

Omdat je in je eerste jaar nogal veel aan 
je hoofd hebt, in de daaropvolgende jaren 
natuurlijk ook, maar dan ben je het 
misschien al wat meer gewend, kun je 
misschien wel enkele tips gebruiken. 

Studieadvies zal ik jullie niet geven, want ik betwijfel of mijn tips ook 
maar iemand zouden helpen, maar ik kan je misschien vertellen dat er 
sinds kort een nieuw rubriekje is op onze site, speciaal voor jullie! Lief 
hé J 

Je vindt er informatie over hoe je je mail en agenda (met daarin al je 
lessen) gemakkelijk kunt lezen op alle toestellen (smartphone, tablet, 
laptop). Haast je dus naar http://geosleuven.be/geos/nieuw-aan-de-
kul/ om te weten hoe je dit allemaal kunt instellen. 

Verder vind je op onze site altijd de laatste editie van de fumarool, 
alle edities van dit prachtige tijdschrift en ook een overzicht van alle 
activiteiten georganiseerd door Geos. 

Bij ICT-gerelateerde problemen, of andere ;-), mag je me altijd 
contacteren op webmaster@geosleuven.be of via het contactformulier 
op de site. 

Jef 
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‘Ik zweer het, nog één aflevering’, -  

een seriereview 
Series kijken, wie houdt er niet van? Van Thuis tot Familie, van Game 
of Thrones tot Vikings of van W817 tot Spring. Al sinds het ontstaan van 
de beeldbuis, en enkele decennia later het internet, is het creëren van 
een andere, fictieve wereld, waarin we 20 tot 60 minuten uit de 
realiteit kunnen ontsnappen iets wat de mensheid bezig houdt. Het 
aanbod is de dag van vandaag dan ook gigantisch en aangezien u als 
lezer reeds een superdruk leven hebt, zoeken we op de redactie in uw 
plaats uit welke series er de moeite waard zijn om die laatste vrije 
minuten van uw dag mee te vullen. De series die hier om de aantal 
weken zullen verschijnen, zijn niet de meest bekende, maar daarom 
niet pareltjes van entertainment. Dus, bij deze, laten we beginnen. 

De eerste serie die de revue zal passeren is Gravity Falls. Deze 
animatieserie focust op Dipper en Mable Pines, broer en zus, die de 
zomer spenderen bij hun knotsgekke oom Stan, die diep in de bossen 
van Gravity Falls, Oregon een tourist trap shop uitbaat. Stan stelt in 
die winkel, de Mystery Shack, allemaal mysterieuze wezens tentoon die 
zogezegd in de bossen van Gravity Falls ronddwalen. Nu moet het 
toeval lukken dat er in het stadje echt magische krachten in de lucht 
hangen en dat er effectief kabouters, meermannen met een Spaanse 
tongval, tienerjongetjes zinnend op wereldoverheersing, driehoekige 
droomdemonen met hoge hoed en strikje en ander gespuis opduiken, 
waarmee Dipper en Mable moeten afrekenen. 

Verschillende aspecten maken dat deze serie zijn IMDb-rating meer dan 
waard is (8.8 op moment van schrijven). Eén van de meest attractieve 
aspecten is de humor. Elke aflevering staat bol van de cynische, 
sarcastische, donkere, droge en absurde humor. Geen enkel cliché uit 
het genre wordt ook heel gelaten. Mysterieuze films, actiefilms, 
avonturenfilms,…allemaal moeten ze het op subtiele, maar geniale 
wijze vergelden. Deze soort humor, gecombineerd met de heel 
moderne uitstraling en indirecte verwijzingen naar de popcultuur, zijn 
mede te danken aan het jonge brein achter de serie. Bedenker Alex 
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Hirsch is 30 jaar en baseerde veel van de terugkerende personages op 
vrienden en familie.  

Naast zeer grappig, is het verhaal dat doorheen de serie loopt ook 
ongemeen spannend. Beetje bij beetje kom je de duistere geheimen 
van oom Stan te weten en zijn betrokkenheid in het voorkomen van 
eerder genoemde mysterieuze wezens. Spoilers zal je hier niet 
tegenkomen, maar de serie zit op moment van schrijven aan het einde 
van diens tweede seizoen en alhoewel verschillende mysteries al 
opgehelderd zijn, toont Gravity Falls nog lang zijn ware gezicht niet. 

Nu niet dat ik zo’n kenner ben, maar verder is de manier waarop 
Gravity Falls geanimeerd is, de tekenstijl, iets uniek. Gewoon kijken is 
de enige tip die ik hier kan geven. Buiten enkele afleveringen is het 
plot van het verhaal zo absurd, zo origineel, zo hilarisch, dat het met 
geen enkele serie te vergelijken valt. 

Hoe ver de serie nog rijkt, is niet geheel duidelijk, hoewel het verhaal 
momenteel opbouwt richting een climax van jewelste als seizoensfinale 
van seizoen 2. 

Tot slot nog dit: eens de catchy melodie uit de begingeneriek in je 
hoofd zit, krijg je die er enkel uit met meerdere sessies Taylor Swift 
luisteren. Dat zegt genoeg. 
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In bed met… Jan Elsen 
Iedere student heeft wel eens last van te weinig slaap, zo is dat nu 
eenmaal. Maar wij, de redactie, vroegen ons af hoe dat is bij de 
proffen en assistenten die ons elke ochtend/middag lesgeven. Daarom 
hebben we deze rubriek uit de grond gestampt: “In Bed Met X”. Waar 
we meer te weten komen over hun slaapgewoonten. 
Deze editie: professor Jan Elsen. 

-Om hoe laat staat u op ‘s ochtends? 

Dit is elke dag verschillend, het hangt af van mijn dagindeling, 
het kan zijn dat ik vroeg op moet voor een ochtendvergadering, 
maar algemeen sta ik op rond 7u15. In het weekend is dit 
natuurlijk iets later. Op zaterdag sta ik rond een uur of 9 op en 
op zondag om 7u om te gaan fietsen.  
 

- Hoe wordt u wakker ‘s ochtends? 

Ik zet meestal een wekker om op te staan, maar als ik echt moet 
opstaan, word ik altijd 1 minuut voor mijn wekker wakker. Ik heb 
nooit begrepen hoe dat kwam, maar het is zo … 
 

-Slaapt u in pyjama of ondergoed of andere? 

Ik slaap nooit in een pyjama. In de winter draag ik meestal een t-shirt 
als ik slaap, maar in de zomer dan weer niet. 
 

-Wordt u liefst wakker in het donker of als het al licht is? 

Ik vind het het aangenaamst om wakker te worden als het juist 
begint te schemeren. Jammer genoeg is dit, op het uur dat ik 
opsta, maar enkele dagen per jaar .. 
 

-Slaapt u in een 1 of 2 persoonsbed? 

2 persoonsbed 
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-Slaapt u op een harde of zachte matras/kussen? 

Ik ben een ruglijder, dus op een iets hardere, maar niet heel 
harde. Om dit te compenseren heb ik veel dikke en zachte 
kussens! 

-Valt u ooit in slaap in de zetel/uw bureau / in de bus of auto richting 
veldwerk? 

Ik ben niet iemand die “powernaps” pakt, dus dit gebeurt nooit. 

-Slaapt u aan de linker of rechterkant van het bed? 

Thuis slaap ik altijd aan de rechterkant. Dit is wel anders als ik 
bijvoorbeeld op hotel slaap. Daar slaap ik altijd aan de zijde van 
het bed die het dichtst bij de deuropening ligt. 

-Bent u een lichte of vaste slaper? 

Ik ben een heel vaste slaper. Het duurt bij mij ook niet lang tot ik 
in slaap gevallen ben. 

-Droomt u veel en herinnert u uw dromen? 

Ik droom veel en ik kan altijd de dag erna zeggen wat ik in de 
nacht heb gedroomd. 

-Heeft u een steen/fossiel op uw nachtkastje? 

Neen 

-Heeft u een ochtendhumeur? 

Neen 

-Wat is uw favoriete steen/mineraal/fossiel? 

Kwarts 

 

Benieuwd naar de slaapgewoonten van andere 
proffen/assistenten/interessante personen? De redactie is altijd open 
voor suggesties! 
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Bier en Geologie 
 
Gouden Carolus Tripel (Fredje) 

Ik heb na een jaar uitstel eindelijk eens het 
bier gedronken dat Nick vorig jaar 
bestempelde als zijn lievelingsbier. 
Namelijk de	   Gouden Carolus Tripel. Dat dit 
bier een Mechels bier is, kan misschien wel 
geholpen hebben in de keuze van Nick 
aangezien zijn roots. Het bier wordt als 
sinds 1491 gebrouwen en heeft al een 
aantal “Golden awards” gewonnen. 

Om nog eens kort de basisinfo te geven: dit bier komt van brouwerij 
‘Het Anker’ en hun assortiment bestaat uit Gouden Carolus Classic 
(donker speciaalbier, robbijnrood), Gouden Carolus Tripel, Goude 
Carolus Ambrio (amber kleurig), Gouden Carolus Hopsinjoor (extra 
hoppig, staat nog op mijn bier-wishlist), GC Cuvée van de Keizer Blauw 
(donker, robbijnrood), GC Cuvée van de Keizer Rood (blond 
speciaalbier), Gouden Carolus Indulgence (donker, robbijnrood, enkel 
Belgische hop), Gouden Carolus Christmas (donker kerstbier), Lucifer 
(blond speciaalbier), Boscoli (fruitbier), Maneblusser (blond 
speciaalbier) en de Gouden Carolus Single Malt (whisky). 

Het bier is een tripel, maar smaakt toch niet zo bitter als je van een 
tripel zou verwachten en dat vind ik jammer. Ik hou namelijk van 
bittere bieren en daarom ben ik ook de laatste tijd op zoek naar bieren 
met het label ‘extra hop’ of ‘IPA’. Het feit dat het minder bitter is 
natuurlijk wel een commerciële troef in onze maatschappij, aangezien 
tegenwoordig veel bieren worden aangezoet (zie gedrochten zoals 
Leffe en Grimbergen) (Hoewel de bittere bieren terug aan het opkomen 
zijn, hoezee!). Het bier heeft wel een citrusachtige nasmaak wat het 
een fris karakter geeft en het dus wel een aangenaam terrasjesbier 
maakt voor als het zonnetje schijnt. 

Al bij al vind ik het geen slecht bier, maar ik zou het zelf niet snel 
spontaan bestellen. Misschien wel als ik toevallig op een terrasje zit in 
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Mechelen, want ik ben een absolute voorstander van het locale bier te 
degusteren vooraleer ik iets anders bestel. Hoewel ik dan toch 
misschien eerst de Gouden Carolus Hopsinjoor zou proberen. Maar ik 
denk zeker dat dit bier door vele mensen gesmaakt kan worden en ik 
zou het dus ook daarom classificeren bij de betere Belgische biertjes. 

 

Waterloo Triple blond (Pieter) 

Was wel goei bierke. 

	  

	  

St-Feuillien Tripel (Sander): 

Dit bier werd mij toegewezen door Pieter, die eens de rekken van de 
Colruyt heeft afgestruind op zoek naar speciale bieren. 

St-Feuillien is een brouwerij in Le Roeulx, ergens in Wallonië (dat 
Franstalige deel van het land waar we enkel komen op excursie). De 
geschiedenis van dit bier gaat blijkbaar terug tot in de 7e eeuw. Toen 
een Ierse monnik daar onthoofd werd. Op die plaats werd later een 
abdij gebouwd. De monniken hebben daar jaren bier gebrouwen tot 
aan de Franse revolutie. 
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In 1873 begon de familie Friart met brouwen en die zijn nog steeds 
bezig. Ze hebben verschillende bieren: De St.-Feuillien Blond, Bruin 
Réserve, Tripel, Kerstbier, Grand Cru en Saison en de Grisette Blond, 
Wit, Bosvruchten en Cerise. 

De St.-Feuillien tripel is een bier met een amberblonde kleur met een 
flinke kraag en een alcoholpercentage van 8,5%.  Het moet volgens hun 
site geschonken worden in een bolvormig glas terwijl men het glas 
rechthoudt. Dit heb ik niet gedaan omdat ik geen zo'n glas ter 
beschikking had. Het bier wordt best op kamertemperatuur of fris (zo'n 
279 K) gedronken. Ik heb het bier  op kamertemperatuur gedegusteerd. 

Het bier heeft een fruitig maar ook licht kruidig aroma. Dit is ook te 
merken in de smaak, het is een fruitige smaak met ook wat citrusvrucht 
kenmerken. De afdronk 
is redelijk droog en de 
smaak blijft ietwat 
hangen.  

Al bij al vond ik het een 
lekker bier, zeker niet 
mijn favoriet, maar wel 
voor herhaling vatbaar. 

 

 

Tijs 

Heeft zijn tekst te laat ingeleverd en is dus een dikke sjnul. 

Comment van Tijs: Het was zo lekker dat ik rats vergeten ben dat ik 
het gedronken heb! 

 

 

 

  



22	  
	  

Pater Lieven Blond (Cas) 

Op solitaire missie heb ik mij tegoed gedaan aan de Pater Lieven Blond. 
Als liefhebber van de zachtere blonde bieren, kon deze in Sint-Lievens-
Esse gebrouwen versnapering mij wel smaken. De smaak is moutig 
zacht, maar toch zitten er ook wat bittere smaken in. Dit is zeer 
aanwezig in de afdronk. Een alcoholpercentage van 6,5% is zeker niet 
te sterk naar mijn goesting.  De brouwerij is een artisanale 
familiebedrijf dat al sedert 1897 bieren brouwt, onder andere de Pater 
Lieven Tripel, de Buffalo en de Livinus. Op deze pittoreske brouwerij 
kan tevens overnacht worden.    

Ceterum censeo de bierproeverij op kosten van Geos moet zijn. 
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Filmreview Jurassic World 
Nu hij eindelijk uit is op dvd, Blu-ray, online streamingsdiensten en 
naar verluid ook torrentsites (geen idee, ik koop mijn films uiteraard 
altijd...), is het eindelijk het moment om dit nieuwe deel in de 
wereldberoemde dinosaurusfilmreeks met een nieuwe regisseur, te 
bespreken. 

Ik ben altijd gefascineerd geweest door dino's en ben dus ook een grote 
fan van de Jurassic Park films. Ik keek dus erg uit naar deze nieuwe 
film in de reeks. Na de examens in juni ben ik dan ook meteen gaan 
kijken.  

 

De dino's 

Het meest iconisch en memorabele moment van de eerste film is 
uiteraard de scene waar je voor de eerste keer de uitgestorven dieren 
ziet in de vorm van Brachiosaurussen. Ze zagen er voor de toenmalige 
technologie zeer goed uit, maar als je de films vandaag bekijkt zijn de 
special effects toch wat gedateerd. De vraag bij deze film is natuurlijk: 
Hoe zien de dinosaurussen er uit?  
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Ze zien er goed uit, angstaanjagend en groot, heel groot. Een 
voorbeeld hiervan is de mosasaurus, dit is uiteraard geen dinosaurus 
maar goed, een echte mosasaurus werd maximaal iets van een 17 
meter, die in de film is een pak groter. Verder zien de velociraptors er 
mooi uit maar niet echt realistisch, ze hebben geen veren (een 
beslissing van de regisseur omdat ze zo meer  herkenbaar en 
angstaanjagend zijn) en zijn ook veel te groot. Ook de nieuwe 
Indominus Rex ziet er fantastisch uit. 

 

Al bij al zien de dinosaurussen er zeer mooi en angstaanjagend uit, met 
goede geluidseffecten. 

Het verhaal 

Het verhaal is niet echt speciaal. Het lijkt sterk op het verhaal van de 
eerste film: alles gaat goed, er ontsnapt een dino, alles gaat fout, 
mensen worden opgegeten en de hoofdpersonages moeten proberen te 
overleven. Allemaal zeer klassiek dus, ook zijn er genoeg heroïsche 
momenten voor de hoofdpersonages Owen Grady (Chris Pratt) en Claire 
Dearing (Bryce Dallas Howard). Het verhaal is zeker niet slecht en 
zeker te genieten maar het is gewoon niets speciaals. 
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Visueel is alles zeer goed in beeld gebracht, er zijn spannende scènes 
afgewisseld met actie, wat humor, een vleugje romantiek en zeer 
opvallende product placement.  

Conclusie 

Het is een zeer leuke film om te bekijken, goed geregisseerd en zeker 
entertainend. Het verhaal is nogal voorspelbaar, maar het regisseer en 
acteerwerk maken dat het niet saai wordt. Zeker een aanrader als je 
even geen zin hebt om te studeren of taken te maken. 
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Internationaalweek 09/11/2015 – 13/11/2015 
Elke geoloog houdt van de aarde. Geologie stopt niet bij België. Dus wil 
je je grenzen verleggen en buiten België je kennis gaan verrijken, dan 
biedt de KU Leuven je verschillende mogelijkheden. In het 2de semester 
van je 1ste master kan je op Erasmus of stage naar verschillende 
universiteiten in Europa, of zelfs naar Zuid-Afrika of Japan. Of je kan 
je thesis in het buitenland schrijven. Maar hoe krijg je dat nu allemaal 
geregeld? Wat zijn de mogelijkheden? En hoe verloopt zo’n verblijf? 
Een antwoord op al je vragen kan je te weten komen tijdens de 
internationaalweek van 9 november tot 13 november. De faculteit 
Wetenschappen en Scientica – samen met VTK en LBK – organiseren 
tijdens deze week allerlei activiteiten om je interesse voor het 
buitenland aan te wakkeren. 

Op maandag staat een info-/eetstandje op de campus waar je bij een 
lekkere hap wat informatie kan vragen aan mensen met ervaring. ’s 
Avonds is er een gezellige filmavond met een kortfilm over iemand die 
het buitenlandse avontuur heeft aangedurfd en nog een gewone, leuke 
langspeelfilm erna. Dinsdag is er een comedyshow en woensdag kan je 
je kennis testen op de internationaalquiz. Op donderdag is er een 
uitgebreide infoavond, waarbij je alle info krijgt over alle hoe, wat en 
waar om in het buitenland te gaan studeren. Na wat presentaties kan 
je al je prangende vragen die je dan nog hebt, stellen aan de hiervoor 
bevoegde mensen. En om de week helemaal goed af te sluiten, kan je 
die avond gaan feesten op de TD in de Albatros! 

Voel je het dus al kriebelen om te vertrekken, of ben je gewoon 
benieuwd naar wat Erasmus precies inhoudt, schrijf de data van de 
internationaalweek dan al maar duidelijk neer in je agenda. 

Tot dan! 
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Roddels 
Schacht RR heeft zich kostelijk geamuseerd op het doopfeest, alwaar 
hij vrolijk een Merkatoriaanse heeft binnen gedaan. Toen hij niet meer 
zelfstandig thuis geraakte, besloot hij om maar op de stoep voor het 
Vervolg te blijven slapen, alweer zijn kots nog altijd ligt. Driewerf 
hoera! 

De meest BCBG persoon van het westelijk halfrond heeft eindelijk ware 
liefde gekend op de 24 urenloop, weliswaar in een mannelijke vorm. 

CN vrat alle dagen bicky burgers op karteren (nvdr: één keer gebeurd 
godmiljaar) 

PG & MV houden regelmatig heel hun kot wakker met hun lawaai, tot 
ergernis van de buurvrouw. Daarom heeft MV, als soelaas, gekookt voor 
de dame in kwestie.  

NW muilt graag met biologen.  

RV zoekt ze in tegenwoordig in Polen. 

Master LJ had tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Israël 
blijkbaar andere plannen en werd gespot op date in de Parijsstraat. 
Het hartje van MG is gebroken bij het vernemen van dit nieuws.	  
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Horoscoop 
Ieders vertrouwde waarzegger is ook dit academiejaar van de partij, 
maar wegens beperkte subsidies binnen het huidig wanbeleid van onze 
Vlaamse regering wordt onze toverkol deze week nog beperkt in zijn 
toekomstvoorspellerij. Gevolg is dat uw horoscoop voorlopig herleid is 
tot de wetenschappelijke essentie. We trachtten zo snel mogelijk een 
oplossing te vinden om mensen die wel belang hechten aan deze larie 
en apekool op hun gemak te stellen. 

• Dino (Ram) 

De stand van de sterren en de planeten zal je leven op geen enkele 
manier beïnvloeden. 

• Aquifer (Waterman) 

De stand van de sterren en de planeten zal je leven op geen enkele 
manier beïnvloeden. 

• Hamersmijter (boogschutter) 

De stand van de sterren en de planeten zal je leven op geen enkele 
manier beïnvloeden. 

• Trilobiet (Kreeft) 

De stand van de sterren en de planeten zal je leven op geen enkele 
manier beïnvloeden. 

• Mammoet (Steenbok) 

De stand van de sterren en de planeten zal je leven op geen enkele 
manier beïnvloeden. 

• Plagioklaas (Tweelingen) 

De stand van de sterren en de planeten zal je leven op geen enkele 
manier beïnvloeden. 

• Schacht (Maagd) 

De stand van de sterren en de planeten zal je leven op geen enkele 
manier beïnvloeden. 
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• Anomalocris (Leeuw) 

De stand van de sterren en de planeten zal je leven op geen enkele 
manier beïnvloeden. 

• Stauroliet (Stier) 

De stand van de sterren en de planeten zal je leven op geen enkele 
manier beïnvloeden. 

• Kompas (Weegschaal) 

De stand van de sterren en de planeten zal je leven op geen enkele 
manier beïnvloeden. 

• Waterdrinker (Vissen) 

De stand van de sterren en de planeten zal je leven op geen enkele 
manier beïnvloeden. 

• Ammoniet (Schorpioen) 

De stand van de sterren en de planeten zal je leven op geen enkele 
manier beïnvloeden. 
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HET GEOS-BOS 
Een	  satirsche	  rubriek	  of	  memesenzo	  
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Puzzels 
Help jij Fredje zo snel mogelijk aan een job? Pas op dat je 
onderweg niet afdwaalt!  
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Kleurplaat 
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Gesponsord door: 

 
 

 

 

 

 

	  

 

 

 

 

 

 


