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Voorwoord van de redactie
Lieve geologen,
Een nieuw jaar is aangebroken. Daarbij horen nieuwe voornemens, ook
bij Cleavage. Ook dit jaar zullen wij namelijk uw favoriete
geologenlectuur blijven onderhouden en proberen te innoveren. En in
tegenstelling tot de meeste onder ons, zullen wij dit voornemen niet na
twee weken uit het raam smijten. Tegengesteld aan de vrolijke en mooie
sfeer van de feestdagen, vindt tegelijkertijd de blok plaats. Tranen
vloeien, proffen worden vervloekt, de zin des levens wordt in vraag
gesteld. Ook de Cleavage redactie heeft momenteel examens (behalve
Cas, die smeerlap heeft er maar één) en leeft dus volop met jullie mee
(behalve Cas, hij lacht met jullie miserie). Daarom brengen wij deze
blok/examen Cleavage uit als morele steun en entertainende afleiding
om jullie heelhuids door deze helse tijden te leiden. Enkele bloktips
zullen U aangereikt worden in deze editie en tevens zal een oudgediende
U een introductie geven tot het Doctor Who universum, om ervoor te
zorgen dat u toch een emotionele uitlaatklep heeft. Als U geen zin heeft
om te studeren en eerder in het lot geloofd, kan U de horoscoop
raadplegen. Er is namelijk een causaal verband tussen het sterrenbeeld
waaronder U bent geboren en de Uw examenresultaten! Ziedaar, de
veelgevraagde link tussen Cleavage en het educatieve gegeven.

De beste wensen, een goede gezondheid en veel succes,
De Cleavage Redactie
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De praeses (s)preekt
Beste geologen,

De feestdagen zijn gepasseerd en de examenperiode is van start gegaan.
Hopelijk is bij iedereen de blok goed verlopen en was het favoriete
plaatsje van onze bibgangers nog niet bezet toen ze toekwamen. Na deze
maand goed doorbijten kunnen we genieten van een les vrije week en
terug wat bijslapen zodat iedereen met zijn beste beentje het tweede
semester kan instappen!

Nog veel succes met de examens!

Jondalar
Praeses Geos
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Woordje van Feest
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Sport aan het woord!
Wij zijn apen en hebben ons tekstje niet gemaakt. Zie hier een foto van
ons.

7

Onze senioren
Beste Geos-Leden,
Bij deze neem ik de gelegenheid om jullie allen eens toe te spreken via
het prachtige Geos-blad Cleavage. Ik wil een toch wat kleine groep
mensen bedanken om aanwezig te zijn op de Sintcantus. Het was weer
te doen in dat klein zaaltje boven den Ambi, maar er was nu echt wel
genoeg plaats voor alle aanwezigen. Na een korte inleiding zijn de Sint
en zijn pieten ook weer langs geweest met enkele sappige verhaaltjes
uit zijn dik boek. Bij deze verhaaltjes hoorde natuurlijk ook weer eens
een passende opdracht. Uitbeelden, liefdesbrieven met geologische
tintjes, een excuus verzinnen waarom je te laat was op je examen,…
Maar de meeste opdrachten zijn mooi afgerond en de uitvoerders zijn
rijkelijk beloond met snoepgoed. Toen het toch al wat laat werd,
moesten de Sint en zijn pieten er spijtig genoeg van door. Ze hadden nog
een boot te halen. Nadien is de cantus weer helemaal losgebarsten. Het
was een zeer aangename cantus met een geweldig publiek. Hopelijk
zullen er zo nog enkele volgen.
Wat de toekomst van cantussen brengt is wel heel speciaal dit jaar. Er
zal namelijk in de 2de week van het nieuwe semester een heuse ScienticaCantus Week plaatsvinden. U heeft het goed gehoord. Die week is het
dus geoorloofd om heel de week zat/katerig te zijn. Al de cantussen
zullen doorgaan in ‘Ons Huis’ en ik dacht dat de prijs voor een hele week
€35 was (meer info LdS). De cantus week zal gestart worden op maandag
avond door een cantus van Wina. Vervolgens moet u er dinsdag vroeg uit
of gewoon doorgaan naar de volgende ochtendcantus op dinsdag. De
ochtendcantus zal wel doorgaan in de Arena. Op woensdag is het de
beurt aan Geos en gaan wij samen met BIOS de cantus voordragen.
Donderdag zal het een duowerk zijn van Chemika en Merkator en op
vrijdag zal het een internationaal cantus zijn.
Je ziet het de eerste maand van het 2de semester staat goed vol met
cantussen. Dus spaar nu al je centjes om zeker een volledige week te
kunnen lösgehen.
Tot dan,
Uw Senior, Guus Van Aerschot
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De Jef van ICT
De ICT-ploeg heeft het op dit moment erg druk dus werd net zoals in veel
IT-bedrijven gekozen om het schrijven van dit tekstje uit te besteden
aan een deel van onze ploeg die werkzaam is in India. Ook Geos moet
immers meegaan in de trend van steeds grotere efficiëntie en daar horen
werknemers met een lager loon, een gebrekkige taalkennis en een
gigantische hardnekkigheid aan de telefoon nu jammer genoeg éénmaal
bij. Dat dit ten koste gaat van lokale werkgelegenheid, komt voor deze
keer wel zeer goed uit en we willen ook benadrukken dat we zoals
vanzelfsprekend alle wetgeving die in België geldt, volledig volgen.
Probeer dus de spelfouten in dit tekstje even te negeren en besef dat
het voor ‘Steve’ (zie foto rechts) de allereerste keer was dat hij iets voor
Geos schreef!
Alle gekheid op een stokje, de ICT-ploeg wenst je uiteraard heel veel
sterkte in deze harde periode. Dat je wanneer je het even niet meer ziet
zitten genoeg afleiding kan vinden op allerhande sites met variërende
inhoud, hoeven we jullie vast niet te vertellen. Wat misschien iets
interessanter is om te schrijven is dat net zoals voorgaande jaren onze
enige echte examenwiki (te vinden op http://wiki.geosleuven.be/) dag
en nacht paraat staat om jullie te helpen bij het voorbereiden van die
lastige examens. Meer info over de werking van de wiki en hoe je kunt
registreren (enkel nodig als je aanpassingen wil kunnen doen) vind je op
de hoofdpagina van onze wiki.
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Wees de studenten van de vorige jaren eeuwig dankbaar voor hun
broederlijk delen en probeer na het afleggen van een examen ook jouw
steentje bij te dragen! Wil je weten hoe je zelf je vragen kunt toevoegen
of een volledig nieuwe pagina kunt aanmaken dan vind je meer uitleg op
dit adres: http://wiki.geosleuven.be/wiki/Hulp. Zit je nadien nog vast
of heb je een prangende vraag of opmerking, dan kun je de CEO van GIS
(‘Geos IT Solutions’) bereiken via het knopje ‘Webmaster’ bij de sectie
‘links’ in het menu aan de linkerkant van elke pagina. Je kan ook mailen
naar Steve, maar dan kan een antwoord door het tijdsverschil wel wat
langer op zich laten wachten.

De ICT-ploeg van Geos denkt aan jullie en we willen jullie nu alvast
bedanken voor jullie fantastische bijdragen aan de wiki. Niet opgeven,
er nog drie weken voor gaan en weet dat het einde altijd in zicht is. Yes,
we can! 

Dit is Steve, onze meest gepassioneerde medewerker in
India. Hij werkt 18 uur per dag en staat altijd voor ons,
maar ook voor jou, klaar! Stuur hem een lief berichtje via
stevedeindiër@geosleuven.be
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‘Ik zweer het, nog één aflevering’, - een seriereview
Welke favoriete bezigheid, na studeren, is er uiteraard in de blok dan
schaamteloos series kijken en tussen aflevering door je leven te
reflecteren om vervolgens een dosis zelfvertrouwen te tanken uit de
mensen die reageren op HLN-artikels, we’ve all been there.
Series dus, en deze editie koos ik voor een pareltje van eigen bodem:
Buiten de zone. Weinig lezers zullen de eerste uitzending midden jaren
’90 bewust hebben meegemaakt, maar dankzij heruitzendingen en
vooral het uitbrengen van een DVD en het sociale medium YouTube, is
deze geniale reeks niet in vergetelheid geraakt.
Het brein achter de serie en ook achter een groot deel van de scenario’s,
is Bart De Pauw en zorgde terecht ook voor diens lancering. Ook al wordt
de serie aanzien als cultserie, geniet de serie vandaag de dag nog steeds
een grote schare fans. Voor de iets jongere mensen die niet meteen
bekend zijn met de serie: analogieën met Willy’s en Marjetten zijn
duidelijk merkbaar, mede door de betrokkenheid van Bart De Pauw in
beide pareltjes.
Inhoudelijk speelt het verhaal zich af op een bureau waar vijf jongeren
zich vrijwillig inzetten om telefoontjes te beantwoorden van onzekere
tieners, een tante Cas van de jaren ’90 als het ware. Veel telefoontjes
krijgen ze echter niet, met als gevolg dat ze vaak wegdromen en zelf in
hun absurde dagdromen figureren. Elke aflevering, (20 in totaal) staat
een bepaald thema centraal: liefde, geld, beroemdheid, angst,
nostalgie,… en hun dromen en ook het verhaal in de echte wereld spelen
zich dan af rond dit thema.
Ondanks de geringe bekendheid die de serie in de eerste jaren van zijn
bestaan genoot, maken vele grote namen uit de Vlaamse acteerwereld
hun opwachting in bijrollen. De hoofdrollen van de vijf jongeren worden
vertolkt door Bart De Pauw, Mathias Sercu, Elise Bundervoet, Danny
Timmermans en Reinhilde Van Driel. De laatste twee kozen later meer
voor toneel maar vooral Bart De Pauw en Mathias Sercu braken door met
deze serie.
De serie speelt zich af in een niet nader genoemde studentenstad, maar
de observerende kijker herkent af en toe locaties uit onze eigen
11

studentenstad, Leuven. Onder andere het Klein Begijnhof en de campus
wetenschappen stonden decor voor bepaalde scènes.
De sterkste kant van deze serie is uiteraard de humor. Absurd, satirisch,
donker, gewaagd, geniale woordspelingen … Geen enkele historische
figuur wordt gespaard, noch Gandhi als scheidsrechter in een
voetbalmatch tussen de Nazi’s en de geallieerden (persoonlijk favoriete
sketch), noch een homofiele Hitler. Het met een knipoog de spot drijven
met bepaalde politieke, religieuze, historische figuren of bekende
Vlamingen loert achter elke hoek en het feit dat twijfels over het
seksleven, in de clinch liggen met ouders en overige ergernissen en
bezigheden uit een standaard tienerleven vaak centraal staan, maakte
dit programma zeer populair bij adolescenten. De serie heeft ook een
typische low budget-uitstraling en dat geeft het heerlijke gevoel dat
eender wie zelf zijn eigen hilarische sketches zou kunnen filmen.
Toegegeven, de serie is ongetwijfeld niet voor iedereen en veel mopjes
zullen aan bepaalde individuen voorbijgaan, maar voor mensen die wel
fan zijn van dit soort humor is dit gewoon het neusje van de zalm en de
serie werd dan ook terecht bekroond met meerdere prijzen, ook in het
buitenland.
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(Nog een) Serie Review
Sherlock: The abominable bride (spoilers voor de voorgaande seizoenen)
Sherlock Holmes is terug! Voor één aflevering althans, een soort holiday
special. Het verhaal gaat min of meer verder op het einde van het
laatste seizoen met de terugkeer van Moriarty. Maar het speelt zich
grotendeels af in 1895. De acteurs van ‘Sherlock’ zijn wel aanwezig maar
dan in een 19e eeuws jasje gestoken.
Het verhaal gaat over een bruid die publiekelijk zelfmoord pleegde om
daarna nog enkele mannen te vermoorden. Scotland yard heeft geen idee
hoe dit mogelijk is en schakelt daarom Sherlock Holmes in.
Het verhaal zelf is redelijk ingewikkeld met flashforwards naar het
heden. Maar hier zal ik niet veel over zeggen.
Zoals altijd is het een spannende aflevering aangevuld met wat humor
en zeker de moeite om eens te bekijken.
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In bed met … Sien Benoit
In de derde installatie van deze reeks, is jullie dappere redacteur op
zoek gegaan naar een modelstudent. Dit om de slaapgewoonten van dat
specimen proberen te achterhalen en zijn eigen schema aan te passen,
om dan zelf zijn punten omhoog te halen! Hij is geland bij jullie favoriete
West-Vlaamse jongedame uit Heule: Sien Benoit (Sorry Tine)!
Om hoe laat ga jij meestal slapen?
Goh, ik ga meestal slapen rond 11u, en dan sta ik op om 8 uur,
maar soms is dat een half uurtje tot een uurtje vroeger (afhankelijk
of ik nog veel werk heb of niet!)
Hoe word jij ’s morgens wakker?
Om 8u gaat mijn wekker, dat begint dan als een radio, voor 5
minuutjes ongeveer. Dan begint hm te piepen en is het mijn
wekker.
Slaap jij in een pyama, ondergoed, …
Ik slaap altijd in een pyama.
Slaap jij in een 1 of 2-persoonsbed?
In een 1 persoonsbed.
Heb je een harde/zachte matras/kussen(s)?
Ik heb een zachte matras, en ook een zacht kussen (maar 1).
Hoe word je het liefst wakker, als het nog donker is buiten, of al licht?
Als het licht is buiten is veel leuker! Maar niet in mijn kamer, ik
kan echt niet tegen licht ’s nachts, ik zie dat zo door mijn
oogleden!
Ben je een lichte of vaste slaper?
Dat varieert een beetje van nacht tot nacht, soms slaap ik vast en
soms licht.
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Droom jij veel, en herinner je je dromen?
Ik droom heel veel, en ik kan me meestal wel herinneren wat ik
gedroomd heb. Maar het zijn vaak slechte dromen, dat
bijvoorbeeld iemand dood gaat. En ik heb soms dat ik echt een dag
slecht kan zijn als ik een slechte droom heb gehad. Maar ik heb er
ook wel goeie, waar ik ook een dag blijgezind kan zijn als ik ze heb
gehad!
Heb jij een ochtendhumeur?
Ik denk van niet, maar ik ben toch altijd ietsje minder goed gezind
in de ochtend.
Heb jij een steen/mineraal/fossiel op je nachtkastje?
Nee, maar ik heb er wel een aantal op de kasten op mijn kamer!
Wat is jou favoriete steen/mineraal/fossiel?
Een mooie, ma kwarts is zo saai… Maar pak toch maar kwarts!
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Bloktips van Najade
Als je studeert met muziek, luister dan eerder naar klassieke muziek
zodat je niet plotseling begint mee te zingen met je favoriete liedje.
Als je iets op een makkelijke manier wilt onthouden, zet het dan op
een deuntje van een cantuslied. Zo houd je het studeren ook wat
luchtiger.
Maak liefst zelf een samenvatting. Anders kan je dat met iemand of
meerdere personen samen doen. Wat ook soms helpt is gaan bedelen
bij iemand voor zijn/haar samenvatting, maar vergeet dan niet om zelf
iets te geven (zoals chocolade of een pintje).
Ga op tijd gaan slapen, zorg voor een goede nachtrust.
Hou het aantal afleveringen van een serie beperkt. Plan ze best in.
Neem voldoende pauzes, maar overdrijf niet met de hoeveelheid en de
duur.
Zorg voor een evenwichtige dagindeling en probeer deze over de hele
blok te houden (met een uitzondering van een examen tussendoor).
Als je het effe niet meer ziet zitten, kijk dan naar de reacties op HLN
artikels op facebook en je motivatie is terug.
Wenen is niet altijd de beste oplossing, maar het kan af en toe wel
deugd doen.
Plan dutjes in.
Eet gezond, drink voldoende water, beweeg af en toe (zoals naar het
koffiemachine wandelen of ga een blokje om lopen).
Kijk zeker de examenwiki na.
Vergeet niet dat KU Loket voor twee weekends 'out of order' is. Dus als
je in 1 van die dagen examen hebt, schrijf op om welk uur en waar je
examen hebt.
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Filmreview – Star Wars Episode VII: The Force
Awakens
Hoe beter vluchten van donkere en onheilspellende tijden dan een
langverwachte film te gaan bekijken op het grote doek. 10 jaar na de
prequel-trilogie die op menig vlak toch tegenviel, is Star Wars terug en
pikt het het verhaal van de originele trilogie – dat alweer dateert van de
jaren ’80 – terug op. Episode VII dus al, en VIII en IX volgen ongetwijfeld
ook nog, en wat voor een terugkeer naar ‘a galaxy far, far away’ het
was. De magie uit episodes IV, V en VI was elk moment aanwezig en het
zou zelfs gesteld kunnen worden dat de torenhoge verwachtingen
werden ingelost.
Korte synopsis dan, hopelijk zonder spoilers. Drie decennia na het
verslaan van de Galactic Empire, onder leiding van Darth Vader en Darth
Sidious, door de rebellen, onder leiding van onze goede vrienden Luke,
Leia, Han, Chewie, R2-D2 en C-3PO, is er een nieuwe dreiging op til, The
First Order, en is het aan een nieuwe groep vrijheidsstrijders om zich
tegen deze overheersing te verzetten. Centraal in het verhaal staat deze
keer Rey, zeg maar de Luke Skywalker van deze trilogie: de dappere
strijdster met een op het eerste zicht betekenisloze afkomst, maar die
doorheen de film leert dat er wel meer ‘force’ in haar zou kunnen
schuilen dan ze zelf denkt. Daarnaast is er Finn, speciaal gecast om de
minderheden van de samenleving te kalmeren. Deze Afro-Amerikaan
krijgt in het begin van de film de openbaring dat stormtrooper zijn toch
niet iets is waar zijn moeder fier op zou zijn en besluit te vluchten uit
de klauwen van de gemaskerde bad guy uit deze reeks, Kylo Ren.
Onvermijdelijk komt hij op zijn vluchtpoging Rey tegen en achterna
gezeten door een horde van de The First Order begint het kat-enmuisspel en is meteen de film ook in volle vaart gekomen.
De nostalgie-factor wordt doorheen enkel maar opgedreven met het
verschijnen van Han Solo, Chewbacca, prinses Leia, C-3PO, R2-D2, de
Millenium Falcon en uiteraard Luke Skywalker. Het verhaal is op zich vrij
licht, maar dat wordt gecompenseerd door alle sterke aspecten van de
film. Het reeds genoemde optreden van oude bekenden, epische
soundtrack, perfecte balans van CGI en kostuums voor bepaalde
personages (take note, Peter Jackson), humor die in overvloed aanwezig
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is én grappig is en de regie die opnieuw teruggrijpt naar het gevoel dat
de originele trilogie gaf.
Het verhaal is zoals eerder gezegd vrij licht en vertoont ongelooflijke
parallellen met de eerste trilogie, alsook in mindere mate de prequels.
Desondanks is deze film voor liefhebbers van het genre een dikke twee
uur volop genieten en we kunnen al niet wachten tot de eerste beelden
van de volgende episode.
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Star Wars: The Force Awakens
Door de ogen van Cas
*SPOILER ALERT*
Ik moet een jaar of 10 geweest zijn, toen ik voor het eerst Star Wars zag.
Iets met lichtzwaarden, space-cowboys, de losse humor, dogfights met
ruimteschepen, het beeld van Carrie Fisher in een gouden bikini dat diep
geëtst werd in de psyche van een puberende Limburger en de allround
‘coolness’ die van de films afspatten, spraken mij zozeer aan dat ik van
het eerste moment verknocht was. Het summum van dit alles was Han
Solo. Vlot, knap, heeft een ruimteschip en een wookie, en ondanks het
feit dat het een nietsontziende smokkelaar is, bezit hij toch meer
moraliteit dan de gemiddelde NMBS-topman. Kortom, naar mijn mening
het coolste filmpersonage dat ik ooit gezien heb.
Na de teleurstelling die Episode I, II en de
eerste helft van III waren (ik kijk naar jou,
Jarjar), koesterde ik weinig hoop toen ik
hoorde dat er een nieuwe Star Wars film in de
maak was. Edoch, hoe dichter we bij de
releasedatum kwamen, hoe meer ik het voelde
kriebelen. Zou het dan toch kunnen? Zou een
nieuwe Star Wars mij van mijn pessimistische
stoel kunnen blazen? Zou het misschien zelfs in
de buurt kunnen komen van het fabelachtige
‘The Empire Strikes Back’? Zoals het een echte
fanboy betaamt, heb ik alle 6 Star Wars films
herbekeken voordat ik de nieuwe ging kijken,
zodat ik hier een sluitend antwoord op kon geven.
Bam! Het openingsshot. De befaamde gele letters. Het plaatje klopt. De
openingsscene zet de toon: dit wordt geen slap aftreksel. Geen saaie
debatten in de senaat, geen vage dialogen of midi-chlorians, geen
handelsverdragen die al-dan-niet legaal zijn. Een simpele scope, zoals
ze dat in de filmindustrie noemen. En een fantastische film die de magie
van weleer weet te bevatten. Het nostalgische shot van Rey tegen een
achtergrond met een gecrashte Star Destroyer, de dogfight in de
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Millennium Falcon, het sluipen in de Starkiller Base, awesome, goed
getimede lightsaber gevechten, een nieuwe, complexere badguy, goede
personages en een vleugje mysterie. Regisseur J.J. Abrahams weet de
magie van de oude films te vatten en toch modern te maken. En bovenal,
hij weet dat hij niet in herhaling moet vallen; niet hetzelfde doen als
wat we al gezien hebben in vorige Star Wars films. En dan hij: Han Solo.
Smooth as ever. Niet geforceerd, niet gedateerd. Nog altijd dezelfde
lieve smeerlap. En dezelfde charme. Onderstaande heeft een traantje
moeten wegpinken tijdens ‘die ene scene op die loopbrug’. Voor mij
staat hij nog altijd bovenaan in het pantheon der filmpersonages.
Het resultaat: een ongelooflijk goede film en een voldane fan.
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Filmreview: Star Wars: The Force Awakens
De nieuwe Star Wars film is in de zalen, de
perfecte gelegenheid om er een review over te
schrijven! Geen nood, als je de film nog niet
gezien hebt. De review is spoiler vrij.
Rond de film was er een zeer grote hype. De Star Wars films zijn veel
gekeken door meerdere generaties, van de A New Hope (1977) tot
Revenge of the Sith (2005), is er wel een groot deel van de
wereldbevolking fan geworden van de werken van George Lucas. Nu de
volgende film in de serie uitkomt zijn de verwachtingen vrij hoog (en
terecht!). De vrees dat de film teleurstellend zou zijn is bij veel fans ook
wel hoog, mede door het feit dat het niet zou kunnen opleven aan de
vorige, en doordat George Lucas geen inspraak meer heeft in de film
(J.J. Abrams heeft het heft in handen).
Ik ging zelf met een vrij stevige hype richting de filmzalen om mijn portie
Star Wars in te nemen.
En ik vond het een goede film! Het verhaal was meeslepend, de nieuwe
karakters waren redelijk tot goed geschreven, en uiteraard de terugkeer
van enkele oude favorieten. Er zijn door de “critics” enkele opmerkingen
over de CGI in de film, maar omdat ik er zelf geen ben, kon me dat geen
wrat op Jaba zijn achterwerk schelen! De effecten, computer
gegenereerde personages, voertuigen, ... zagen er goed uit. Zoals altijd
krijg ik kippenvel bij de begingeneriek. De muziek, gecomponeerd door
John Williams, kon me weer meeslepen met het verhaal.
Ik heb de film in 2D gekeken, omdat ik geen fan ben van 3D. Maar ik heb
wel positieve dingen gehoord over de 3D ervaring van de film, dus als je
daar fan van bent, moet je in 3D gaan kijken.
Al bij al, ik vond het een zeer goede film. Zeker en vast een aanrader
voor iedereen die graag sci-fi (en vooral Star Wars) films kijkt.
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Maar het allerbelangrijkste: DAISY RIDLEY (Rey in de film) is heel knap
(#nieuwecrush)! Hierdoor heb ik ook een kleine selectie van foto’s
gemaakt zodat jij haar ook kan bewonderen!
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Introduction to the Whoniverse
Velen onder jullie kijken graag naar series. Dit kan zijn tijdens de
examens omdat dat leuker is dan achter de boeken zitten, of tijdens de
lesvrije week omdat je niet mee gaat skiën en je vrienden pas ’s avonds
een pintje willen gaan drinken of gewoon omdat series leuk zijn.
Opvallend is dat vooral series met een groot achtergrondverhaal en/of
eigen wereld het wel goed doen. Kijk bijvoorbeeld maar naar Game of
Thrones en consoorten. Daarom bij deze een introductie tot de wondere
wereld van Doctor Who!
Doctor Who is de langstlopende sciencefictionserie ooit, dus echt slecht
zal hij wel niet zijn. Hoe oud is deze serie dan wel? Awel, de eerste
aflevering is uitgezonden in 1963 op den BBC. De reeks liep 26 seizoenen
lang tot in 1989. In 1996 hebben ze deze proberen te refreshen met een
film vooral gericht op het Amerikaanse publiek (geen aanrader) en in
2005 hebben ze de draad op de BBC weer opgepikt en het 9de seizoen van
deze vernieuwde reeks is momenteel juist afgelopen.
Zoals jullie al lazen is deze reeks Brits en dat maakt het kijken naar deze
serie natuurlijk een beetje anders. Vooral dan de special effects. In de
klassieke serie was het budget al niet te hoog en daarbij waren de special
effects in die tijd sowieso niet echt goed met als gevolg dat je nogal
lachwekkende monsters en effecten verkrijgt. In de vernieuwde reeks
zijn de effecten nog steeds niet denderend (hoewel dit beter wordt
naarmate de seizoenen vorderen) en dit is deels om de oude charme te
bewaren. Gelukkig zijn de verhaallijnen vaak zo sterk dat je hier over
heen kan kijken.
De vraag is natuurlijk: waar begin je in godsnaam met deze serie? Zeker
niet met de klassieke reeks. Die eerste afleveringen gaan redelijk traag
(het is dan ook tv uit de jaren 60) en er zijn bovendien 97 afleveringen
vermist door een foute opkuis in de BBC ergens in de jaren ’70. Het meest
efficiënte is dus om gewoon te beginnen bij de vernieuwde reeks,
begonnen in 2005. Enkel het eerste seizoen is hier een beetje doorbijten
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omdat je niet gewend bent aan het concept en Eccleston (acteur 9de
Doctor, later meer hierover) vreemd kan overkomen. Vanaf seizoen 2
(wanneer Tennant The Doctor speelt) ben je normaal gezien helemaal in
de ban van The Whoniverse en begin je vanzelf te binge-watchen. Deze
reeks heeft grote verhalen die over 1 seizoen lopen en in principe kan je
zelfs gewoon inspringen in het begin van elk seizoen. Daarna kan je nog
beslissen of je de rest ook wil zien of niet.
Maar omdat dit een introductie is ga ik mij hier nu even toespitsen op de
4 belangrijkste aspecten, zodanig dat dit document niet langer wordt
dan de gemiddelde thesis: The Doctor, Compagnons, de TARDIS en de
Sonic Screwdriver.

The Doctor
The Doctor is het hoofdpersonage van deze reeks. Zijn naam is effectief
gewoon ‘The Doctor’ en dit leidt vaak tot de vraag ‘Doctor Who?’ nadat
hij zich heeft voorgesteld. Zo simpel kan een titel van een serie ook
verklaard worden.
The Doctor is geen mens, maar een aliën van de planeet Gallifrey. Hij is
een Time Lord en kan dus met zijn TARDIS (zie verder) door tijd en
ruimte reizen. Hij ziet er uit als een gewoon mens, dus dit maakt het
minder vreemd om hier continu naar te kijken op tv (hij heeft 2 harten
i.p.v. 1, maar dat is maar een detail).
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Wat hij simpelweg doet is reizen naar andere planeten en dit doorheen
de volledige tijdlijn van het universum. Van de oerknal tot ‘the end of
time’. Hier vecht hij dan tegen verschillende andere aliëns en beleeft
hij de meest doldwaze avonturen. Toevallig heeft hij wel een voorkeur
voor de planeet Aarde en dan nog vooral het huidig London specifiek.
Aangezien de reeks al 52 jaar loopt, is dit uiteraard niet meer de
originele acteur (William Hartnell was ook al 55 toen de eerste aflevering
werd uitgezonden). Maar bij de BBC hebben ze een handig trucje
uitgevonden om The Doctor door andere acteurs te laten spelen: als The
Doctor sterft, regenereert hij in een nieuw lichaam. Op deze wijze
hebben al 13 acteurs de rol gespeelt van The Doctor. Voor de vernieuwde
reeks zijn dit Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith, John
Hurt en Peter Capaldi (de huidige Doctor).

Compagnions
Aan de zijde van The Doctor spelen een aantal compagnons mee. Meestal
zijn dit toevallig dames, maar deze kunnen duidelijk ook hun mannetje
staan en dienen dus niet gewoon als oogstreling.
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De belangrijkste eigenschap van een compagnon is om The Doctor wat
meer diepgang te geven, zij zorgen ervoor dat hij met zijn voetjes op de
grond blijft staan. Het zijn ook deze personages die meer kleur geven
aan het verhaal.

TARDIS
Dit i s het meest iconische gefranchised
object uit de wereld van Doctor Who.
Namelijk een blauwe Police Box die gebruikt
werd in de jaren ’60 in Engeland door
agenten om snel contact te kunnen maken
met het hoofdbureau.
De TARDIS staat voor ‘Time and Relative
Dimension In Space’ en is eigenlijk gewoon
het ruimteschip/tijdsmachine van The
Doctor. Normaal gezien past dit schip zich
steeds aan, zodat het een alledaags object
wordt op de locatie waar hij landt. Zo zou dit
bijvoorbeeld een zuil worden als de TARDIS
zou landen in het Oude Rome. Echter is het
camouflage-mechanisme stukgegaan toen hij ergens in Londen zat in de
jaren ’60 en is hij dus blijven steken op deze Blue Box (Toevallig ook
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handig voor budgettaire redenen). De belangrijkste eigenschap van de
TARDIS kunnen we omschrijven met de quote ‘It’s bigger on the inside’.

Sonic Screwdriver
Zoals de naam al zegt is dit eigenlijk
gewoon een schroevendraaier die geluid maakt. Maar doorheen de jaren
is de Sonic Screwdriver het ultieme gadget van The Doctor gebleken. Met
zijn screwdriver kan The Doctor zich uit vele situaties redden, meestal
omdat deze screwdriver elk slot kan openen. Behalve als het van hout is
(of niet in het script past). Elke Doctor heeft ook een andere versie van
screwdriver zodat dit toch wel een interessant feature is voor de fans en
verzamelaars.
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Zeker kijken dus
Hoe je het ook draait of keert, dit blijft de langstlopende reeks ooit en
heeft dus wel een uitgebreide fanbase.
Maar wat maakt deze serie nog leuker voor ons? Kijk naar het huidige
klimaat van tv-series: je kijkt hele seizoen op dvd of moet wachten tot
de dag na uitzending om een aflevering van je serie te bekijken. Bij
Doctor Who hoeft dit niet! De BBC zendt uit over heel de wereld, dus
iedereen kan op hetzelfde moment kijken naar Doctor Who op
zaterdagavond. Dit is dus een serie die je echt live kan beleven, zoals
reeksen op de Vlaamse TV. Combineer daarbij sociale media en Doctor
Who kijken wordt opeens een heel intense beleving voor iedereen!
En o ja, elk jaar is er op kerstdag een Christmas Special, die meestal
geniaal goed zijn. Weer een excuus erbij om er onder een familiefeest
uit te muizen!
Benieuwd of er nu meer Whovians zullen ontstaan binnen de geologen,
maar ik vermoed eigenlijk van niet 
XoXo
Jullie seriewatcher
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Geologen en eten - Kerstdiner
Kerstmis, die mooie tijd van het jaar, een moment van samenzijn rond
de kerstboom met familie en geliefden, cadeaus geven en in ontvangst
nemen, eventueel teleurgesteld zijn om je cadeau, dit trachten te
verbergen en toch vriendelijk bedanken, maar zeker niet te vergeten:
eten tot je er bij neervalt en je met opengeritste broek en
dichtslibbende aders moet recupereren in de zetel. De Michelininspecteur in elk van ons nam derhalve op de geboortedag van kindeken
Jezus plaats aan tafel, en volgende verslag is wat volgde.
Pieter
Kerstdag spenderen we traditiegetrouw bij de oma en is het elk jaar een
gezellige bende die daar samen komt. Aangezien op zo’n dag fancy koken
voor zo’n 30 personen onbegonnen werk is, serveert de vrouw des huizes
elk jaar een typisch kerstdiner. Het betreft hier de klassieker, (J. Meus
zou er trots op zijn), kalkoenfilet met veenbessensaus, witloof,
wortelen, erwtjes en uiteraard kroketjes. Dat bij de kroketten
mayonaise hoort is eigenlijk een open deur intrappen. Iedereen heeft
deze maaltijd uiteraard al wel eens gegeten dus over de smaak zal ik
niet te veel uitweiden, maar het is straf hoe zulk een ogenschijnlijk
simpel gerecht elk jaar zo heerlijk kan smaken. Mogelijks omdat het
bijna uitsluitend bij deze gelegenheden wordt gegeten en het de
typische gezellige stemming oproept die er die dag altijd heerst. Het
dessert is ook steeds een voltreffer, er worden jaarlijks vele taarten,
cake, chocomousse en mijn persoonlijke favoriet, tiramisu voorzien.
Kortom, eten op Kerstdag is een jaarlijks feest en dan neem ik de
dooddoeners zoals ‘De kroketjes zijn wel lekker’ en ‘Wat zou er in dat
pakje zitten?’ er gerust bij.
Cas
Mijn mama zegt dat ze maar één huisregel heeft (eigenlijk heeft ze er
ongeveer zoveel als dat er zandkorrels op een strand liggen): op kerstdag
moeten mijn broer en ik thuis zijn, want kerstmis is voor familie. Om de
sleur des levens te doorbreken en ook omdat de familie Neyens een
grondige hekel heeft aan afwassen, hebben we dit jaar ons eten laten
brengen door traiteur Jos. Het bestond uit een koud buffet van vis, vlees
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en groenten. Volgens Jezus is de mens niet gemaakt om groenten te eten
(‘Ende hij, die die zich tegoed zal doen aan de vrucht des aarde, hij zal
de toorn Gods over zich afroepen” Ezequiel 38:3), zal Hij het me toch
moeten vergeven. Onder het motto ‘Het moet niet goed zijn, als het
maar veel is’ waren er 3 platen voedsel voorzien voor 6 personen door
Jos. Ik moet zeggen, het heeft mij goed gesmaakt. Vooral de vis
(pangalius?) was een aangename verrassing. Maar toch gaat er niets
boven mama’s zelfgemaakte worstenbroodjes, waarin ik mij uiteraard
later op die avond tegoed aan heb gedaan.
De gemiddelde doctoraatsstudent
Net als voor mij was het feest op kerstavond. Natuurlijk heb ik door mijn
levenskeuze weinig vrienden en geld. Op kerst echter maken we al eens
graag een uitzondering. Vol goede moed ben ik dan ook naar de Colruyt
gewandeld en kocht speciaal voor deze heilige avond een pizza van Dr.
Oetker in de plaats van de everyday bolognaise pizza. En wat een jolijt
dat ik had, toppings op mijn pizza! Echt feest! Nadat ik gezellig alleen
op mijn appartement/kot een halve pizza verorberd had met een
aflevering van Blood & Oil op de achtergrond, besloot ik de andere helft
van mijn pizza in te vriezen. Want ja, volgende week is het weer feest.
Sander
Kerstmis hebben we dit jaar thuis gevierd met z’n vieren. De opening
waren nachos met een dipsausje en warme hapjes. Vervolgens was er
een vissoepje gevolgd door een voorgerecht bestaande uit zeevruchten
(bivalven enzo) en scampi’s, dit vond ik niet zo lekker maar ik ben nooit
echt fan geweest van zeedieren. Het hoofdgerecht was de klassieke
gevulde kalkoen met kroketjes en gestoofde appeltjes met
veenbessensaus. Dit valt altijd in de smaak en het was dus zeer lekker.
Hoewel het een kleine kalkoen was, was dit alles iets teveel waardoor
we er de volgende dagen nog van konden genieten. Op de koop toe was
het een paar dagen later familiefeest en werd daar ook gevulde kalkoen
geserveerd. Er was ook nog dessert maar daar werd niet echt van gegeten
omdat iedereen voldaan was.
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Roddels
Al die verzonnen confessions beu? Laaf je hier aan de echte bron van
licht verteerbare en veel geloofwaardigere lectuur: de roddels!

In onze vorige roddelrubriek was er onzekerheid over de activiteiten van
onze vrouwelijke vice-praeses. Onze anonieme bron is op onderzoek
geweest en heeft het één en ander voor de redactie uitgepluisd. NW
heeft al meermaals ‘tongeske draai’ gedaan met een mannelijk individu
van Chemika vzw. Na één van deze felle inspanningen hebben ze zich
naar zijn kot begeven. NW heeft onze anonieme persoon vanalles laten
zien. Helaas niet wat hij wou zien maar wel haar maaginhoud.
Iemand van Merkator heeft een gigantische crush op een van onze
schachten.
SV van 1e bach heeft het verbroederen met Merkator zeer goed gedaan.
Zij is vertrokken met een 1e bach van geografie, verdere verhalen zijn
nog niet bekend. Wel zijn ze ondertussen blije facebook-vrienden.
MM is een lastige mens als hij zat is.
SB wordt praeses volgend jaar.
RV heeft een zatheidmeter. Hoe zatter hij wordt, hoe meer knoopjes er
open komen te staan.
1e master LdS studeert altijd met enkel een onderbroek aan.
2e master MV lag op oudejaarsavond reeds om 00u30 onder zijn dons, hij
was mentaal en fysiek te licht bevonden: hij was te plat.
Quote gehoord in de geogang van een geograaf: ‘Lang geleden dat ik nog
zo nat ben geweest, echt nice.’
Als u in de ogen van 1e master JD een knappe deerne bent, wil deze
knaap gerust uw kot komen schilderen.
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Jonge, blonde
Antwerpenaar uit 1e
Master

“Da is het zaligste,
kakken om betaald
te worden!”
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Horoscoop
Bovennatuurlijke en paranormale krachten richten zich weer tot u,
liefhebber van de betere steen én het betere gezwans rond
sterrenbeelden. Aangezien onze orakels vernamen dat de kans groot was
dat u op moment van lezen u zich in de blok en/of examens bevindt, zag
menig waarzegger zijn kans schoon om zijn zegje te doen over uw nabije
toekomst. Vorige zin heeft inhoudelijk geen betekenis.
 Dino (Ram)
Het nieuwe jaar wordt er voor u een zonder herexamens, prijs uzelf
gelukkig!
 Aquifer (Waterman)
Het nieuwe jaar wordt er voor u een met weinig slaap en veel goede
feestjes, proficiat!
 Hamersmijter (boogschutter)
Het nieuwe jaar wordt er voor u een waarin u minstens 10 nieuwe
vrienden gaat maken! (Op facebook wel te verstaan, niet te ambitieus
worden).
 Trilobiet (Kreeft)
Het nieuwe jaar wordt er voor u een met veel orgasmes van culinaire
aard, smakelijk!
 Mammoet (Steenbok)
Het nieuwe jaar wordt er voor u een met 366 dagen, pluk ze allemaal!
 Plagioklaas (Tweelingen)
Het nieuwe jaar wordt er voor u een waarin uw gezichtsbeharing
eindelijk overeen komt met uw leeftijd, sla die scheermesjes al maar
in! Voor de vrouwen wordt het een jaar met uitzonderlijk weinig bad
hair days, tof!
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 Schacht (Maagd)
Het nieuwe jaar wordt er voor u een met veel geologisch genot, hijsen
die hamer!
 Anomalocris (Leeuw)
Het nieuwe jaar wordt er voor u een met veel momenten waarop u
zichzelf gelukkig prijst dat u geen geografie studeert, oef!
 Stauroliet (Stier)
Het nieuwe jaar wordt er voor u een met een goede gezondheid en
veel clichés, santé!
 Kompas (Weegschaal)
Het nieuwe jaar wordt er voor u een met Belgen die het EK voetbal
winnen, olé olé, we are the champions!
 Waterdrinker (Vissen)
Het nieuwe jaar wordt er voor u een met veel betekenisloze
horoscopen, jochei!
 Ammoniet (Schorpioen)
Het nieuwe jaar wordt er voor u een gevuld met mensen die totaal
geen idee hebben wat geologie eigenlijk inhoudt, zucht!
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Geosbos special: Classical art memes
Zo nu en dan duikt er uit de donkere krochten van het internet wel eens
een lichtpuntje op dat het antwoord biedt op de vraag: ‘Waarom heb ik
mij nog altijd niet kunnen losrukken van dit sociaal-dwingende dogma,
Facebook genaamd?’. Eén van deze lichtjes in de duisternis heet
‘Classical art memes’.
De kans is klein dat u er al van gehoord heeft – of niet, (lees: zo goed als
1,000,000 likes op Facebook) – want deze pagina draait rond een
bepaalde, op het eerste zich niet voor de hand liggende niche van de
alom geliefde ‘memes’. Concreet draait het hier om: één (of meerdere)
genie(ën) voorziet taferelen uit de middeleeuwse of iets recentere kunst
van een bovenschrift dat ofwel totaal van de pot gerukt is, ofwel een
hilarisch uitspraak die een afgebeeld personage zou kunnen doen of past
het hedendaagse situaties toe op oude kunstwerken. Een greep uit het
online aanbod (alle rechten en credits gaan integraal ‘Classical art
memes’):
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Gesponsord door:
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