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Voorwoord van de redactie
Liefste geologen,

Het tweede semester is reeds begonnen. Het bruisende studentenleven
is volop bezig en de lessen zijn al gevorderd tot het stadium waarin uw
enthousiasme gekelderd is zoals de waardigheid van Marvin. En toch is
dit semester anders. Er heerst namelijk een grimmige sfeer in de
wandelgangen van het geo-instituut. Geen aankondigingen, geen
katerverhalen, geen ongeduld voor nog eens samen met alle geologen
goed scheef te gaan. Terwijl de rest van de Leuvense studentenkringen
volop van allerhande activiteiten geniet, is ons praesidium schijnbaar
doodgebloed. Alsof de ware ziel van onze olijke studentenvereniging is
gereduceerd tot de slaagkansen van een gemiddelde eerstejaars. Nihil.
Oudere studenten mijmeren melancholisch over ‘betere tijden’ vanuit
hun comfortabele schommelstoel, jongere studenten vragen zich
terecht af: ‘Is this it?’. Naast een fantastische plaat van The Strokes is
dit ook de centrale levensvraag van onze cynische generatie. In deze
editie zullen dan ook de functiepraessesen hun woordje uitleg geven
over de komende activiteiten waar U hopelijk in grote getalen op
aanwezig zult zijn, zoals de legendarische In Mijnen Tijd TD. Aan ons om
te bewijzen dat Geos nog steeds levend is.

Naast kritische vragen stellen, commentaar geven, onzin verkopen en
zagen om subsidies voor onze bierproeverij (SCHANDALIG), publiceert
Cleavage ook artikels met praktische informatie voor de studenten, in
tegenstelling tot sommige plichtvakken *kuch*wijsbegeerte*kuch*. In deze editie
zullen enkele oud-redactieleden hun advies geven over tewerkstelling na
de studie en welke keuzes je daarvoor kunt maken gedurende de
opleiding zelf. Zo ziet U maar; U leert nog iets bij van deze lectuur.

Kusjes,
De Cleavage Redactie
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De praeses (s)preekt
Beste geologen vriendjes,

De eerste maand van dit semester is reeds gepasseerd. Tot nog toe
waren er bijna geen Geos activiteiten maar dat wordt in maart zeker
goed gemaakt!
Feest en cultuur starten met een karaoke/bierpong avond. Deze
combinatie zal je een avond garanderen dat je niet snel vergeet. Cultuur
heeft geen tijd nodig om uit te rusten en organiseert de week erna de
open Geos quiz. In deze quiz kunnen wij als geologen onze kennis
vergelijken met studenten uit andere kringen.Twee weken na onze
karaoke/bierpong avond halen we onze codices uit de kast en zingen we
gezellig onze klassiekers.
Duid 18 maart al maar aan in jullie agenda’s. Het scientica galabal vindt
dan plaats in musicafé. Mocht je het maar niets vinden om je mooiste
pak/kleedje aan te doen kan je altijd langskomen om je geliefde?
praeses te zien dansen ;). Kaarten zullen spoedig verkrijgbaar zijn.
Maart zal voorbij vliegen maar voor de paasvakantie organiseert sport
een aardbal wedstrijd. Na wat fysieke inspanning zal iedereen wel goed
slapen zodat alle geologen naar de TD van het jaar kunnen: de In Mijnen
Tijd TD. De feestprinsessen organiseren samen met de pedagogische
kring dit bangelijk feestje waar we even een stapje terug in de tijd
nemen.

Hopelijk zie ik u allen op de volgende activiteiten.

Jondalar
Praeses Geos
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Woordje van Feest
Welk type feestbeest ben jij?
1. Een geslaagde avond voor jou is...
a) hele avond stenen bekijken, thuis kijken en op tijd gaan
slapen. 1
b) Gezellig een karmeliet drinken en daarna eventueel winabar
afsluiten. 2
c) Elke avond cantus plzzzzz 3
2. Wat doe je na een avondje uitgaan?
a) De muur leegroven 1
b) thuis kijken #dankuwelDanielLebbing 2
c) Ik word naar huis gedragen door mijn vrienden 3
3. Wat is uw favoriete uitgaansplaats?
a) Overal, zolang er maar een cantus aan de gang is. 2
b) de Manhattan Studio (waar thuis wordt opgenomen) 1
c) alle fakbars afschuimen 3
4. Mis jij ooit lessen?
a) Vorige week nog een excursie gemist, maar dat zal wel niet
zo erg zijn zeker? 1
b) Nee nooit 3
c) Nu en dan eens een hoorcollege, zeker als ze 's ochtends
vroeg zijn. 2
5. Wat is uw favoriete dansmuziek?
a) Eurosong for kids 2003 3
b) Hitlist van MNM 2
c) Drum&base 1
6. Wat is uw favoriete drankje?
a) Cola of water 1
b) Gin-tonic 2
c) Pintje of zware bieren 3
7. Wat is je favoriete openingszin?
a) Mooie schoenen. Neuken? 3
b) Jij hebt een opening en ik heb zin. 1
c) Mijn hart staat op springen en ik weet niet waarom. Jij ben
de allermooiste, jij bent de bom. 2
8. Met welk doel stap jij ’s avonds de deur uit?
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a) Grietjes/binken scoren natuurlijk! 2
b) Dansen tot mijn benen er van af vallen 3
c) Helemaal van ’t padje gaan en alle remmen los 2
9. Hoeveel uur spendeer jij voor de spiegel voor een avondje stappen?
a) Spiegel? Geen tijd voor. Mijn dansmoves zijn trouwens
aantrekkelijk genoeg 3
b) (Half uur douchen niet meegerekend) föhnen, stijlen,
schminken, epileren, nagels… Ja toch wel een tweetal
uurtjes 1
c) Heel lang, ik kan nooit kiezen tussen mijn onesie van The
Hulk of de complete prima ballerina-outfit. Of misschien toch
voor de spandex-eighties-fitness-babe gaan? 3
10.
Een katerdag spendeer ik…
a) In bed, met een emmertje ernaast, disneyfilms en een paar
seizoenen van een populaire sitcom. Idem de dag erna 1
b) Tegen 10.00h uur in de bib, ’s middags gewoon alma, dan
weer de bib, rond 17.00h een toertje gaan lopen, dan naar
de winkel, iets koken. Daarna nog wat notities bijwerken,
serietje kijken en om 11.00h slapen 3
c) (bij vrienden) op kot: ganse dag kassen en junkfood laten
afkomen 2
11.
Een zwoele nacht in het buitenland betekent voor mij…
a) Heel de nacht sterren kijken met mijn lief. Flesje wijn dabij
1
b) Alle clubs daar afschuimen, muilen met zoveel mogelijk
nationaliteiten om dan de beste (hoogstwaarschijnlijk een
Spaanse/Spanjaard,
Portugese/Portugees
of
ZuidAmerikaan(se) ) mee naar het hostel te nemen 2
c) In een pub, waar toevallig net een livebandje bezig is, iets te
veel lokale biertjes drinken en mij helemaal laten verleiden
door die twee mooie ogen… met alle gevolgen van dien 2
12.
Mijn ideale verjaardag bevat op z’n minst:
a) Een cantus 2
b) Een meter bier in HDR 3
c) Een verkleed- en/ of themafeestje 3
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Uitkomst
14 t.e.m. 21

21 t.e.m. 28

28 t.e.m. 35

De stille genieter

De gulden
middenwegger

Het Die-HardUnstoppableMega-Party-BEAST

a.k.a. De platte jat.
Feesten zit je
duidelijk niet in het
bloed. Jij zweert bij je
sofa en de tv en krijgt
al de kriebels bij het
horen van het woord
‘alcohol’. Controle is
volgens jou de key to
success. Nu, ieder
zijn goesting, maar
vergeet niet dat een
‘feestje’ ook gezellig
onder vrienden kan.
Nu en dan eens
onder de mensen
komen kan heus
geen kwaad!

Jij hebt de kunst van
het feesten aardig
onder de knie. Je
weet precies op
welke evenementen
en met welke
mensen jij je kan
amuseren. Deze
weet je er dan ook
steeds goed uit te
kiezen wat resulteert
in een evenwichtige
verhouding plezierwerk. Maar vergeet
niet dat een keertje
over de schreef gaan
menselijk is!

Feesten zit je in het
bloed, jij bent geboren
met een pint in je
handen. Met weinig
middelen en in no-time
weet jij een feestje te
bouwen om U tegen te
zeggen. Van verkleden
ben je ook niet vies en
je weet alle blikken zijn
op jou gericht als jij je
dansmoves bovenhaalt.
Getraind als je bent, zit
je bovendien ’s
anderendaags weer fris
en fruitig in de les.
Party-animal, wij zijn fan
van u!

XXX Jullie feestprinsesjes
PS: Karaokepong donderdag 3 maart, zie cultuur. In Mijnen Tijd TD
woensdag 23 maart, zie facebook. Scientica TD donderdag 24 maart,
meer info via facebook op komst. Galabal Scientica vrijdag 18 maart, zie
facebook. Allemaal komen.
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Sport aan het woord!
Beste vrienden van de sport,
Na zes weken afzien achter een bureau wordt het weer eens tijd om de
benen te strekken. Hiervoor zijn jullie bij sport aan het juiste adres.
Beginnen doen we met een stevige portie aardbal tegen de biologen op
15 maart. Dit is een voorbereiding voor het echte werk de week erna op
het Scientica aardbal toernooi. Kom dus zeker oefenen zodat Geos sterk
staat tegen alle andere wetenschapskringen!
Op 16 maart organiseert LOKO Sport de studentenmarathon. Deze is voor
iedereen toegankelijk, met korting voor studenten. Je kan er kiezen
tussen de afstanden 5km, 10km, 21km en een aflossing van 4x2km.
Een maand later gaat de tweede editie van Survival of the Student door.
Dit groeiende evenement
is na de 24 Urenloop toch wel hét
sportevenement van het jaar geworden. Voor de mensen die het nog niet
kennen, Survival of the Student is een ‘looprace’ waar de loper een
parcours van 5km aflegt vol spannende en leuke hindernissen. Deze race
draait echter niet om competitiviteit, maar vooral om sfeer en plezier,
op het parcours en aan de zijlijn!
Hopelijk maken we er weer een sportief semester van!
Groeten,
Nick en Matthias
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Cultuur laat van zich horen
Wij zijn Maarten en Stijn. Wij zijn te lomp om één keer in de 2 maanden
een tekstje door te sturen van 6 regels over onze activiteiten.
Waarschijnlijk omdat wij geen activiteiten doen en bijgevolg niets te
melden hebben.
-Oei, Stijn, ‘bijgevolg’, wat betekent dat eigenlijk?
-Oei, Maarten, dat weet ik
eigenlijk niet.
-Goh, Stijn, wat zijn wij toch
dom.
-Zeg, Maarten, geloof jij in
draken?
- OMG JA
Wij denken dat als de redactie
van Cleavage ons 4 keer vraagt
om tegen zondagavond ons
functietekstje door te sturen,
dat wij liever met elkaar gaan
onaneren.
-Oei, Stijn wat betekent dat?
-Geen idee, dat heb ik van
Fredje geleerd.
-Zou dat aan de basis kunnen leggen van onze latente homoseksuele
gevoelens voor elkaar?
-Ik weet niet wat latent betekent, but I like where this is going.
Om deze pagina toch met iets nuttigs te vullen; zie hier een foto van de
kat van Cas.
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Omdat wij, lees Tijs, veel te vriendelijk zijn, is hier toch hun tekstje nog
voor de digitale versie:
Liefste Lezers,
Cultuur hier! Even weer een kleine update op alles wat met “cultuur”
te maken heeft binnen Geos en Leuven.
Komende weken is het een waterval van activiteiten. 1 maart is het
openingsavond van het iftf, Het iftf is het interfacultair theaterfestival,
3 maart is het karaokepong samen met onze collega’s van feest onder
alma 3. 9 maart is het dan eindelijk de open geos quiz, trommel dus al
uw vrienden op om te strijden voor enkele mooie prijzen en eeuwige
roem (voor een maand toch).
Tijdens die week is er ook nog Ithaka, georganiseerd door LOKO
cultuur, een festival voor jonge beeldende kunstenaars. Volledig gratis,
prachtige kunsten en een bar. Ons zal je er ook wel eens zien
verschijnen.
Naast al die activiteiten biedt LOKO cultuur en KULTUUR ook het BACatelier aan, in het ITHAKA gebouw van vorig jaar kan je terecht voor
repetitie of experiment ruimte. Dus iedereen die zich bezig houdt met
dans, muziek, beeldende kunsten etc. is welkom om gratis te
profiteren van dit initiatief. Voor meer informatie kan u bij ons
terecht.
13 April gaat LOKO Cultuur naar het Ballet van Doornroosje, moest je
nog geïnteresseerd zijn en geen ticket hebben kan je ons altijd
contacteren, we doen ons best om een plaatsje te reserveren, maar
kunnen uiteraard niets beloven.
Moesten jullie nog suggesties hebben voor culturele activiteiten,
evenementen en andere zaken, mogen jullie dit altijd aan ons
voorstellen. We staan open voor vrij veel.
Met vriendelijke groeten,
Stijn en Maarte
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Vicepraesessen aan het woord

*zucht*
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Woordje van de schachtenmeesters
Wij zijn ook te druk bezig om iets door te sturen.
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Onze senioren
Comillitones,
Het tweede semester werd goed ingezet met een Scienticantusweek.
Daar is veel gedronken en gezongen. Geos had samen met Bios “Plan B”
cantus georganiseerd en het was een groot succes. Volgend jaar
opnieuw!
Binnenkort vliegen we er met Geos zelf in. De eerstvolgende cantus gaat
door op 15 maart in de Pavo en het thema luidt “Game of Thrones”. Het
wordt een avond vol bier en plezier. We kunnen jullie ook al verzekeren
dat de geluidsinstallatie NIET zal gebruikt worden, we zullen enkel
cantusliederen zingen. Dus geen gesukkel zoals op de Disneycantus.
Verkleden is geen verplichting.
Voor de dames, in april zal er een vrouwencantus georganiseerd worden,
maar hier is nog niet veel informatie over te zeggen. We houden jullie
op de hoogte. Wat we wel al kunnen zeggen, is dat het opnieuw een
cocktailcantus gaat worden.
Prozit corona, tot weerziens!
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De Jef van ICT
Na wat drukkere maanden was het deze maand opvallend rustig aan het
ICT-front. Ik heb dan ook eigenlijk bitter weinig te vertellen buiten het
feit jullie super hard te bedanken voor het aanvullen van onze
examenwiki! Omdat ik de redactie(leden) van dit blad erg graag zie volgt
hieronder toch een korte (volledig niet op waarheid beruste) bijdrage
van ICT. Als je na het lezen van deze brief met vragen zou zitten, aarzel
dan niet om contact op te nemen met Geos-onthaal op het gratis nummer
118. Veel liefs, Jef.
Open brief aan de redactie van Cleavage
Beste praeses, leden van het praesidium, studenten geologie aan onze
universiteit, assistenten, profesoren, onderhoudspersoneel of kortom
alle lezers van dit blad.
De ontwikkeling van de site stond de afgelopen maanden op een laag
pitje. Jullie wisten het ongetwijfeld al als trouwe lezers van dit blad,
maar soms kan wat opfrissing geen kwaad. In de vorige editie konden
jullie lezen dat we de ontwikkeling van onze IT-diensten voortaan
uitbesteden aan onze recent opgerichte dochteronderneming in India.
Wel de personeelsleden in India hadden toch geen examens in januari
hoor ik jullie al denken? Klopt, onze werknemers daar hebben al geen
examens meer sinds ze op de leeftijd van 14 de schoolbanken verlieten,
maar dat is jammer genoeg niet het echte probleem.
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We hebben onze jonge dochteronderneming in India namelijk moeten
sluiten! Om een verhaal dat meer dan 30 mailtjes, 10 telefoontjes en
twee treinritten naar Brussel omvat eenvoudig te houden volgt hieronder
een kort relaas van de feiten.
Na een heel uitgebreide audit (of doorlichting) van onze vzw door onze
goede vrienden bij de FOD Financiën bleek dat de constructies die we
hadden opgezet veel gelijkenissen vertoonden met de illegale
constructies die multinationals zoals AB Inbev, Apple, Telenet (‘to name
a few’) hebben gecreëerd om belastingen te ontwijken. Het argument
dat we als vzw eigenlijk geen belastingen hoeven te betalen, werd
meteen onder tafel geveegd. We hebben gedreigd juridische stappen te
ondernemen, maar omdat we niet de financiële middelen hebben om
een advocaat onder de arm te nemen die ONZE belangen zou behartigen,
hebben we dit idee snel moeten laten varen.
Het moet me wel even van het hart dat onder druk van de
Nationalistische Vlaamse Ambetanteriken, die momenteel de plak
zwaaien in ons Belgenlandje, de belastingdiensten er blijkbaar enkel nog
zijn om het leven van de zelfstandigen, KMO’s en natuurlijk ook vzw’s
zoals de onze het leven zuur te maken. Er is geld om de beslissing van
Europa, die België zou verplichten miljoenen achterstallige belasting te
innen bij onze multinationals, aan te vechten, maar zogezegd uit vrees
voor banenverlies (vertaal imagoschade voor onze politiekers), wordt de
strijd liever gevoerd tegen kleine, onschuldige bedrijven die steevast
netjes hun belasting betalen.
Ons Indisch avontuurtje zit er dus helaas op en de ontwikkeling van onze
IT-diensten wordt vanaf nu noodgedwongen terug in eigen beheer
gedaan. Eigenlijk vinden we dit niet zo heel erg, we doen het zelf toch
beter en sneller, maar wat wel een feit is, is dat de ICT-functie binnen
het praesidium sterk ondergewaardeerd (lees onderbetaald) is.
Daarom deze open brief aan jullie redactie. Als voorzitter van het ICTteam en tevens ook vakbondsafgevaardigde wil ik graag aankaarten dat
onze huidige verloning ver onder het wettelijke minimum ligt. Het ligt
niet in onze natuur om te staken of om allerlei acties op poten te zetten,
maar op dit moment zien we geen andere uitweg. Als tegen eind maart
geen akkoord bereikt is over onze nieuwe COA en dan voornamelijk over
16

het aspect verloning, zit er niets anders op om de toegang tot alle ITdiensten van Geos tijdelijk te blokkeren. We hopen dat het nooit zo ver
zal moeten komen en hebben dan ook het volste vertrouwen in Jondalar
en zijn praesesteam en hun bekwaamheid om deze crisis het hoofd te
bieden. We zouden het zelf erg spijtig vinden moest onze samenwerking
op zo’n sisser eindigen.
Namens het ganse ICT-team
Jef
Altijd
bereid
om
uw
vragen
te
beantwoorden
op
ictlegthetwerkneer@geosleuven.be. Samen geraken we er wel uit!
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‘Ik zweer het, nog één aflevering’, een seriereview
In dit tweede semester is weer een vrijwilliger gevonden die de helse
taak op zich neemt om series te kijken en deze voor u te bespreken. Een
mens zou voor minder zijn kandidatuur betreuren om de Cleavageredactie te vervoegen.
Ook ik was te geïntrigeerd en kon de hype niet negeren die er leefde
rond deze waargebeurde documentaire: Making a murderer. Deze 10delige true crime-serie van Netflix heeft de neiging om iedereen in zijn
of haar greep te houden. Iedereen heeft na het bekijken van dit
onwaarschijnlijk verhaal dan ook zeker een mening over hoe het nu
verder moet wanneer de credits van de laatste aflevering op het scherm
verschijnen, want het is een open einde dat online veel ruimte laat voor
discussie en dat is exact wat er ook dit moment nog zeker volop gebeurt.
Genoeg inleiding. Het verhaal draait om de onfortuinlijke Steven Avery.
In de eerste aflevering is te zien hoe deze Amerikaan afkomstig uit een
boerengat van jewelste in Wisconsin, in 2003 na 18 jaar achter de tralies
te hebben gezeten wordt vrijgesproken in een verkrachtingszaak na
extra bewijsmateriaal in de vorm van DNA. Op schrijnende wijze wordt
in beeld gebracht hoe Avery het slachtoffer wordt van het
disfunctionerende rechtssysteem in VS. Wanneer hij op het punt staat
een rechtszaak tegen de grote machten aan te spannen, gebeurt het
ondenkbare; een jonge vrouw wordt dood teruggevonden en alle
bewijzen duiden één verdachte aan: Steven Avery.
Zo eindigt aflevering 1, waarna er nog negen volgen waarin het ongeloof
met elke seconde groeit als de makers aantonen op welke manier
rechters, advocaten, getuigen, familie van het slachtoffer,… het
allemaal op Avery lijken gemunt te hebben. Bewijsmateriaal lijkt
opgezet spel te zijn, rechters en advocaten tonen zich bevooroordeeld,
niet objectief en negeren overduidelijk bewijsmateriaal. Telkens
wanneer de advocaten van Avery met sterke argumenten komen om hun
beschuldigde vrij te krijgen, levert dit niets op en lijkt niets erop dat het
proces een andere wending krijgt.
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Tien jaar is er aan de serie gewerkt en het doel van de makers is
ongetwijfeld succesvol: aandacht trekken voor de zaak Avery en de
overgrote meerderheid van de kijkers overtuigen van zijn onschuld.
Hoewel zelfs president Obama zich al met de zaak moest moeien na een
succesvolle petitie, zijn er zeker ook tegenstanders. Zij geloven niet in
Avery’s onschuld en menen dat de beelden van het hele proces en de
interviews gemanipuleerd zijn om Avery en diens tegenstanders er
respectievelijk goed en slecht te laten uitzien. Wat deze zaak alleszins
aan het licht brengt is dat de instanties die instaan voor rechtspraak in
de VS zo lek zijn als een zeef en er ongetwijfeld zeer vele gevallen als
deze zijn waarin het oordeel tussen schuldig of niet, van enkele wankele
getuigenissen en bewijsstukken afhangt.
Het laatste woord over
Steven Avery is (zeker
online) nog niet gezegd,
want een tweede seizoen
met blijkbaar nog hardere
bewijzen die voor zijn
onschuld pleiten is in de
maak. De Sherlock Holmes
in u voorlopig nog niet
opbergen dus.
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In bed met…
Voor deze editie van onze op één na kinkyste column (het ICT verslag
van Jef is nog altijd #1), zijn wij langsgegaan bij oud-redacteur en huidig
PhD Nick Janssens! Altijd al eens afgevraagd hoe gaat een
doctoraatstudent slaapt na alle die bakken koffie en lange & frequente
pauzes? Zie hieronder de antwoorden.
Om hoe laat ga jij meestal slapen?
Ongeveer 7 uur, wat een enorme verbetering is tegenover vorig
academiejaar (5.5u)
Uur van opstaan/gaan slaapie slaapie doen?
12:30 - 7:20 (dan gaat mijn wekker, het effectieve wakker zijn
duurt iets langer…)
Hoe word jij ’s morgens wakker?
Trilalarm in mijn horloge + extra wekker op gsm + evt. extra
(irritante) wekker als ik vroeger moet opstaan
Slaap jij in een pyama, ondergoed, …
Ondergoed
Slaap jij in een 1 of 2-persoonsbed?
1 op kot, 2 thuis
Heb je een harde/zachte matras/kussen(s)?
Semiharde matras en zacht kussen
Valt u ooit in slaap in de zetel/uw bureau/in de bus/auto richting
veldwerk?
In mijn zitzak op kot. Op de bus naar/terug van veldwerk slaap ik
ook heel goed!
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Slaapt u aan de rechter of linkerkant van het bed?
Meestal links in tweepersoonsbed
Hoe word je het liefst wakker, als het nog donker is buiten, of al licht?
Als het al licht is
Ben je een lichte of vaste slaper?
Redelijk vast en daar ben ik blij om aangezien mijn buren vaak
lawaaierig zijn. En ik slaap ook door de monologen die ik blijkbaar
voer in mijn slaap.
Droom jij veel, en herinner je je dromen?
Ik droom veel maar vergeet ze bijna direct wanneer ik wakker
wordt
Heb jij een ochtendhumeur?
Dat valt wel mee, ik heb eigenlijk meer last van een avondhumeur
(als ik moe ben en ik van mijn bed gescheiden word)
Heb jij een steen/mineraal/fossiel op je nachtkastje?
Ja, een halve stalactiet
Wat is jou favoriete steen/mineraal/fossiel?
Calciet (vanzelfsprekend)
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Mens erger je wel
Zelfmedelijden, onze first world problems beklagen of je ronduit
mateloos ergeren zijn kwaaltjes van deze tijd, jezelf opwinden zit in
onze genen. Eigenlijk hebben we geen reden om te huilen als het wifisignaal te zwak is om een bericht via facebook te versturen wanneer er
mensen op een gammel bootje in de Middellandse Zee dobberen. Langs
de andere kant kan eens goed neuten over banale dingen ook opluchten
en schept het een band wanneer deze ergernissen door anderen gedeeld
worden. Vandaar ons nieuwe motto: mens erger je wel!

 Studenten. Met. Trolleys. Als er iets erger is dan een volle trein of
smal voetpad dan is het wel het toevoegen van studenten met
trolleys aan die plaatsen.
 Frituurfilialen die ondanks slechte frieten, het fout noteren van
bestellingen en arrogante werknemers bakken geld verdienen. We
kijken inderdaad naar u, Villa de frit.

 De verhouding saus/pasta die ongeveer gelijk is aan 0,25 wanneer
je een spaghetti bestelt in de Alma.
 Het fietspad dat door het Arenbergpark loopt, een regelrechte
verschrikking op drukke momenten. Groepjes buitenlandse 30plussers die als volleerde verdedigers een muurtje opzetten van 4
man breed als ware het een vrije trap van Kevin De Bruyne die ze
moesten stoppen. Aziaten die met de daver op hun lijf over de
gehele breedte van het fietspad laveren, maar ook Vlaamsche
studenten die zonder te verpinken ronduit gevaarlijke
inhaalmanoeuvres uitvoeren.
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 De comment section van de lichtere kranten (Het Laatste Nieuws,
Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg, De Tijd). Tegelijk dé
plaats om je te ergeren én je voor uren te amuseren. Een plaats
waar trolls geboren worden, spelling en grammatica een stille dood
sterven en verwijzingen naar de holocaust en uithalen naar de
socialisten achter elke hoek loeren.
 Oude knarren die hun laatste dagen in Leuven slijten (lees: 2e
masters die het schrijven van hun thesis als uitvlucht voor elke
andere verplichting gebruiken) ergeren zich nog het vaakst aan hun
jongere medebewoners van deze stad. Giechelende schoolkinderen
en vomerende studenten die zich als varkens door gebroken glas,
pis en kots rollen, worden allemaal over dezelfde kam geschoren
en naar hetzelfde oord der verdoemenis verbannen.
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Filmreview: The man from U.N.C.L.E.
Als fan van de oude James Bond films,
de klassieke “Gentleman Spy” films,
miste ik in de laatste films wat de
classy gentleman stijl van 007, “The
man from U.N.C.L.E.” van Guy Ritchie
brengt dit helemaal terug. De film is
gebaseerd op een gelijknamige tv-serie
uit de jaren zestig. Deze serie heb ik
nooit gezien en dus kan ik niet zeggen
of de film een goede reboot is van de
franchise.
“The man from U.N.C.L.E.” is een film
over het spionnentijdperk van de Jaren
zestig. De CIA en de KGB slaan de
handen ineen om een internationaal
crimineel
netwerk
te
beletten
kernwapens te maken. Hiervoor moeten agent Napoleon Solo (CIA), een
vingervlugge en charmante ex-dief en agent Illya Kuryakin (KGB), een
fysiek superieure, licht psychotische oudsoldaat samenwerken. De twee
complete tegenpolen, werken samen met Gaby, de knappe dochter van
een verdwenen naziwetenschapper om de criminele organisatie onder
leiding van Alexander en Victoria Vinciguerra te stoppen.
Het is een leuke film met enkele memorabele momenten zoals de
achtervolging in de haven met als achtergrondmuziek ‘Che vuole questa
musica
stasera’
van
Peppino
Gagliardi.
(https://www.youtube.com/watch?v=XHNvNx0JyuI, link naar dit
nummer, intikken in youtube is ook een mogelijkheid voor de old school
papierverslinders) .
De film is een goede mix van actie, romantiek, humor en intrige. Het is
zeker een aanrader voor liefhebbers van de oude 007-films. Het is één
van mijn favoriete films van 2015, na “The Force Awakens” en “Spectre”
en ik zal hem zeker nog eens opnieuw kijken.
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Het relaas van een verdwaalde student in
Leuven
We schrijven zondag 7 februari 2016 en langzaam komt bij mij het besef
dat het tweede semester van dit academiejaar er al weer aan komt, wat
gaat die lesvrije week toch snel voorbij. Iets wat ik lang bij mezelf heb
vooruitgeschoven, zo ben ik nu eenmaal, moest ik nu toch eens helemaal
in orde brengen. Welke vakken zou ik dit semester eens gaan volgen. In
tegenstelling tot verstandige studenten die beslist hebben om een stage
te gaan doen of op Erasmus te gaan, had ik voor mezelf besloten dat wat
keuzevakken opnemen ook een goede beslissing zou kunnen zijn.
De lijst van keuzevakken lijkt in eerste instantie heel lang te zijn, maar
wanneer je wat grondiger door de lijst gaat en kijkt wanneer alle vakken
doorgaan blijkt opeens veel van die keuze verdwenen. Een groot stuk
van de vakken wordt ook in Gent onderwezen en veel studenten zien de
verplaatsing naar ‘het verre Gent’ niet echt zitten. Het is ook heel
moeilijk een programma samen te stellen dat alleen maar vakken bevat
die je echt graag zou willen volgen naast uiteraard de vakken die
verplicht moeten opgenomen worden. Als je kieskeurig bent, raak je niet
zomaar aan je 30 studiepunten. Al moet gezegd worden dat eigenlijk elk
vak wel interessant kan zijn…
Op zich is dit semester dus niet zo heel verschillend van alle voorgaande,
maar wat wel anders is, is dat iedereen uiteraard andere keuzevakken
opneemt (iedereen heeft verschillende interesses). In praktijk komt het
er dus op neer dat de kans heel groot is dat je één of meerdere vakken
alleen volgt. Natuurlijk zit je niet alleen in de les (soms scheelt het wel
weinig), maar soms ken je niemand die ook een bepaald vak volgt.
Nieuwe mensen leren kennen is uiteraard tof, je weet nooit dat je er
iemand ontmoet die je ook wel eens naast de lessen wil ontmoeten, maar
enkele vertrouwde gezichten kunnen een les soms wel wat draaglijker
maken.
Zit je nu in 3de bachelor dan denk ik niet dat ik op dit moment al veel
mensen heb kunnen overtuigen om ook deze beslissing te nemen, maar
er zijn uiteraard ook positieve kanten aan deze beslissing. Zo krijg je
voor het eerst echt de vrije keuze om toch minstens enkele vakken te
volgen die voor 95% aansluiten bij je interesses, je kunt op wekelijkse
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excursie naar Gent en je kunt nog steeds (bijna) elke avond je
vertrouwde bedje in Leuven opzoeken. Niemand houdt je tegen om niet
op stage te gaan of nog beter om enkele maandjes in het buitenland te
vertoeven, maar in Leuven kan het (soms) ook wel leuk zijn. Vergeet ook
niet om als je op stage gaat je vriendjes in Leuven nu en dan eens te
bezoeken, ze kunnen je steun zeker gebruiken!
Jef – 1ste Master

Cantussen, een fenomeen waarbij zonder echte
reden de omzetcijfers van een LeuvensBraziliaanse multinational sterk aangedikt
worden. Het schijnt heel tof te zijn en vindt
enkel plaats in steden met grote
studentenpopulaties. Je weet dus blijkbaar niet
wat je mist op stage 
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Over steentjes, mineraaltjes en weltschmerz
Woensdagavond klokslag 20u41. Ik neem de laatste slokken van mijn
heerlijke Earl grey-thee, lichtpuntjes in deze donkere dagen. Slokken die
evenwel gebruikt kunnen worden om de bittere pil van mijn bestaan door
te spoelen. ‘Bittere pil?’, hoor ik uw empathisch onderbewustzijn
mijmeren. Correct, de wanhoop slaat me weer om het hart als ik een
laatste blik werp op mijn examenrooster voor ik het vervloekte tabblad
sluit en hoogstwaarschijnlijk niet meer open tot begin juni. Existentiële
vragen spoken door mijn hoofd. Wat is het doel van mijn nietige bestaan?
Is geologie wel écht iets voor mij? Wat is het nut van de fietsenstallingen
onder het Fochplein? Antwoorden zijn schaars, vragen des te talrijker.
Frappant lijken de analogieën tussen mijn teloorgang en die van het
praesidium. Lege fumarolen week in, week uit. Geen enkele activiteit in
het vooruitzicht. Kwatongen beweren dat de stoere sportpraesides hun
verplichtingen opzijschuiven als kleine meisjes, om over de proffensport
nog maar te zwijgen. Oudere leden van de kring klampen me aan en
vragen me met tranende ogen of ons geliefd verbond der geologen
überhaupt nog bestaat. In de verte kraait een kind en huilt een haan.
Kafka in het Dijlebekken.
Op mijn nachtkastje staart Het verdriet van België me aan. Hugo Claus
geeft me op subtiele wijze postuum een trap in mijn edele delen. Als
aasgieren op een karkas strijken de vliegen en ander ongedierte neer op
het lege bakje lasagne op mijn bureau, 500 kilocalorieën droog aan de
haak. Hetzelfde tafereel voor de 18e avond op rij, ja ik tel, ik heb me al
voor erger geschaamd. Dit is het dan, de mooiste tijd van je leven.
Peinzend over hoe ik de komende jaren van mijn desastreuze bestaan ga
aftellen naar mijn pensioen, zet ik een streepje Bach op.
Terwijl ik net niet verdrink in een zee van zelfmedelijden, klagen enkele
van mijn simpelgeestige kotgenoten weer over een overlast aan
melancholie. ‘Onbegrepen’, het woord dat op mijn grafsteen gekerfd zal
staan. Bernie Sanders president van de VS zien worden of een rake klap
verkopen aan enkele onverlaten op mijn gang. Twee gebeurtenissen die
vechten voor de #1 positie op mijn bucket list. Het is wederom feest in
mijn hersenpan. Om met een positieve noot te eindigen, over exact tien
maanden is het weer Kerstavond.
28

Cleavage’s GIF corner
Het gebruik van een GIF in een gesprek wordt meer en meer gedaan
tegenwoordig. Daarom hebben wij onze favoriete GIF’s een voor jullie
vermaak op papier gezet (weliswaar maar 1 frame ervan). De volledige
versies zijn te zien in de digitale versie van dit schitterende blad.
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Wat te doen na het studeren: jobhunt
Beste vriendjes van de geologie,
Ooit gaat het moment komen dat jullie een
diploma in de hand hebben en dat je moet
kiezen uit 2 opties: 1) ik vond thesis schrijven
leuk en wil verder in de academische wereld,
dus doe ik een doctoraat of 2) fuck this shit, ik
ga werken. Als uw mentale gezondheid in
goede toestand verkeert, zal u voor optie 2
kiezen. Anders belandt u na 4 jaar wel bij
optie 2.
Tegen de tijd dat je een job wil zoeken, zal je al wel een idee hebben
over de sector waar je wil werken. Zo heb ik de interesse in de milieuen bodemsector of de forensische wetenschappen. Hoewel een baantje
bij Woestijnvis ook niet slecht zou zijn natuurlijk.
Wat je al snel zal merken is dat je op de VDAB of andere sites met de
termen ‘geologie’ of ‘geoloog’ bitter weinig vacatures zal vinden. Daar
is het best handig om naar specifieke vacaturesites te gaan voor de
sector van uw interesse zoals bijvoorbeeld emis.vito.be. Op dergelijke
sites staan vacatures opgelijst van een bepaalde sector. Een andere
goede optie is de websites van de bedrijven zelf afgaan aangezien die
ook altijd een vacature pagina hebben. Dit is natuurlijk wel het meest
tijdsintensief, maar als je iets hebt als
werkzoekende is het wel tijd.
Als je een leuke vacature hebt gevonden, schrijf
dan een unieke motivatiebrief en zorg dat je een
opvallend CV hebt, zodat je sneller bekeken wordt.
Maar houdt er rekening mee dat je op een groot
deel van de vacatures heel laat of zelfs nooit
reactie krijgt.
Laat mij nu wel zeggen dat ik proefondervindelijk
heb waargenomen dat het grootste probleem zit in
het gebrek aan ervaring. De meeste bedrijven
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willen minstens 1 jaar werkervaring en dat heb je
natuurlijk nog niet. Je kan dan kiezen om te blijven
zoeken naar je droomjob of gewoon een job aan te
nemen om ervaring op te doen en dan verder te
zoeken naar je droomjob. Mijn advies is hier gewoon
de tweede optie te nemen, want de ervaring doe je
toch maar mooi op en niemand wordt verondersteld
zijn/haar eerste job voor het leven te doen.
Ook besef je pas op dit moment hoe handig een stage
kan zijn om werk te vinden. Natuurlijk besef je dat
niet tijdens het studeren, want dan is het leven nu
eenmaal enkel rozengeur, maneschijn en gerstenat.
Daarom raad ik eigenlijk iedereen aan om wel stage te doen, hoewel ik
dat zelf nooit helemaal beseft heb als student. Daarom, beste POC,
opper misschien om de stage verplicht te maken, zoals bij de chemie
opleidingen!
Kies ook zeker goede keuzevakken in de master, want onze opleiding is
gebaseerd op ertsen en ontginningen. Als je in België wilt blijven of in
de water/bodem/milieu wilt werken, denk dan zeker eens aan vakken
zoals groundwater modelling, grondmechanica, bodemsanering,
milieurecht,… Vooral ingenieursvakken geven u een
voorsprong op praktisch vlak.
Kort gezegd, probeer na uw brede bacheloropleiding om
een gerichte keuze te maken in de master, dit kan enkel
in jullie voordeel spelen. En voel je niet beschaamd om
een opleiding aan de UGent te overwegen in de plaats
van aan de KU Leuven.
Ik hoop dat dit tekstje een beetje duidelijk was. Maar
onthoud ook dat een jobhunt voor iedereen anders is.
Sommigen vinden direct de job die ze willen. Maar als het
bij jou wat langer duurt, is dat heus niet abnormaal!
Zo beste vrienden, geniet nog met volle teugen van jullie
dagen in Leuven en schol!
Freddels
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Stageverslag Xenia
Ik doe mijn stage bij de Geologische Dienst in Brussel. De keuze om naar
Brussel te gaan was vooral uit gemakzucht.
Geochemie interesseert mij het meeste en bij
het zoeken naar het dichtstbijzijnde bedrijf,
kwam ik in Brussel uit. Het bedrijf is echt
enorm, vier gebouwen van elk 13 verdiepen
zijn met elkaar verbonden via de kelders. Ik
heb mijn eigen bureau gekregen (enorm groot,
maar ook wel ouderwets) met computer (gelukkig wel modern) en ik heb
een mooi uitzicht over de stad want mijn bureau is op de 11e verdieping.
Mijn onderwerp is “Mineralogical and geochemical characterization of
galena and sphalerite deposits in Belgium.” In het engels, want mijn
stagebegeleider hier is franstalig. Trouwens als je ooit in het fabeltje
geloofde dat Brussel tweetalig is, bullshit! De vlamingen doe hun best
om frans te praten, maar de franstaligen spreken soms geen woord
nederlands, chance dat de meesten ook engels spreken, want ik krijg
geen franse zin gezegd.
Het doel van mijn onderzoek is bepalen welke sporenelementen er
aanwezig zijn in sfaleriet en galeniet, die elementen zoals bijvoorbeeld
zilver, kunnen dan ontgonnen worden. Eerst heb ik mijn stalen
geselecteerd uit de collectie van de geologische dienst en ik moest er
vooral voor zorgen dat ik stalen koos verspreid over heel België. Ik laat
jullie even meegenieten van mijn prachtige stalen met wat fotootjes.
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Daarna begon het toffe werk, ik moest van elk staal een stukje afkloppen
voor onderzoek (jeej, kloppen met de hamer). En dan moest ik polished
sections maken. Het was tof om dat zelf te mogen maken, maar ik heb
wel veel doen mislopen. We hadden op een glasplaatje dubbelzijdige
plakband geplakt en daarop 20 kleine stalen van elk 2 mm geplaats. Daar
werd dan een kokertje over gezet en hars ingegoten. Na een nacht
drogen, moest het glas en het kokertje verwijderd worden, maar het
hing te stevig vast. Uiteindelijk is het glas er in splinters afgeraakt. De
volgende dag dacht ik slimmer te zijn, ik plakte het kokertje op het glas
zonder dubbelzijdige plakband zodat het glas eenvoudiger verwijderd
kon worden. Toen ik de dag erna ging kijken, was de hars helemaal
uitgelopen en gestold. Alles hing aan elkaar vast: stukjes steen,
glasplaatje, papier en een keramieken plaat die absoluut niet mocht
breken. Het heeft een hele tijd geduurd voordat het opgekuist was en
de stalen waren ook voor de
vuilbak. Ik kan jullie helaas
niet plezieren met een
fotootje van mijn miserie,
maar wel met een foto van
de gelukte polished sections.
De volgende maanden ga ik
mij bezighouden met een
SEM analyse van al de stalen (in totaal ongeveer 50). Ik zal ook XRD doen
op zes stalen en op het einde nog een Raman analyse.
Stage is vermoeiend want je moet elke dag vroeg opstaan, maar
anderzijds heb je ’s avonds en in het weekend vrijaf. Stage combineren
met een studentenleven is mogelijk, maar jezelf ladderzat drinken en
tot in de vroege uurtjes feesten is toch af te raden, want de volgende
dag moet je nog op je benen kunnen staan. Ik kan wel mijn eigen uren
kiezen en het is toegestaan om af en toe een dagje verlof te nemen, dus
als er echt een bangelijk feestje is (In mijnen tijd TD!) kan ik wel een
katerdag inlassen.

Xenia Vandamme, 1e master geologie
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Nergens beter dan Thuis
#RIPBabyLucas
Het moet zowat wereldwijd trending geweest zijn die noodlottige
vrijdag 19 februari. Vlaanderen en de wereld had nog maar net het
verlies van Eddy Wally te verwerken gekregen en dan nu het verlies van
Baby Lucas er ook nog is bij.
Het is door deze gebeurtenis, maar ook door de massale verzoekjes dat
ik de vele Thuis-fans onder de geologen wat toelichting en/of
achtergrondinformatie zal geven om de ongetwijfeld emotionele Thuisafleveringen van volgende weken zo goed mogelijk te kunnen beleven.

#RIPBabyLucas

George R.R. Martin mag dan bekend staan als een schrijver die weinig
mededogen toont voor zijn personages, de scenaristen van Thuis
moeten hier absoluut niet voor onderdoen. Wie de laatste 21 seizoenen
een beetje gevolgd heeft zal weten dat kinderen en jonge mensen bij
Thuis geen garantie hebben op een mooi leven. Een klein overzichtje:
 het eerste seizoen van Thuis begon met een relatief kleine cast.
Om toch tot het jonge publiek door te dringen zaten hier ook
enkele typische tieners bij die ons nog allen bekend zijn. De
rebelse Peggy was toen nog publiekslieveling en haar problemen
situeerden zich vooral in haar knipperlichtrelatie met de
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drugsdealende nietsnut Benny (een prachtvertolking van een jonge
Mark Tijsmans in een gothic mood). Haar nichtje (bleek uiteindelijk
nicht/halfzus te zijn) was een braaf meisje die leefde voor haar
studies. Te braaf en te rustig kon ook niet dus begon ze een relatie
met louche tip nr.1 genaamd Neil. Neil zou haar uiteindelijk twee
keer verkrachten en vermoord worden voor haar ogen door
mamalief Jenny.
Ondanks een problematisch tienerleven is Bianca nog goed terecht
gekomen, na een omzwerving in Canada is ze nu samen met Mo en
hun kind in Marokko, eind goed al goed. Niet zo positief voor Peggy
jammer genoeg. Van publiekslieveling 21 jaar geleden is ze nu
veranderd tot een door half Vlaanderen gehaat personage.
 De volgende jonge mensen in de rij waren de kinderen van wijlen
Fernand Verbist. Zonen Kristof en Joeri waren normale tieners
ware het niet dat ze op een gegeven moment in een roversbende
zaten en Kristof tijdens een gevecht werd neergeschoten door de
schuld van Joeri. Ideale schoondochter en girl next door Eva leek
een mooie toekomst tegemoet te gaan bij kapsalon Rosa en later
Hof ter Smissen maar dit mocht niet zijn. Haar grote fout was een
relatie beginnen met Pierre (broer van Isabelle cfr. Cleavage
jaargang 2, editie 5). Pierre bleek minder sympathiek te zijn als
verwacht en vermoord uiteindelijk papa Fernand. Na een
omzwerving in Zuid-Afrika is Eva terug en begint een relatie met
Jan Reymers. Ook deze blijkt minder braaf dan hij er uitziet en Eva
krijgt regelmatig slaag van manlief. Uiteindelijk wordt ze zwanger
maar dit kan ook van Werner zijn (toen waren one-night stands ook
al een ding in Thuis #friendswithbenefitsWaldek&Julia). Deze
verwarring kan Jan niet verdragen en slaat Eva nog wat meer om
de ongeboren baby te aborteren maar hij wordt na een gevecht
met Werner vermoord in de beruchte stallen van Ter Smissen. Eva
bevalt uiteindelijk van zoon Nand en verhuist naar Zuid-Afrika
maar keert later terug omdat Nandje leukemie heeft. Tijdens deze
terugkeer beleeft Eva nog allerhande miserie ende tegenslag met
haar schoonfamilie. Kortom: de Verbist-kinderen/kleinkinderen
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hebben het niet makkelijk gehad (enkel zus Sabine werd een
beetje gespaard).
 De familie Bomans heeft ook twee jonge telgen rondlopen. Over
de lotgevallen van Lowie Bomans heb je
al kunnen lezen in de laatste Cleavage
van vorig jaar in het epos van Luc
Bomans en voor de grote fans is er ook
een boek over geschreven.. Toen Franky
nog jong en geen vrouw was, was hij
een van de eerste nieuwe kindjes in de
reeks. 'Jong begonnen is veel miserie' is
de leuze bij Thuis en dat was bij onze
Franky niet anders. Het heengaan van
ons Moe, ontvoerd worden door Luc,
nipt een val op een bouwwerf overleven
en recent nog een getroubleerde
vriendschap met Bram en uiteindelijk zijn/haar transformatie naar
Kaat.
Dit zijn nog maar enkele voorbeelden van hoe jonge Thuis-personages
niet gezegend zijn met een rustige jeugd. Elk personage bespreken zou
me te ver leiden maar indien er verzoekjes zijn wil ik nog wel is wat
opzoekwerk verrichten (lees: oude Thuis-afleveringen bekijken
@DanielLebbing). Ik wens jullie veel sterkte en troost bij het Thuiskijken. En onthoud: na regen komt zonneschijn, maar het zal
waarschaanlijk wel meer regen zijn want de seizoensfinale komt weer
dichter bij.

Nog veel kijkplezier, uw Thuis-watcher Stef
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Acht wetenschappers trokken enkele maanden
geleden naar een galabal en hadden daar een heel
leuke tijd. Maar één van hen was niet wie hij of zij
zegt dat hij of zij is. Eén van hen is een oplichter. Eén
van hen is … De GEOGRAAF.
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Away days
Als KV Oostende abonnee en voetbalfan heb ik al veel voetbalmatchen
gezien, niet alleen in het Albertpark (het stadion van KVO) maar ook Club
Brugge, de Rode Duivels, Ajax, FC Barcelona… heb ik al bezocht. Wat ik
echter nog nooit gedaan had was meegaan naar een uitwedstrijd. Toen
ik hoorde dat OH Leuven naar eerste klasse promoveerde beloofde ik
mezelf dat ik naar de match tussen OHL en KVO zou gaan kijken.
Dit weekend was het eindelijk zover. ‘Ons Kaveetje‘ kwam op zaterdag
27 februari op bezoek bij Leuven. Oostende was na de 5-2 overwinning
op de kwekkers (AA Gent) zo goed als zeker van playoff 1 en had nog één
punt nodig uit drie matchen om mathematisch zeker te zijn. OHL
daarentegen stond er minder goed voor, na het weggeven van de
voorsprong in de degradatieclash tegen Moeskroen stonden ze laatste.
Daarbij kwam nog dat in de loop van de week verhalen kwamen
bovendrijven dat enkele spelers van Leuven op hun eigen matchen
gegokt hadden. Het leek dus een walkover te worden voor KVO.
Vol vertrouwen liep ik naar het loket en vroeg een bezoekersticket. €20,
best veel maar dat had ik er voor over om mijn club zich te zien
verzekeren van playoff 1 (enige kans op onkostenvergoeding van het
praesidium?). De supportersbus was al gearriveerd en dus was er al wat
volk aanwezig in het bezoekersvak. De sfeer zat er goed in, enkele zatte
fans waren al aan het zingen en iedereen was optimistisch, we speelden
tegen de laatste. Zeg nu zelf: Wat kon er nu eigenlijk misgaan?
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Om 18u floot de scheidsrechter, Johan ‘Patrick’ Verbist, de match op
gang. Vol vertrouwen waren de supporters uit volle borst het clublied
“Op de vissemarkt zien ‘kik geboren” van wijlen Lucy Monti of Lucy Loes
aan het zingen. De hoop op een goed resultaat kreeg echter na 23
minuten een flinke knauw toen verdediger Brecht Capon een dubbele
polsbreuk opliep. Enkele minuten later speelde Milic een verschrikkelijke
terugspeelbal die onderschept werd door Croizet, deze miste een
reuzenkans maar seconden later floot ‘de Patrick’ een penalty voor OHL.
Deze werd feilloos omgezet en het stond 1-0 voor Leuven. Twee minuten
later scoorde Croizet de 2-0. Dit was niet eens onverdiend, hoe goed
Oostende tegen Gent speelde, zo slecht speelden ze in Leuven. Het was
uitkijken naar de rust want ons kaveetje werd compleet weggespeeld
door de Leuvenaars. “Wat kon er nu eigenlijk misgaan?”

Na de theepauze ging Oostende op zoek naar de aansluitingstreffer onder
impuls van het, al zeg ik het zelf, fantastische uitpubliek. Lang duurde
deze zoektocht echter niet want na een vlijmscherpe counter stond het
3-0 voor de thuisploeg. Nog steeds stonden de Kustboys achter hun ploeg
maar 4 minuten later stond de 4-0 op het scorebord “Wat kon er
misgaan?”
39

Eén van de weinig lichtpuntjes uit deze partij was het debuut van exkwekker Nicklas Pedersen, hij bracht wat vuur in de partij en bij z’n
eerste balcontact kregen we al een corner. Hier kwam de 4-1 uit voort
en dat bracht weer een sprankeltje hoop. Deze hoop verdween al snel
want het spel was nog steeds belabberd. De eindstand was 4-1 en het
erge was dat dit niet eens overdreven was.
Ondanks het slechte resultaat en het belabberde spel heb ik me toch
geamuseerd, sfeer was er wel en dat is het belangrijkste. Dit seizoen is
sowieso al fantastisch, zeker als je bedenkt dat we een paar seizoenen
geleden al blij waren dat we in eerste bleven. En ach, het leuke aan
voetbal is dat het leven na de match gewoon doorgaat.
Als je van voetbal houdt zou ik zeker aanraden om eens mee te gaan op
verplaatsing met je favoriete ploeg, er is altijd sfeer en al verlies je
zwaar het blijft een leuke belevenis.
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Roddels
LdS is opnieuw vrijgezel en heel Leuven zal het geweten hebben:
aangezien hij nog een harde baller is dan Steph Curry, werd hij reeds op
heterdaad betrapt in Politika café met een vrouw/man/hermafrodiet
(schrap wat niet past) en nam daarna zijn hete date mee naar zijn kot.
De volgende ochtend wist het arme schepsel niet meer waar het was.
NW is heel braaf geweest de laatste maanden. Het feit dat het
gemiddelde sociale leven de afgelopen maanden doder was dan Eddy
Wally zit er waarschijnlijk voor iets tussen.
JB denkt aan samenwonen met KM. Onze lokale relatie-goeroe, reeds
genoemde LdS, heeft dan zeker nog wat tips voor u, JB.
De meisjes van derde bachelor hebben een aparte facebookgroep
genaamd ‘The Geos Girls’. Als reactie hierop richtten de jongens van
derde bachelor een aparte facebookgroep op, genaamd ‘The Geodudes
min Stijn’.
AV heeft nog gespauwd na de proffentap van Merkator en denkt dat ze
touche heeft van een geografie-assistent. Jammer voor hem is ze al
bezet.
BN heeft ook royaal zijn maag geledigd na de plan B cantus. 's
Anderendaags is hij wel eigenhandig naar de wasserette gegaan met zijn
beddengoed om alle sporen uit te wissen voor mamalief. Slimme jongen!
MM uit 1e master heeft de voorbije weken zijn betonmolen ook nog eens
bovengehaald en er lekker op los gemuild.
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Horoscoop
De toekomst, is dat iets waar u écht geïnteresseerd in bent en naar
verlangt? Geeft het uitkijken naar dat ene moment niet altijd een veel
gelukzaliger gevoel dan dat moment zelf te beleven? Eens dat moment
er dan uiteindelijk is, is het ook zo weer voorbij en snakken we weer
naar de momenten net voor die ene gebeurtenis. Is met volle overtuiging
in het heden leven niet iets waar je de volste levensvreugde uit kan
halen? Genoeg van filosofisch gezever? Dan gaan we rustig verder.

 Dino (Ram)
Ik vraag me vaak iets af:
 Aquifer (Waterman)
Telkens als ik deze tekst schrijf…
 Hamersmijter (boogschutter)
(Uiteraard wordt deze informatie me van bovenaf doorgespeeld, maar
bon)…
 Trilobiet (Kreeft)
Ik vraag me dus steeds af:
 Mammoet (Steenbok)
Leest u dit effectief?
 Plagioklaas (Tweelingen)
Even serieus, leest u deze zinnen echt?
 Schacht (Maagd)
Zonee, kan hier evengoed een ander grappig stukje tekst komen.
 Anomalocris (Leeuw)
Geografen belachelijk maken ofzo,
 Stauroliet (Stier)
Of iets over de fratsen van een oud-praeses
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 Kompas (Weegschaal)
Zoja, dan bedank ik u uit de grond van mijn hart.
 Waterdrinker (Vissen)
Lieve groetjes,
 Ammoniet (Schorpioen)
Uw zesde zintuig, orakel, waarzegger, …
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HET GEOS-BOS
Een satirsche rubriek of memesenzo
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Puzzels
Voor de vice:
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Kleurplaat
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Gesponsord door:
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