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Voorwoord van de redactie 

Vrienden van de muziek die ontstaat door het kloppen op de stenen, 

Of ander uitschot wat dit boekje wel eens leest … 

Wees welkom geheten! 

Met pijn in het hart hebben wij afscheid genomen van het zomerverlof. 

Maar je weet wat ze zeggen: als je het startschot geeft, kan je best op 

niemand mikken. 

Deze eerste editie, toch de eerste pagina, staat dan ook in teken van 

een nieuw begin. Het nieuwe begin dat zovelen onder ons ooit hebben 

doorgemaakt. Op de campus aankomen en je realiseren dat je echt geen 

zin hebt in die saaie vakken die er aan zitten te komen. Uitkijken naar 

de nieuwe schachten en je afvragen of die ene knappe al dan niet single 

is… Dit, EN MEER, ga je allemaal leren in het komende jaar. 

MAAR. De vraag blijft: “WTF ben ik nu eigenlijk aan het lezen?” Ik zal 

het kort houden: een hoopje onzin. Maar wel een hoopje onzin dat met 

veel liefde gedraaid, en op een fris bedje wc-papier, gepresenteerd 

wordt door de (bijna voltallige) redactie. 

Onze ideeënmolen is constant aan het draaien om leuke rubrieken voor 

jullie te zoeken en te schrijven. In deze editie zullen jullie ook enkele 

klassiekers terugvinden, maar ook enkele niet. Maar niet getreurd: ze 

zullen mogelijk wel terugkomen! Verder zijn er ook nog een paar 

nieuwigheden te ontdekken #spannend. 

Veel lekkers om naar uit te kijken dus. Daarom, lieve vrienden, zet u op 

uw lui gat, en geniet van dit blad. 

Wij wensen jullie veel leesplezier en vertier, 

De Cleavage Redactie 
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De praeses (s)preekt 
Beste vrienden van de mooiste wetenschap,  

(En jawel, met de mooiste wetenschap bedoel ik Geologie). We zijn 

alweer een week ver in het nieuwe academiejaar en dat heeft al tal 

van sluiers opgelicht. Ik ben blij jullie te mogen vertellen dat er sinds 2 

jaar terug een stijging is in het aantal eerstejaarsinschrijvingen. 

Voorbije week hebben we ze al kunnen bewonderen, en het zag er al 

veelbelovend uit. Deze hechte groep zal het ver schoppen, want op het 

stadsspel deinsden ze voor geen opdracht terug, en hun danspasjes 

waren zo goed dat zelfs onze beste dansers onder de indruk waren. 

Genoeg lovende woorden voor de schachtjes nu, want binnenkort 

zullen ze zich nog meer moeten bewijzen. Wij wensen hun alvast veel 

succes.  

Verder moet ik jullie nog wat inlichten over de Leuvense zaken. 

Sommige mensen hebben het al gezien, maar Alma heeft een 

prijsindexatie uitgevoerd. Let op, dit is geen prijsverhoging in de zin 

van meer te verdienen. Ze moeten hunnen prijzen opvoeren omdat 

grondstoffen e.d. duurder worden.  

Leuven voert ook een circulatieplan in en hoewel dit het meeste inpakt 

heeft op het autoverkeer, zijn er ook enkele dingen veranderd voor 

fietsers. Meer informatie komt zeker nog op de fb-groep en fb-pagina. 

Dus let zeker goed op als je je door Leuven begeeft.  

Tot slot kan ik jullie garanderen dat het team van “Fracking Crazy” 

staat te popelen om jullie een onvergetelijk jaar te bezorgen. 

Sportactiviteiten, feestjes, cantussen, cultuuractiviteiten zullen jullie 

om de oren gesmeten worden dat jullie niet meer weten van waar het 

komt. En dan is er ook nog een 24-urenloop, weekend, doopweek,… 

 

Jullie heel veel plezier en succes wensend 

Praeses Geos 

Vincent 
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Woordje van Feest 
Gegroet feestminnende kompanen 

Om de sleur van het pas begonnen academiejaar te doorbreken en het 

feestgehalte van onze zomer aan te houden, zullen wij jullie voorzien 

van de nodige opportuniteiten om helemaal los te gehen! 

Vorige donderdag zijn we er al stevig ingevlogen met de nodige liters 

passoa en gerstenat op het vliegtuig. Voor zij die er niet waren: SHAME, 

voor zij die er wel waren: HEUREEEJ.   

In de toekomst zijn er vele geniale activiteiten gepland zoals 

scienticafé's, cantussen, td's en dergelijk. Een zéér belangrijke datum 

die sowieso genoteerd moet worden is 9 november: WIJVENSCHIJVENTD. 

(Om al die meisjes van eerste bach te verwelkomen met awesome 

vrouwvolk, en om alle jongens te lokken met al dat mooi vrouwvolk ;) ;) 

).   

Voor meer inspiratievolle tekstjes van feest, moet je zeker de volgende 

cleavages checken. Ook wij hebben soms eens een dipdagje. Oprechte 

excuses. 

Lekjes en lebbertjes 

Uw favo fuifzwijntjes  

Van links naar rechts van boven naar onder: Lize, Axelle, Chloé, Sarah, 

Yannick, Ella en Michiel 
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Sport aan het woord! 
 

Beste geologen, 

Het nieuwe jaar is eindelijk van start gegaan. Wie weer een jaar lang 

gaat feesten compenseert dit best door ook zo veel mogelijk te gaan 

sporten! 

De jenever muurkeklop is de rustige start van het sportieve jaar. 

Hopelijk heeft iedereen ook stillaan zijn/haar loopschoenen afgestoft en 

wordt er volop getraind voor de grootste en belangrijkste 

studentenactiviteit van het jaar. Jaja, de 24 urenloop!!! Deze zal 

plaatsvinden op 25 en 26 oktober. Wij verwachten dan ook weer een 

massale opkomst van jullie om te komen lopen, helpen, eten, drinken, 

supporteren,…  

Gelukkig is na de 24 urenloop de competitie tussen de verschillende 

kringen en peda’s nog niet afgelopen. De week erna gaat immers de IFB 

competitie van start! 

Vele sportieve groeten!!! 

Jullie sportteam: Matthias, Ben, Nick en Yannick 
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Cultuur laat (niet) van zich horen 
Omdat cultuur geen moeite gedaan heeft om iets te sturen, hebben wij 

het maar voor hun gedaan. 

 

Ook is er ergens een cultuuractiviteit, meer info bij Stijn. 
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WEEKEND BITCHEESSS 
Inschrijven is verplicht: maartenmeys@gmail.com. Meer info is te vinden 

op facebook en bij Maarten/Jan/Tijs. 

 

  

mailto:maartenmeys@gmail.com
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Woordje van de schachtenmeesters 
 

Het is alweer zover, de eerste week is voorbij gevlogen. Een eerste 

spannende week voor de eerstejaars, onze schachtjes. Deze keer 

hebben we te maken met een goede mix van jongens en meisjes. De 

eerste dag leerden ze kennis maken met de campus, prof. Speijer die 

voor de zoveelste keer oude foto’s van proffen liet zien en de rest van 

de prachtige stad Leuven. Waar ze naar de meeste belangrijke plaatsen 

toe zijn geweest. De volgende avond was er weinig van de mix te 

herkennen. Gelukkig was Michiel er nog om het mannelijke geslacht te 

vertegenwoordigen. Degene die kwamen opdagen hadden veel 

enthousiasme, de een nog wat meer dan de ander. Woensdag zijn we 

gezellig met z’n allen in de Alma gaan eten. Alleen kenden nog niet 

iedereen elkaar bij naam. Gelukkig konden ze de volgende dag mee op 

vakantie naar Ibiza om elkaar en de ‘oudere’jaars wat beter te leren 

kennen. Deze keer was er een twee-op-één verhouding, wat al een 

verbetering was van de zes-op-één verhouding van het stadsspel. Het 

concept feest zit er goed in bij de schachtjes. De dansmoves van de 

één zijn al beter dan die van een ander maar ze zullen nog veel mogen 

oefenen willen ze ooit zo goed worden als ons ;) . Maar geen paniek, 

want er komen nog genoeg feestjes. 

Hopelijk zal de verhouding meer in balans tijdens het weekend. Daar 

zullen ze voor het eerst met hun hamers op stenen mogen slaan. 

Daarna kunnen ze gezellig mee bbq’en en onder professionele 

begeleiding van ons zullen ze de kunst van het cantussen leren.  

De daarop volgende dinsdag kunnen de ‘oudere’jaars hun geld weer 

boven halen om een mete- of petekind te kopen. Neem maar goed veel 

geld mee, want dit jaar zijn er veel goede mete-petekinderen in de 

aanbieding.  
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Natuurlijk zal er dit jaar weer de doop plaats vinden. Deze week vol 

plezier zal plaats vinden eind oktober. Hierover zullen de schachtjes 

later meer info krijgen. 

 

Met beestige groeten, 

De Alexanders 
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Scientica skireis 
Hey vrienden van de wetenschap, 

Voor de sneeuwliefhebbers onder jullie is er ook dit jaar tijdens de 

lesvrije week een Scientica skireis voorzien. We gaan dit jaar met Skikot 

naar La Foux d’Allos. Kort samengevat kan je voor 489 euro 7.5 dag 

skiën/ snowboarden, verlengd apres-skiën met Skikot’s eigen DJ-team, 

cantussen en heel veel andere random activiteiten meedoen onder 

noemer ‘nog nooit op een skipiste gedaan’. Wat wilt een 

sneeuwliefhebber nog meer? Wil je deze niet te missen week meemaken 

schrijf je dan zeker op tijd in via deze link 

https://winter.skikot.be/grouptravel/registration/welcome.aspx?reqG

uid=5975AF72-2019-4589-8FC6-955207771F22 . Via deze link kan je 

eveneens ook de verder informatie omtrent de accommodatie, het 

skigebied e.d. vinden. Vergeet ook zeker je sneeuw liefhebbende 

vrienden hiervan op de hoogte te brengen om er samen een topweek van 

te maken. Vragen? Aarzel dan niet om deze te mailen naar 

skireis@scientica.be. 

Tot in de sneeuw! 

Scientica sneeuwvrouw Joni 

 

 

 

 

 

 

  

https://winter.skikot.be/grouptravel/registration/welcome.aspx?reqGuid=5975AF72-2019-4589-8FC6-955207771F22
https://winter.skikot.be/grouptravel/registration/welcome.aspx?reqGuid=5975AF72-2019-4589-8FC6-955207771F22
mailto:skireis@scientica.be
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De ‘MARGINAAL SCHAAL’ 
Deze zomer hebben zij een zeer merkwaardige inzending gekregen van 

een fanatieke lezer van dit schitterende blad: de “Marginaal Schaal”. 

Altijd al de marginaliteit willen weergeven, maar geen idee hoe? Nu 

kan het met de MARGINAAL-SCHAAL ®! 

 

 

De MS is natuurlijk niet gebaseerd op waargebeurde situaties/personen/plaatsen *kuch*. Alle vragen/opmerkingen/… rond dit onderwerp worden 

volledig genegeerd en/of bespot. Credit naar AM. 
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Filmreview: X-men Apocalypse 
 

X-Men: Apocalypse is de derde film uit de tweede X-Men trilogie, 

geregisseerd door Bryan Singer, en -is dus het vervolg op X-Men: First 

Class en X-Men: Days of Future Past. De derde film van de vorige trilogie 

was op z’n zachts gezegd geen succes, daar wordt in deze film door Jean 

Grey naar gerefereerd: “We all know the third one is always the worst” 

en dus is het de vraag of deze film wel een goede afsluiter is van de 

serie. 

 

In X-Men: Apocalypse is het personage Apocalypse de grote vijand, hij is 

de eerste en ook machtigste mutant en komt oorspronkelijk uit het oude 

Egypte maar werd toen levend begraven. Hij ontwaakt in de jaren 

tachtig en rekruteert meteen zijn vier ruiters van de apocalyps en wil 

over de wereld heersen. Het is aan de X-Men om hem tegen te houden. 

 

Ondanks dat het de derde film is van een trilogie moeten er toch nog 

veel personages geintroduceerd worden zoals Jean Grey (gespeeld door 

Sophie Turner) en Cyclops. Hierdoor duurt het vrij lang tot het verhaal 

echt op gang komt. 

 

Apocalypse wordt zeer goed 

neergezet als een oppermachtig 

wezen maar ziet er toch fysiek minder 

dreigend uit dan in de comics. De 

echte ster van de film is echter 

opnieuw Magneto. Hij zweeft ergens 

tussen held en antiheld en dat maakt 

hem voor mij het interessantste 

personage. 
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 De visuele presentatie van de film is over het algemeen zeer goed en de 

actiescenes zijn zeker te smaken met name de slowmotion scenes met 

Quicksilver. Het acteerwerk is van een hoog niveau wat ook te 

verwachten valt met een sterrencast als deze: James McAvoy (Professor 

Xavier), Jennifer Lawrence (Mystique/Raven), Sophie Turner (Jean 

Grey), Michael Fassbender (Magneto)… 

De film is zeker geen meesterwerk maar valt zeker te genieten. Ik raad 

hem zeker aan als je fan bent van superheldenfilms. 
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DLVDGGDDM 
Oftewel: De liefde van de geoloog gaat door de maag 

Ben je te lui om te koken of zijn de rantsoenen die je van mama hebt 

meegekregen reeds op? Dan  is het zeker de moeite waard om dit 

rubriekje te lezen! Voor elke editie van de cleavage dit jaar zal de 

redactie op zoek gaan naar hippe eetgelegenheden die je zeker niet 

mag missen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik wandelde op een zonnige dag door de Parijsstraat te Leuven en liep 

dit pareltje bijna voorbij. Pastabar L’inizio viel op het eerste zicht niet 

echt op maar de intense geur van tomatensaus en kaas deed me al snel 

stoppen voor de kleine etalage. 
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Het eerste dat me opviel was dat er geen zitgelegenheid was maar dit 

was geen probleem aangezien het zo een mooi weer was. De zaak zag 

er authentiek Italiaans uit en ik voelde me even op vakantie. Na even 

te piekeren over wat ik zou eten, koos ik uiteindelijk toch voor de 

pasta bolognese van 11€. De vriendelijke kok nam snel mijn order op en 

begon te koken.  

Het bereiden van de pasta duurde wel even maar uiteindelijk was mijn 

bekertje daar. Ik was een beetje aan het balen dat ik zo lang moest 

wachten. Maar toen ik begon te eten, vervlogen deze negatieve 

gevoelens direct. De pasta smaakte hemels, alle gebruikte ingrediënten 

waren vers wat zorgde voor een saus die zeer rijk aan smaak was. De 

portie was ook best groot wat voor mij ook een pluspunt is. Ik denk dat 

ik in België nog niet vaak zo een goede paste gegeten heb. 

Ik was direct verkocht en zal er snel nog eens een andere pasta gaan 

proeven. Alleen zal ik deze keer wel even bellen om het wachten te 

vermijden. 
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Roddels 
 

AVC durft, na een avondje stappen, wel eens haar borstenhangmat op 

gekke locaties kwijt te spelen. 

CR voelde zich niet in staat om richting de wc te wandelen om eens goed 

te gubbelen. Resultaat: de grond werd vies. Side note: de grond was drie 

verdiepen onder het raam van haar kot. 

WF heeft op het kiesfeestje een studente psychologie ge-barry-centered. 

Voor al degene die niet mee zijn: barry-centeren is het twerken van 

2016! Snap je nog steeds niet hoe dat dit eruit ziet, vraag dan zeker eens 

schacht WF ten dans. 

AC heeft zich 'een beetje' laten gaan tijdens de blokkenzuip op 

Groenveld. Dit resulteerde in volgend bericht, dat AM binnenkreeg 

tijdens het proefexamen van GV om 11u28: "Nu wel ja... Ik be mijn 

studentenkaart kwijt, head een random emmer,in mij kamer met iemand 

anders zijn spauw erin en op mijn bed..." 

SB komt iets te laat aan in het practicum mineralogie 

mét zijn t-shirt binnenstebuiten aan. 

NR heeft Ella na de zware bieren avond proberen te 

verleiden met de zin 'Ik heb een konijn op kot, wilt ge 

het eens zien'. Anderhalve maand later waren ze 

samen en was het konijn plotseling dood. #romantisch 

JVdL heeft een panische angst van pyjama's omdat hij 
denkt dat die hem gaan wurgen. 
 
Volgens bronnen is er een roofdier op jacht naar een bevallige schacht. 
Dames van 1e bach: pas op voor JD! 
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‘Ik zweer het, nog één aflevering’, een 

seriereview 
Een nieuw publicatiejaar, een paar 

nieuwe redacteurs en een paar ouw 

zakken die blijven schrijven uit verveling. 

Na een zomer vol plezier, vertier en jolijt 

is het weer tijd om achter de computer te 

kruipen en series te verslinden. Benieuwd 

wat er nu weer uit de bus komt. 

Het concept van de animatiereeksen voor 

volwassen is iets wat door de gemiddelde 

40 plusser niet begrepen, maar wij weten 

wel beter met toppers zoals South Park, 

Family Guy en Archer. Dit artikel handelt 

over die andere animatiereeks, speciaal 

voor wetenschapsliefhebbers: Rick and 

Morty. 

De serie bestaat momenteel uit 2 seizoenen en seizoen 1 is ook te vinden 

op Netflix. Voor seizoen 2 kan je beroep doen op andere niet-legale 

bronnen die het internet rijk is. De redactie vermeld dit louter ter 

informatie en zet jullie niet aan om de illegaliteit in te duiken. 

De serie gaat over de personages Rick en Morty. Deze laatste is een nogal 

seutig jongen van 14 die thuis woont met zijn ouders, zus en grootvader. 

Deze grootvader is de befaamde Rick en is een soort van geflipte 

professor met nogal psychopathische neigingen en een grote liefde voor 

de alcoholische dranken. Het concept van de reeks is dat Rick continue 

aan een of ander hoogtechnologische uitvinding bezig is en dat dit altijd 

voor problemen zorgt. Elke aflevering slaagt hij erin zijn kleinzoon Morty 

mee te nemen op een of andere geschift avontuur, vaak in andere 

dimensies/universums.  

De serie is (zeker in het begin) een absurde parodie op 

sciencefictionfilms zoals inception en Jurassic Park. Het concept van de 

‘excentrieke’ professor en tiener kennen we al van de prachtige Back to 

the Future-trilogie, maar deze serie neemt snel zijn eigen absurde, 
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humoristische en licht perverse toon aan. De avonturen van Rick en Morty 

worden doorheen de afleveringen afgewisseld met echtelijke problemen 

tussen de ouders van Morty en de tienerproblemen van Morty’s zus 

Summer. Vanaf de helft van seizoen 1 worden deze personages bijna 

evenwaardig aan Rick en Morty zelf en is deze serie eigenlijk een parodie 

op bijna alles wat je je kan indenken. 

Over de maker van de serie kunnen we ook alleen maar met lof spreken, 

want dit is niet zijn eerste pareltje. Dan Harmon is al bekend van zijn 

eerdere project dat de sitcom wereld veranderd heeft: Community. Je 

moet je dus voorstellen dat je de humor van community combineert met 

de tekenstijl van adventure-time met een grofgebektheid van South 

Park. Kortweg: what’s not to like? 

Zelf kan ik zeggen dat de allereerst aflevering wat tegenvalt, maar vanaf 

aflevering 2 ben je volledig vertrokken. De seizoenen zijn ook vrij kort 

(10 tal afleveringen) en het is dan ook al een tijdje uitkijken naar seizoen 

3. 

Wubba lubba dub dub! De perfecte optie om te chillen tussen de (saaie) 

lessen door! 
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Horoscoop 
 Dino (Ram) 

Het nieuwe academiejaar is weer begonnen en het is tijd voor 

verandering. In plaats van heel het semester door te lummelen met 

zo min mogelijk moeite kan het misschien eens de moeite waard 

zijn om dit jaar je lessen bij te houden. Het is trouwens ook de 

moment om een nieuwe extra-curriculaire activiteit te starten die 

je altijd al wilde doen. 

 

 Aquifer (Waterman) 

Na de lange vakantie heb je best wel wat moeite om de draad terug 

op te pakken. Maar geen zorgen , alles komt goed. Spendeer 

trouwens niet te veel tijd met het tokkelen op je gsm want zo zou 

je wel eens een heel belangrijke ontmoeting kunnen mislopen.  

 

 Hamersmijter (Boogschutter) 

Je hormonen spelen je parten dezer dagen. Dit maakt je heel 

empathisch en je let heel hard op de pieken en dalen van anderen. 

Maar bemoei je er zeker niet mee en probeer eerst je eigen zaken 

op orde te stellen. 

 

 Trilobiet (Kreeft) 

Deze eerste maanden van het semester zullen er hele passionele 

worden kreeft, vol met romantiek, liefde en verlangens. Het zware 

eerste semester zal een tol eisen van je, probeer op tijd en stond 

even een momentje voor jezelf te nemen en te relaxen. 
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 Mammoet (Steenbok) 

EERST RUSTIG DOEN! DAN KAN IK PAS AAN JE WERREKE! 

 

 Tweeling 

Probeer andere te betrekken in al je ondernemingen. Hun nieuwe 

inzichten zullen je vooruit helpen! Je bent zeer open en spontaan 

en het is de ideale moment om nieuwe vrienden te maken maar 

pas op dat je niet in je gebruikelijke koppigheid hervalt. 

 

 Schacht (Maagd) 

Schacht, pas op voor offers van wolven in schapenvacht! Je bent 

momenteel heel makkelijk te bedotten en daar zullen mensen 

rondom je heen op proberen in te spelen. Probeer jezelf blij te 

maken daardoor vermeid je  problemen en word je meer geliefd 

bij je naasten (AKA wij) 

 

 Anomalocaris (Leeuw) 

Je bent heel gefocust en weet direct wat je moet doen. Dit gebeurt 

niet al te vaak dus maak er zeker voldoende gebruik van. Alles waar 

je aan begint zal met succes eindigen. Ook op het vlak van 

persoonlijke relaties maakt je een goede start dit academiejaar! 

 

 Stauroliet (Stier) 

 Op school gaat alles van een leien dakje aan de start van dit 

academiejaar. Maar hoe goed het gaat op school, zo slecht zal het 

gaan op liefdesvlak. Maar kop op, er komen betere tijden, Uranus  

zal snel terug in een gunstige positie voor je staan *hehehehe*! 
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 Kompas (Weegschaal) 

Jou hart overvloeit met liefde, en iedereen zal het geweten 

hebben! Je strooit met complimentjes en knuffels waardoor je zeer 

geliefd bent. Pas op met overdreven vleierij, dit kan zorgen voor 

argwaan bij je vrienden! 

 

 Twistappel (Vissen) 

Er zullen veel misverstanden zijn deze maand dus probeer zeker 

klare taal te gebruiken die niet dubbel geïnterpreteerd kan 

worden. Op romantisch vlak is er ook wat op til! Kijk uit naar een 

mooie verschijning in je favoriete fakbar 

 

 Ammoniet (Schorpioen) 

Je word de mensen die je omringen even beu en hebt even een 

momentje voor jezelf nodig! Negeer dit niet en pak dit momentje 

want anders ga je jezelf alleen maar meer en meer ergeren aan 

bepaalde mensen van je vriendengroep.  
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Het GEOS-BOS 
Een satirsche rubriek of memesenzo 

De beste inzending krijgt van de praeses een pintje! (redactie@geosleuven.be) 
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26 
 

 

 

 

Credits to FVdO  
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Spelletjes 
Speel OXO in de les! 

 

  



28 
 

Gesponsord door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de rest nog niemand  

 


