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Voorwoord van de redactie 

Vrienden en vriendinnen van de natte vinger wetenschap (lees: exact), 

Wees welkom geheten in de 2e editie van dit wondere blad. Veel heeft 

plaatsgevonden sinds de vorige editie. De lieftallige 2e master is 

teruggekeerd van de wildernis die de Walen is, half Geos heeft hun lever 

weer een goede dienst gedaan op het geosweekend, schachten werden 

gedoopt, … Gelukkig is er nog steeds een zekerheid: Trump zal ons nog 

vier jaar lang entertainen met domme uitspraken en ‘locker room talk’! 

Het semester zit er weer halverwege op. De tijd begint dus te dringen 

om achter de boeken te kruipen. Gelukkig kunnen wij dit magnifieke 

blad ook wel classificeren als een “boek”, dus stap 1 hebben jullie al 

overwonnen! Deze nieuwe editie brengt uiteraard de oude vertrouwde 

onderwerpen, een mooi tekstje van de functiepraesessen, een 

filmreview hier en daar, een aanrader om de maag nog eens rond te eten 

in de nieuwste DLVDGGDDM en nog veel meer! 

In dit voorwoord zouden wij ook graag een oproep doen aan onze 

Quaestor, JVDB, om ons budget toch een beetje te verhogen. DUS FIX 

GELD! 

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 Geologen 

Halverwege het eerste semester word ik maar weer eens verplicht om 

achter mijn laptop te kruipen en een tekstje te schrijven. Gelukkig dat 

er genoeg te vertellen valt na deze bewogen eerste helft van dit 

semester. We hebben een geweldig weekend gehad waarop jullie maar 

weer eens te meer hebben bewezen dat geologen een goede lever 

hebben. Een alumnicantus die voorgezeten werd door prof. Muchez, 

veel meer wens je toch niet? De proffen/assistenten hebben we ook 

gewoonweg weggespeeld met lyrisch voetbal, bijna net zo goed als de 

Belgen tegen Estland vorige woensdag. Voor een uitgebreid verslag, 

wendt u tot ons sportteam. Een topper van formaat, jawel, de 

Wijvenschijven TD. Iedereen die er niet was, had ongelijk. Er gaan al 

de geruchten rond dat we de In mijnen tijd TD 2.0 gevonden hebben. 

Schachten hebben we hier ook overal mogen bewonderen, die gaan het 

nog ver schoppen.  

Nu een blik op de nabije toekomst werpen, want er komen nog veel 

toffe evenementen aan. Waar ik zelf zeker naar uitkijk is het 

kerstfeestje, een moment waarop ik hoop jullie allemaal te zien.  

Ik zou graag nog even reclame maken voor de infosessie “Hoe schrijf ik 

een CV?”. Deze infosessie is heel interessant voor 3de bachelors en 

masterstudenten, maar iedereen is zeker welkom. Meer info vind je op 

onze website.  

Jullie nog heel veel plezier en succes wensend 

Vincent  

Praeses Geos  
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Woordje van Feest 
Het al tamelijk gevorderde semester heeft voor velen onder jullie toch 

al voor wat memorabele avonden gezorgd. En ja, trots als we zijn, Geos 

heeft daar vast en zeker een bijdrage aan geleverd.  

Helaas kunnen wij jullie niet elke dag met dit plezier behagen. Toch is 

op deze steeds langer wordende, donkere en eenzame avonden enig 

vermaak welkom.  

Daarom hebben wij hieronder een verhaaltje-voor-het-slapengaan 

neergepend.  

Maak het jullie zelf gemakkelijk: trek een pyjamabroek aan, zet een 

kopje thee en leun lekker achterover. Of nodig een paar vrienden uit 

voor een übergezellige voorleessessie met kaarsjes, dekentjes en de 

nodige drank. 

Maar bovenal: geniet ervan. 

Lang geleden op een plek heel ver van hier, was er eens een kasteel. Het 

was eigendom van een heleboel baronnen en baronessen, en maakte deel 

uit van een groot en machtig koninkrijk. Het kasteel telde drie torens, 

die elk op magische wijze verbonden waren met elkaar. Het gebeurde 

soms zelfs dat deze verbindingswegen plotseling veranderden, zodat 

men weer helemaal naar beneden moest om toch de juiste toren te 

vinden. Naast de baronnen en baronessen waren er de hofmedewerkers. 

Zij telden menig man, maar het merendeel van de bewoners waren toch 

nog de burgers. Deze laatsten zagen het kasteel als een goedkoop 

onderdak voor het nuttigen van voedsel, drank en (occasioneel) een 

dutje. Gelukkig had niemand daar erg in en er was sprake van een 

vredige samenleving. 

 

Op een dag was een handvol burgers een wandeling aan het maken door 

de gangen. Plots kwamen ze in een gedeelte van het kasteel waar ze 

nooit eerder waren geweest. Het was er opmerkelijk warmer en er 

hingen exotische wandtapijten tegen de muur. De dapperste van hen liep 

voorop. Toen ze aan een grote goudkleurige deur kwamen, konden ze 

hun nieuwsgierigheid niet bedwingen en schuifelden één voor één naar 

binnen. De kamer was donker. Enkel een klein straaltje zonlicht glipte 

binnen door een kier in de gordijnen. De dapperste van de groep nam 

het initiatief om deze te openen en het daglicht binnen te laten. Van de 
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ene seconde op de andere veranderde de ruimte van een donker hol naar 

een glanzend gevulde schatkamer… Overal waar men kon kijken lagen 

edelstenen van de zuiverste vorm. De burgers waren stomverbaasd. 

Alsof dit nog niet genoeg emotie opwekte, begon de vloer van de kamer 

plots te beven…Van onder de edelstenen verscheen op spectaculaire 

wijze een fee, een echte sprookjesfee. Ze droeg mooie kleren en een 

designerzonnebril, en haar gouden lokken dansten als vallende 

herfstblaadjes over haar schouders. 

“Mijn kinderen,” sprak ze, “ik heb een queeste voor jullie.” 

De burgers luisterden aandachtig. 

“Ergens in dit kasteel ligt een mysterieuze steen verborgen. Het is aan 

jullie deze te vinden en mij te zeggen wat voor steen het is. Natuurlijk 

mogen jullie alle hulpbronnen inschakelen, maar enkel degene die als 

eerste mij het juiste antwoord geeft, krijgt de inhoud van deze kamer 

als beloning.” 

Als door de duivel bezeten begonnen de burgers heel het kasteel te 

doorzoeken. Dit was geen gemakkelijke karwei, met de voortdurend 

veranderende gangen. Dagen, weken, maanden werd er gretig gezocht. 

Ondertussen ging het niet zo goed met de fee. Het verbeterde er ook 

niet op, integendeel. Toen op een dag het noodlot toesloeg en enkele 

opperbaronnen haar verzochten het kasteel te verlaten, voor het 

algemeen welzijn. Zo gauw als ze gekomen was, vertrok ze weer. 

Niemand heeft daarna ooit nog iets van haar gehoord… 

De arme burgers hebben, tot op de dag van vandaag, het zoeken nooit 

opgegeven. 

Dus lieve lezertjes, moraal van het verhaal: als je ooit verdwaalde 

burgers tegenkomt die je vragen een mysterieuze steen te identificeren, 

weiger dit niet. Je zou hen van een eeuwenlang durende kwelling kunnen 

verlossen… 

***********************************EINDE****************************************** 

Gelukkig was het verhaaltje niet al te lang, dus doe nu uw pyjama terug 

uit. Trek uw dansbenen aan, veter uw dansschoenen om uw tederige 

voetjes en ga! Ga en drink menig pint, dans tegen de sterren op.  
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Sport aan het woord! 
Beste steenliefhebbers, 

Sport hier! We hebben het nieuwe academiejaar alweer sportief 

ingezet. Eerst rustig op het gemak met jenever muurkeklop en daarna 

zijn we met iedereen van Atmosphere vol gegaan op de 24 Urenloop! 

Dit jaar hebben we 815 rondjes gelopen, goed voor  een mooie 11de 

plaats. We willen hierbij ook vermelden dat Arne dit jaar zijn 

persoonlijk record heeft verbeterd. Hij liep maar liefst 41 rondjes, 

uitgedrukt in kilometer is dit 21,73 km! Merci Arne! 

Vorige week was er dan de proffensport. De assistenten waren heel 

talrijk aanwezig, maar helaas, de studenten waren te sterk. Deze 

spannende wedstrijd is geëindigd met een 2-1 stand in het voordeel van 

de studenten. 

Voor de rest van het semester is er voorlopig nog niets gepland van 

sportactiviteiten, maar als jullie met je jaar of met een hoop andere 

geologenvrienden eens willen voetballen, volleyballen, etc. kan je 

altijd iets laten weten en dan reserveren wij een veldje. 

Groetjes, 

Het sportteam 
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Cultuur laat van zich horen 
Wij van cultuur zijn altijd een beetje wazig en meestal te laat in de les 

(Stijn toch), te laat met tekstjes doorsturen, en ook wel een beetje kei 

leuk. Want er is groots nieuws! Groots groots nieuws! Ik zeg het jullie 

het beste nieuws dat jullie ooit te horen gaan krijgen, fantastisch 

nieuws. Al mijn vrienden zeggen het, werkelijk wonderbaarlijk nieuws! 

Na al die jaren eindelijk verandering. Eindelijk beloften die uitgevoerd 

gaan worden. Schrijf het in jullie agenda: woensdag 22 februari, ik 

weet het het is nog lang, maar werkelijk fenomenaal, Geos gaat op 

brouwerij bezoek! Woehoew! Meer info volgt later nog maar hou die 

avond al maar vrij. 

Omdat het tweede semester nog ver weg is en het eerste eigenlijk nog 

niet zo lang bezig is en jullie hopelijk ook wel veel kennis hebben die 

jullie zeker wel willen delen en waarvan jullie denken, mijn kennis is 

wel een prijs waart’ organiseren we op 24 november de befaamde Geos 

‘battle of the years’ quiz. Deze zal doorgaan in auditorium B gebouw 

200C. Meer info vindt u ongetwijfeld op het fb evenement. Elk jaar, 

van 1ste bach tot 2de master, wordt uitgenodigd om een groepje te 

vormen en het op te nemen tegen de rest. Nog niet overtuigd dat het 

mega fantastisch wordt? Het winnende groepje krijgt een memorabele 

prijs!! Kom dat zien kom dat zien! 

In de tussentijd kan je ook altijd even opzoeken wat de interfacultaire 

rock rally eigenlijk is en wie weet eens een kijkje gaan nemen bij 1 van 

de komende optredens. Meer info op 

https://www.facebook.com/interfacultairerockrally/ 

 

Vele groentjes en kusjes, 

 

Uw cultuurteamzzzz 

 

  

https://www.facebook.com/interfacultairerockrally/
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Vicepraeses aan het woord 
Omdat ik zo veel aan mijn hoofd heb, EN SOMMIGE MENSEN HUN SH!T 

NIE NAAR DE REDACTIEMAIL STUREN, was het tekstje van onze lieftallige 

vice niet in de vorige editie van de Cleavage geraakt. Bij deze krijgen 

jullie dus wat jullie vorige keer gemist hebben, gratis en voor niks, 

voorgeschoteld!#sorrynotsorry 

Hoi hoi hoi allemaal! 

Mijn naam is Najade en dit jaar ben ik opnieuw jullie 

fantastische vice praeses. Samen met de praeses zal 

ik voor een geweldig jaar zorgen. Wij gaan onze 

stem laten horen op Stura en LOKO, maar zeker ook 

binnen Scientica. 

Het praesidium van dit jaar zit vol met fr(e)aking 

crazy mensen dus verwacht jullie maar aan een zot 

jaar vol activiteiten. Dat betekent niet alleen 

feesten zoals de beesten, maar ook sporten en quizzen. Daarnaast kan 

je af en toe je beste zangtalent bovenbrengen bij de cantussen.  

Naast mijn verantwoordelijkheden bij bestuur en onderwijs heb ik ook 

nog een andere belangrijke functie in het praesidium. Ik ben de 

rechterhand van de praeses, wat betekent dat ik voor hem ook moet 

zorgen dat hij overal is en ook op tijd. Als hij een pijntje heeft of nood 

aan een babbel, sta ik voor hem klaar.  

Ik wens jullie allemaal een crazy jaar toe en ook heel veel succes!  

Kusjes en knuffels 

Jullie vice 
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Woordje van de schachtenmeesters 
Beste schachten, volwaardige geologen en verdwalen zielen die dit 

tekstje gaan lezen 

 

Laten we beginnen bij het GEOS-weekend. Was me dat een TOPweekend! 

Maar ja alle goede ingrediënten waren daar: stenen, Cara, geologen, 

Cara, bbq, Cara, beerpong, Cara, cantus, Cara, spek en ei (helaas dit 

jaar geen Cara-omelet), Cara en volgens mij was er ook nog andere 

alcoholische dranken (maar wie drinkt dat nu als er Cara is). Helaas 

waren er enkele schachten die hun limieten nog niet kenden, maar ze 

gelukkig (minder gelukkig voor ons, want ik kon het opkuisen) de vrijdag 

tegenkwamen. Meer info hierover valt te lezen in de roddels. De 

zaterdag was er dus de topexcursie met véél eerstejaars, de 

schachtenmeesters en Ben. De rest heeft dus serieus wat gemist. Onder 

het goedkeurende oog van Johanna sloegen de schachten op de stenen. 

Er werd zelfs een deel van een trilobiet gevonden. Later op de avond 

leerden de schachten de kunst van het cantussen. Pagina’s afroepen 

kunnen ze, aan het zingen moet nog wat gewerkt worden en volgens mij 

zijn ze vergeten dat ge op een cantus ook moogt drinken! Maar anyway 

genoeg over het weekend. 

 

De dinsdag na het weekend werd er gesmeten met geld (of soepjes van 

de Alma). Voor sommige werd echt wel teveel betaald, het zijn 

uiteindelijk maar schachten! Andere daarentegen waren een koopje. Aan 

de schacht die de koe heeft gemolken: zijn uier doet nog steeds zeer. 

 

Met die heerlijke geur van look in hun haar zijn de week erop 12 

schachtjes gedoopt geweest. Met het zorgvuldige bereiden van deze oh 

zo hemelse shampoo hebben wij heel zorgzaam en hygiënisch gewerkt, 

zie foto’s helemaal onderaan.  

Maandag hebben de schachtjes tijdens de les Natuurkunde zich ingeleefd 

als circusartiesten. De acts verschilden van diabolo artiesten tot een 

beer tot een mime en een goochelaar. Maar natuurlijk was er een die 
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zijn verdwijntruc niet snel genoeg kon tonen waardoor hij de 

opblaasbare palmboom met zich mee moest dragen. ’s Avonds werd er 

volop gedanst op de Grote Markt, mede dankzij de vele toeristen die het 

allemaal zeer plezant vonden. Maar er waren er twee die net niet goed 

genoeg konden dansen. En wat is er beter om te bepalen wie beter is 

dan met een dansbattle waar de verliezer de niet meer zo opgeblazen 

palmboom met zich mee moest dragen. Maar natuurlijk moet je op de 

fiets met twee handen rijden, en een palmboom geldt niet als een hand, 

waardoor deze schacht naar huis moest lopen (tis wandelen, hollander) 

van de politie.  

Dinsdag mochten ze tijdens de les Geologie hun dansmoves van de vorige 

avond laten zien als cowboys en indianen.  Maar natuurlijk is er één die 

zich niet zo goed had verkleed en moest hij de palmboom meenemen. 

Tijdens de middag mochten de schachtjes de Alma III weer eens 

bezoeken. Maar in plaats van met bestek te eten, zoals gewone, 

fatsoenlijke mensen, aten de schachten met hun mond zonder hun 

handen te gebruiken. De domme schachten! Het water drinken was voor 

sommigen te moeilijk. Daarom moest zij de palmboom opnieuw opblazen 

en meenemen. Ook werden er koekjes en snoepgoed meegegeven om 

deze aan de Leuvense studenten te verkopen. Dit geld ging naar goede 

doeleinden ;). 

Woensdag was er natuurlijk de fameuze 24-uren loop waar de schachtjes 

zich lekker vroeg moesten verzamelen om te gaan lopen. Maar er was er 

één die het niet zag zitten om net zo vroeg als de rest op te staan en 

wat later aankwam, DE TRUT. Die kreeg de wat zielig uitziend palmboom 

mee. In de les Celbiologie mochten ze zich na hun opwarming van de 24-

uren loop zich opnieuw inspannen in het dansen als een Samson en Gert 

personage op Ochtendgymnastiek. Maar er was er natuurlijk een die te 

moe was om goed te dansen (een schande!). Hij kreeg de opdracht om 

de palmboom te repareren en de hele dag met zich mee te nemen. ’s 

Avonds werd er voor ons gekookt maar niet zonder incidenten. Het 

nagerecht vond dat de doopmeesters te heet waren en vatte vlam. Meer 

hierover zie roddels. 

Donderdag vond de fysieke en vuile doop plaats. Het was leuk, vooral 

voor ons. Alleen vechten de schachten als een bende zwakke schapen (in 
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onze tijd was het een pak beter). Om maar te zwijgen over de slechte 

fysiek van de schachten! Jammer dat Alexander M zijn stem kapot had 

geschreeuwd (op de schachten, Atmosphere en sporadisch <zo om het 

rondje> op VTK) tijdens de 24urenloop. Waardoor de schachten moesten 

luisteren naar de vriendelijke stem van de andere Alexander. Gelukkig 

is het een hollander (neen, hollander is zonder hoofdletter) waardoor 

het nog steeds vreselijk klonk. De daaropvolgende doopcantus stonken 

de schachten nog steeds. Goed douchen kunnen ze dus ook al niet! Maar 

ze hebben daar wel weer alles goed gegeven, behalve als ze moesten 

drinken. Uit de ad fundum met gestrekte arm bleek nogmaals dat de 

schachten nog véél moeten leren. 

 

Gelukkig konden ze enkele dagen later weer oefenen op de 

Alumnicantus. Ze maakte daar massaal gebruik van (trotse smiley). Bij 

“ach liefelijke meisjes”, waar alle liefelijke meisjes mochten inzetten, 

bleek echter dat er bij de schachten geen liefelijke meisjes zijn. De dag 

erop haalde één schacht de GEOSbrunch. De rest was waarschijnlijk te 

tam op zo vroeg (11u) op te staan. 

 

De week erop vonden we geen schachten op Scienticafé. Ze zullen 

hopelijk die tijd dan in het leren voor de TTT hebben gestoken, want 

anders hadden ze geen excuus. De dag erop zijn wel enkele komen kijken 

hoe wij, de studenten, de assistenten weg tikte bij de proffensport. 

Om dan af te sluiten met woensdag, de TD van het semester! Voor 

iedereen die nog steeds aan het lezen is aan ons oneindig lang tekstje, 

proficiat. Terug naar die TD. Er waren toch wel aardig wat schachten, 

zeker aangezien ze ’s ochtends om 8u in het labo van de G moesten 

staan. Twee topschachten bleven zelfs bijna tot 3u, waarvoor respect! 

Degene die die schachten hebben gekocht, hebben waar voor hun geld 

gekregen. 
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Met beestige groeten (en met blaren op de vingers van het typen), 

jullie Fracking Crazy schachtenmeesters, 

Alexander    en   Alexander 
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De Joren van ICT 
Omwille van economische omstandigheden heeft het ICT-team dit jaar 

besloten geen gebruik meer te maken van Aziatische sweatshops. Het 

zou echter veel te veel tijd in beslag nemen om alles manueel in orde 

te maken en daarom heb ik besloten om een cursus Magie te volgen. 

Het ICT-wizardteam heeft van deze magie gebruik gemaakt om 

iedereen van het praesidium van Geos een persoonlijk en professioneel 

e-mailadres te geven (niet iedereen had een uil ter beschikking). 

Ik heb echter een probleem: ik ben mijn toverstok kwijt, en dit 

belemmert me bij mijn ICT-werk! Kan jij me misschien helpen? 
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De Liefde van de Geoloog gaat door de maag 

(DLVDGGDDM) 
In deze editie van cleavage passeert Stoemp&Co de revue.  

Ik kwam dit bordje tegen aan de Naamsepoort op een van mijn busritjes 

richting de campus en ik besefte dat het eigenlijk wel tijd was voor echte 

winterkost!  

Met deze notie stond ik een paar avonden later voor de deur en vroeg ik 

me af hoe het concept werkte. Je komt binnen en kan uit verschillende 

bakjes eten kiezen en deze worden dan in een schaaltje gedaan en 

afgesloten. Dit bakje moet je dan later op je kot zelf opwarmen. 

Ik had de menu van de dag gekozen, dit betekent dat ik: 1 

vlees/vis/veggie portie, 1 portie koolhydraten en 1 portie groenten 

mocht kiezen. In mijn geval was het balletjes in tomatensaus met puree 

en rode kool geworden. Maar je kan nog uit veel andere dingen kiezen 

ook natuurlijk! 

Het eerste dat me opviel was de prijs, voor €3.50 had je een serieuze 

portie, (redelijk) gezond eten. Dit is zeker niet mis.  Het eten zelf 

smaakte heel goed (het is natuurlijk geen sterrenrestaurant) en ik zal er 

hoogst waarschijnlijk binnenkort nog eens komen. 

Ben je al het vettig eten beu en/of heb je heimwee naar de keuken van 

de mama, dan is Stoemp&Co zeker een aanrader! 
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‘Ik zweer het, nog één aflevering’, een 

seriereview 

 

Deze maand draaien we de klok enkele decennia terug om in een Amerika te 

belanden zonder Trump, Clinton, Netflix of de opwarming van de aarde. De serie 

werd ironisch genoeg door ondergetekende wel op Netflix bekeken. O tempora, 

o mores! 

 

Het betreft hier het veel te snel afgevoerde Freaks and Geeks. Slechts één 

seizoen van 18 afleveringen is een van de eerste wapenfeiten van Judd Apatow 

(Superbad, Knocked Up, Pineapple Express,…) op Amerikaanse televisies te zien 

geweest in 1999-2000, maar het was wel het grote lanceerplatform voor enkele 

grote namen uit het komische filmgenre. Een beetje zoals VIER doet met jonge 

en ‘getalenteerde’ mensen. Op onderstaande foto herkent u onder andere een 

jonge James Franco, Jason Segel, Seth Rogen en Martin Starr die met deze rol 

een vaste plaats te pakken hadden in de cast van latere films van Apatow. 

Het verhaal zelf speelt zich echter nog 20 jaar eerder af (schooljaar 1980-1981) 

en centreert zich rond Lindsay Weir, een hoogbegaafde strever die de relaties 

met haar ouders en medestudenten uit de wiskunde-club ziet verwateren 

wanneer ze verliefd wordt op Daniel (James Franco). Daniel en zijn vrienden, de 

‘Freaks’, zijn de verpersoonlijking van het rebelse gedachtengoed van de jeugd 

uit de jaren ‘80 en zijn de typische slackers uit elke highschool film of serie. Het 

zijn het duiveltje en engeltje de schouders van Lindsay en hoe ze met deze 

tweestrijd omgaat vormt min of meer de rode draad van de serie. 

Daarnaast is er ook nog Sam, de broer van Lindsay, die samen met zijn vrienden, 

de ‘Geeks’, zoals de naam doet uitschijnen staan voor het archetype nerds: 

sullige kleren, moederskindjes, slecht met de vrouwtjes, onvoorwaardelijke 

liefde voor fantasy en science fiction, weinig populair,… maar dat neemt niet weg 

dat ze al hun angsten op hun eigen wijze proberen te overwinnen en naar mijn 

mening de echte helden van de show zijn (cf. Sam in Lord of the rings). 
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Passeren ook de revue: strenge, doch rechtvaardige en liefhebbende ouders;  

studiebegeleiders die altijd met de juiste raad klaarstaan en leerkrachten die ook 

mensen blijken achter al het gebrul en getier. 

Freaks and Geeks is echter meer dan een doorsnee coming of age verhaal uit 

Amerika; het is zonder twijfel een van de beste in zijn soort. Heerlijk subtiele 

humor, situaties waar elke jongere zich mee kan relateren (maar dan niet 

clichématig voorgesteld), bomvol levenslessen die door ouders en leerkrachten 

als profetische woorden gesproken worden. Een serie prachtig in zijn eenvoud is 

het resultaat. 
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Mosselen om half twee – een review van iets anders 
Je zit op de trein en er is geen zitplaats dus serie kijken op een laptop 

zit er niet in, ken je het? Of je moet naar je trein wandelen of de bus 

nemen en je wilt iets leuk luisteren onderweg, ken je het? Je bent Studio 

Brussel beu gehoord na de 4de keer Bastille of Bazart in een uur, ken je 

het? Dan is een podcast een goed idee voor jou, in België zijn er niet 

veel, dus daarom bespreken we er eentje voor jullie. En niet zomaar 1, 

het is namelijk de populairste podcast van Vlaanderen, hoewel een vele 

bronnen dit niet willen toegeven. Maar 15.000 wekelijkste downloads 

liegen niet. 

‘Dit wordt vast de allerbeste podcast tot nog toe. Dat is niet moeilijk 

want het is nog maar half twee.’ Zo begint wekelijks de het 1 à 2 uur 

durende internetradio-fenomeen. Op het moment van schrijven, is 

aflevering 224 juist verschenen. Maar waar over gaat deze podcast, hoe 

is het begonnen en hoe kan iemand zoveel afleveringen inhalen? 

Het idee voor deze podcast komt uit het brein van Xander De Rycke, 

jarenlang Vlaanderens jongste comedian, toen deze dacht: ‘hé als ik met 

mijn collega’s in de backstage babbel of gewoon babbel met mijn 

vrienden, geef dit vaak best grappige zever’.  
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Xander is de enigste die in elke podcast zit, maar er zijn nog meerdere 

vaste mede-podcasters. De belangrijkste is waarschijnlijk Gilles Van 

Schuylenbergh, een kunstenaar met een tekenwinkel uit Aalst die tevens 

ook over muzikaal talent beschikt. Daarnaast komt ook Dimi(tri) De 

Brucker, projectionist van Cinema Palace in Aalst, meebabbelen (of 

aanwezig zijn of geluidjes maken) en staat hij bekend als de man van de 

catchphrases en alterego’s (Mojito-man!). Ook collega comedians Seppe 

Torremans en William Boeva komen vaak aan bod, meestal om films te 

bespreken. Ook Fokke van der Meulen komt vaak meedoen, als eigenaar 

van The Joker in Antwerpen kent hij dan ook voldoende interessante 

mensen en kan hij altijd een gezellig opnamelocatie aanbieden. Als 

laatste, en misschien wel het interessantste voor jullie is ook ‘De Geens’ 

een vaste podcaster. De Geens is zelfs in Leuven redelijk bekend als 

eigenaar van de Maximo’s en de Rumba en waarschijnlijk nog veel meer 

horeca-zaken. Tevens at hij ook ooit 2,5 kg paardensteak. 

De start van deze podcast kwam er dan in 2011, maar na een traag op 

gang komend eerste jaar komt de podcast volledig op dreef en verschijnt 

in zijn huidige vorm. Het wordt zelfs een programma met meer inhoud 

dan gewoon betere toogpraat onder vrienden wanneer Xander De Rycke 

regelmatig BV’s gaat opzoeken. Zo organiseerde hij bijvoorbeeld de 

nostalgiemaand met elke week een gesprek met oa. Gert Verhulst, 

Michael Pas (Kulderzipken en Kuifje), Arthur van Schuif-af en Danny 

Verbiest (de enige echte Samson). Xander laat zijn gasten meestal zelf 

beslissen over wat ze willen praten (of waarover ze willen zwijgen) en 

zo komen er vaak verrassende dingen uit, zoals Joy Anna Thielemans die 

haar mening over de donkere kanten van Dirk Bracke zijn boeken geeft 
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of Katrijn Van Bouwel die twitter analyseert of Otto-Jan Ham die zijn 

liefde voor pintje voorbrengt of Frank Molnar en zijn oude ‘Freaky Frank’ 

verhalen. 

Ook steeds vaker gaan de 

mosselen op live-tournée, dit is 

vaak in jeugdcentra of cafés waar 

ze ene band meehebben. Zo kan je 

ze vaak vinden The Joker te 

Antwerpen of in de Maximo’s te 

Leuven. Deze zijn vaak hilarisch 

en vereisen niet direct voorkennis 

van de podcast. Voor de 

geïnteresseerden: de vorige in 

Leuven was op 2 mei 2016 met 

Lukas Lelie als gast (te horen door 

te googlen naar aflevering 204). 

Kortom elke week een leuk 

gesprek, ideaal om te luisteren als 

je met de auto rijdt, aan het 

wandelen bent of op de trein zit. 

Let er wel op dat de je treingenoten vreemd kunnen opkijken als je aan 

het schaterlachen bent met de moppen die veelvuldig voorkomen! 

Voor wekelijkse recensies kan je best de hashtag #mosselen0130 

opzoeken op twitter, want deze is elke maandag weer trending in dit 

Vlaanderenland. Voor de geïnteresseerden: er is ook een mosselen om 

half twee strip gemaakt voor de 5de verjaardag van de podcast, deze is 

te verkrijgen in de betere boekenhandel. De strip is 96 pagina’s dik en is 

gemaakt zodat het verhaal te volgen is voor niet-podcast fans. Maar de 

podcast fans zullen in elk prentje wel leuke referenties vinden in de 

achtergronden. Uren leesplezier gegarandeerd!  
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Filmreview: 
“What happens at football, stays at football.” 

Green street Hooligans of Hooligans is een film 

over hooliganisme in het Engelse voetbal in begin 

jaren 2000. De film volgt het verhaal van 

journalistiek student Matt Buckner (Elijah Wood 

=> Frodo!) die twee maand voor hij afstudeert van 

Harvard wordt weggestuurd nadat de cocaïne van 

zijn kamergenoot gevonden wordt. Hij gaat bij 

z’n zus in Londen logeren waar hij wordt geïntroduceerd in de wereld 

van de Green Street Elite (GSE), een firm van West Ham supporters. 

Een firm is een soort van bende, een clubje, geassocieerd met een 

voetbalclub met als enig doel om in het weekend te gaan vechten met 

andere firms of zelfs om gewone supporters van de tegenstander in 

elkaar te rammen. Dit gevoed door grootschalige alcoholconsumptie. 

Deze hooligans gaan in de week gewoon werken. Deze tijden zijn 

gelukkig grotendeels voorbij, op een paar uitzonderingen na (zie EK in 

Frankrijk).  

Wat deze film voor mij zo goed maakt is het feit dat Matt in het begin 

een brave, slimme jongen is en dat Elijah Wood zo’n onwaarschijnlijke 

hooligan is. Het angstaanjagende punt dat de film wil maken is dat 

iedereen wel een gewelddadig kantje heeft als de juiste trigger er is, in 

dit geval groepsgevoel door zich te associëren met een voetbalclub en 

heel veel alcohol. Als seizoenkaarthouder bij een voetbalclub begrijp ik 

de basis van dit geweld wel: voetbal kan bij sommigen tot hevige emoties 

leiden, als daarbij de sociale remmingen verdwijnen, door alcohol en 

een soort anonimiteitsgevoel in groep, zou dit waarschijnlijk wel kunnen 

leiden tot geweld. 

De film zelf zit goed in elkaar, het ruwe geweld wordt onverbloemd 

weergegeven, het acteerwerk is van hoge kwaliteit en de cinematografie 

is ook zeer goed. Het is een entertainende film en zeker een aanrader 
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Nog een filmreview: 
Robert Langdon is terug, en dat al voor de derde keer. Is het een goede 

zaak? Voor de portemonnee van Dan Brown alleszins wel. Voor de rest 

van wereld? Dat betwijfel ik ten zeerste.  

 

Inferno dus, zo heet het meest recente boek (2013) van Dan Brown, dat 

schatplichtig de spannende avonturen van professor Robert Langdon 

volgt langs mysterieuze symbolen, middeleeuwse raadsels en sinistere 

snoodaards. Na het (financiële) succes van de Da Vinci Code, mag Tom 

Hanks dus reeds voor de derde keer opdraven als de man die de wereld 

kan redden door 24 uur lang op perfect de juiste plaats te zijn op perfect 

het juiste moment. 

Toegegeven, de boeken van Dan Brown zijn door ondergetekende zo 

goed als allemaal gelezen en meneer Brown heeft zeker de formule 

gevonden voor het schrijven van een spannend boek dat je doet 

nadenken over het bestaan van duistere genootschappen die zich 

schuilhouden op geheime locaties in verschillende wereldsteden. 

Verkoop de rechten voor dit boek aan Hollywood en de geschiedenis leert 

ons echter dat het resultaat wel eens uit de hand kan lopen. En dat is 

jammer genoeg (opnieuw) gebeurd. 

Uitweiden over plot van het verhaal heeft vrij weinig zin omdat de film 

in enkele woorden valt samen te vatten: doemdenkende miljonair wil 

wereldbevolking decimeren door het verspreiden van een virus, Langdon 

wil dit uiteraard tegenhouden met behulp van een jonge deerne, er 

wordt geracet door Firenze, Venetië en Istanboel, ingewikkelde puzzels 

worden veel te snel opgelost, 2/3e doorheen de film is er een twist, 

laatste kwartier is opbouwen naar een climax, roll credits. 

De samenvatting klinkt als een persiflage, maar de film voelt effectief 

zo aan: veel flitsende beelden, een script dat met haken en ogen aaneen 

hangt, een plot met meer gaten dan een gemiddelde Emmentaler én als 

klap op de vuurpijl, (naast enkele vreemde kleinere aanpassingen aan de 

inhoud van het oorspronkelijke verhaal) een compleet andere einde dan 

in het boek. Mocht dit nu net de enige reden zijn waarom ik de film zelfs 

nog wilde gaan zien; kijken hoe de makers zouden omspringen met de 
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toch ietwat controversiële afloop van het boek. Doen alsof hun neus 

bloedt en het meest Hollywood-waardige einde ooit maken was het 

antwoord. Alsof dat nog niet genoeg was, gebruikten ze de soundtrack 

van de Da Vinci code tijdens de aftiteling. Zucht. 
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Roddels 
Onze bronnen hebben weer hun ding gedaan. Speciaal voor jullie is er 

een ‘goei hoop roddels’! 

AC is met zijn zatte kloten tegen een paaltje geknald. 

SB zat ALWEER met zijn T-shirt binnenstebuiten aan in de les. 

SB gebruikt de doopschoenen van NVD, die NVD op SB zijn kot heeft 

achtergelaten, als schoenen om naar de les te gaan. 

CR heeft een kotsavontuur dat de cleavage al heeft gehaald even 

verduidelijkt zodat er geen misverstanden kunnen zijn. CR heeft van de 

3e verdiep van haar kot tot in de inkomhal gekotst omdat ze de halve 

finale van het beerpong tornooi heeft gehaald. Haar vriendin en 

teamgenoot wist wel waar de pompbak stond. CR wist ook nog te 

vertellen dat er nog steeds een streep spauw van haar tegen de muur 

hangt tussen het 1e verdiep en de gelijkvloers. 

In 2e bach zijn er wel 2 die mekaars tong lusten! 

SB heeft een emmer met spauw van enkele dagen geleden op zijn kot 

staan. 

SB en RB kennen geen wc’s, pompbakken volstaan! 

Schacht QW durft het aan om aan AC te vragen of hij zijn koepak mag 

lenen. 

SB typt berichten met zijn tong, gewoon omdat het kan. 

De schachten (schacht RH, schacht HVdG, schacht RB, schacht SM, 

schacht MVH en schacht ZVB) zijn er in geslaagd om tijdens het 

doopetentje de oven in de fik te laten vliegen. Ooggetuigen beweren 

dat de vlammen tientallen cm hoog waren. 

WF is erin geslaagd om ook bij zijn tweede doopcantus de boel onder 

te spauwen. Deze keer moest de Tiensestraat eraan geloven. 

EP dacht dat RB een west-vlaming was. 

SB heeft een gezelschapspop genaamd Lidia. 
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SB zijn gsm staat momenteel op mei 2011. 

SB heeft tandpasta op zijn rekenmachine hangen. Alé, we hopen toch 

dat het tandpasta is. 

YVI wil een matras (en dringend)! 

Schacht QW heeft tijdens het GEOS-weekend de koer eens goed 

ondergespauwd. 

Ook schacht MVH heeft tijdens het GEOS-weekend gespauwd maar hét 

wist wel de WC te halen. 

 

VV heeft dan weer op het weekend de wc zo volgescheten dat hij 

verstopt dat raakte. 

 

Op de scienticafe van oktober hebben LD en JP getongworsteld, om de 

smaak van het tongworstelen weg te spoelen heeft JP  ook een 

fietslichtje van de grond genomen en daarmee getongdraait. Lekker! 

 

AC moet praeses worden want hij heeft gemuild met LD. Hij vond dit 

niet erg 

 
LJ ziet iemand van merkator wel zitten, ze hebben geschuurd op 
scienticafe. 
 
JP en LD gaan samen een weekendje ontspannen, SB vroeg zich af of ze 
dan gaan ontspannen in het  
tropisch zwembad of in de kottekes. #friendswithbenefits 
 
SB heeft gisteren VV uitgekleed en visa versa 
 
Koe zoekt stoeipoes: AC stond op scienticafe met een poes (meisje met 
kattenoren) hand in hand. Hier is meer aan de hand!! 
 
VV spauwt in zijn glas op cantus 
 
XV is vrijgezel, JP is standaard op jacht....... Wij weten wat er gebeurd 
is 
 
VV ziet die van de ZaMo wel zitten, sorry A 
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MVDV is weeral gaan wandelen met een geograaf in den bush 
 
NW is weer in haar goede gewoontes hervallen, op scienticafe is ze de 
uitdaging terug aangegaan om haar muilchart te completen 
 
Ons geliefde redactielid S heeft zijn escapades van kerstfeestje 2014 nog 
eens herhaald. Dit keer is hij, na de Massacantus, op de WC van de 
Winabar beland, en weet er geen klop meer van! 
. 

Geen roddel, maar dikke feiten: props aan onze feestprinsessen om 

Merkator eens een loer te draaien en tegelijkertijd hun kasteel te 

bouwen (met de rommel van de Merkatorianen)! 
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Horoscoop 
Aangezien het leven veel te kort is om te fantaseren over de toekomst 

(die zal er toch altijd anders uitzien dan we willen) of te piekeren over 

het verleden (daar kunnen we toch niets aan veranderen), apprecieer de 

dingen die je op dit moment hebt. Vandaar hebben we deze maand 

gekozen voor een alternatieve horoscoop en gekozen om te leven volgens 

deze leuze, ter ere van het concept waarvoor het internet bedacht is, 

de ‘meme’:  

 

‘Born too late to discover the world, born too early to 
explore the universe, born just in time to browse for dank 
memes’ 
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HET GEOS-BOS 
Een satirsche rubriek of memesenzo 
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De avonturen van Cara-man 
De avonturen van Caraman zijn gebaseerd op waargebeurde feiten. 

Elke link met een geologiestudent daarentegen is louter toeval *kuch* 

*kuch*. 

Let wel op: het hoofdpersonage in volgend stripverhaal is een 

CARAkatuur. 

Aflevering 1: De kennismaking met Caraman 
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De avonturen van Caraman – deel 2 

Omdat het de eerste keer is dat Caraman de cleavage haalt (en omdat 

we tijd over hebben omdat het meeste werk als schachtenmeester er 

grotendeels op zit) krijgen jullie helemaal gratis, maar 

hoogstwaarschijnlijk vooral voor niks een tweede aflevering van 

Caraman. 

Denk eraan dat de avonturen van Caraman gebaseerd zijn op 

waargebeurde feiten met hier en daar een gezond snuifje fantasie. Elke 

link met een geologiestudent daarentegen is louter toeval *kuch* *kuch* 

[HOEST] *kuch* *kuch*. 

Aflevering 2: Caraman gaat naar de kapper 
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Kleurplaat 
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Binaro 
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Gesponsord door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de rest nog(steeds) niemand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


