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Voorwoord van de redactie
Vrienden van de exacte wetenschap, waar men soms porositeit van een
steen bepaald door eraan te zuigen,
Wees welkom geheten in de 3e, en laatste van dit jaar, editie van dit
wondere blad. 2016 loopt stilaan op zijn eind. Veel bekenden zijn
heengegaan: Harambe, Alan Rickman, Prince, Mohammed Ali, Anton
Yelchin, Fidel Castro, … (moest je niet weten wie sommige op de lijst
zijn: GOOGLE/SHAME). Maar, dit wondere blad blijft bestaan! AAls onze
subsidies het uithouden tenminste.
Als jullie nog niet achter de boeken gekropen zijn, begint de tijd nu wel
te dringen. Gelukkig zijn de proffen vrij schappelijk en zetten ze geen
deadlines in de laatste week *kuch*! Wij wensen jullie alvast veel succes
met het studeren/feest vieren op kerst en nieuw!
In deze editie vinden jullie een tal van bekende rubrieken. Onze
redacteurs zijn weer eens hun buikje rond gaan eten, iemand heeft naar
hartenlust series gekeken, er worden kleurplaten rondgeslingerd alsof
het snoep is op sinterklaas, en veel meer. De inspiratie van de
praesidiumleden was uitermate hoog!
Verder: wij, P en mezelf, zijn de aanbevelingen van R eens gaan testen
(Stoemp&Co). Het is zeker een aanrader voor de luie student die een
goedkoop hoopje eten wil, dat ook nog smaakt (> Alma)!
En zoals altijd:
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
Als u iets grappig of interessant wilt lezen, verwijs ik jullie direct door
naar artikels geschreven door de redactie of naar Caraman.
Tot u spreekt de praeses met zijn laatste krachten van dit semester,
want wat voor een semester hebben we weer achter de rug. Cantussen,
feestjes, quizzen en nog zo veel meer hebben er weer een top semester
van gemaakt. Daarvoor wil ik graag het voltallige praesidium bedanken.
Volgend semester zullen we zeker klaarstaan om jullie met nog meer
plezier te entertainen.
We hebben ook minder studentikoze, maar evenzeer interessante en
leuke activiteiten en items aan jullie kunnen aanbieden. De workshop
“Hoe schrijf ik een CV”, zal nog voor velen onder jullie van nut blijken
in de toekomst. Na jaren speculeren over fluovestjes hebben we het
eindelijk gerealiseerd. Zelfs proffen en assistenten zijn er meer dan
tevreden mee.
Op een totaal ander vlak zijn we bezig met zonnewering op de ruiten
van de geogang. Dit is een project dat al jarenlang aansleept waarvoor
we de juiste personen nog altijd zoeken. We kunnen niets beloven, maar
gaan toch ons best doen om de zonnewering dit jaar te bereiken.
Het einde van het semester nadert weer en dat betekent waarschijnlijk
dat jullie hoofd vol zit met deadlines en samenvattingen. Nu is er toch
één avond waarop jullie dit mogen vergeten en dat is op het kerstfeestje.
Een avondje gezellig bijpraten, genieten van de kookkunsten van 2de
bach, lachen met de acteerkunsten van 1ste bach en dat allemaal bij een
goei glas wijn of een fris pintje. Ik zie er alvast naar uit! Ik hoop jullie
daar allemaal te zien.
Verder wens ik jullie een vrolijk kerstfeest, een gelukkig nieuwjaar en
veel succes met de examens toe.
Jullie Praeses
Vincent
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Woordje van Feest
Mijn allerliefste feestlievende geologen!
Voor de verandering schrijf ik vandaag eens iets nuchter op, kwestie van
belangrijke dingen zeker niet onder invloed te doen. Zou zo fout zijn, ik
wil de gevolgen niet dragen hoor. #fml
De semester zit er weeral op :'( zonde, gelukkig hebben we gedanst en
gefeest tegen de sterren op! Waarvoor dank, jullie waren een fantastisch
publiek. Het verbroederen met merkator ging zeer vlot, é Jan Plas! Ook
waren de cantussen zeer aangenaam, af en toe miste ik wat volk
#waarwasfleximasteropdesintcantus?
#waaris2ebachelorintalgemeen?
#Ahwezijngewoonmetweinig Gelukkig waren er wel altijd onze
schachten, prachtig! Die Gitte joh, die hebben wij gekocht eh, da ziede
direct, das feestmaterial. (Andere schachten die altijd aanwezig waren:
we wish we bought you to).
Aangezien jullie nu veel literatuur hebben om te lezen zullen wij het
kort houden. Volgende semester komt er veel meer heel leuk feest, be
prepared! Maar begin nu maar eerst te leren mijn lieve kindjes, want dat
is ook belangrijk.
Veel succes
Kusjes van jullie prinsesjes en onze prins (nee Nathan niet jij, sorry)
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Sport aan het woord!
Beste sportieveling en niet-sportievelingen,
Het jaar zit er weer bijna op. Alle sportieve activiteiten voor dit jaar
zijn afgelopen, maar dit wil niet zeggen dat jullie niet meer mogen
sporten. Beweeg zeker voldoende tijdens de examens en kom af en toe
is buiten. Onthoud, mens sana in corpore sano.
Heb jij er nooit uit willen zien als Batman of Batgirl? Ik stel u voor: het
Batman workoutschema voor tijdens de blok!

Groeten,
Jullie sportteam
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Cultuur laat van zich horen
Hoi hoi mensen allerhanden,
Vrede zijt met u, pas op! De vleesjes verbranden. Kerst komt dichterbij,
joepie blij, een nieuw jaar vol dromen, er is een tijd van gaan en van
komen. Op cultureel vlak heb ik eigenlijk niet veel te melden. De geos
quiz was soms iewat moeilijk, maar hopelijk gaan jullie examens wel
beter. Woehoew goede puntjes halen! Sowieso één van de dingen die ik
ga
zeggen
op
nieuwjaar.
In
2017
ga
ik………………………………………………………………… (zelf in te vullen). Dit is
misschien wel mijn laatste tekstje in de cleavage, ween ween, want
hopelijk kan ik een buitenlandse stage gaan doen. Maar niet getreurd, in
het tweede semester zullen er weer talloze leuke cultuur activiteiten
voor jullie klaarstaan. Daar zullen Joren, Tijs en Lize wel voor zorgen!
Kusjes,
Stijn

Kan jij deze kerstboom versieren?
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Vicepraeses aan het woord
De vice voelt zich niet zo lekker, dus ze had weinig inspiratie voor een
mooi tekstje. Daarom is er hier een extra kleurplaat, namelijk één van
haar lievelingsmandala's :D Ook goed ter ontspanning tijdens de blok :)

Woordje van de redactie: SAAAAAAAAAaaaaaaiiiii!
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Woordje van de schachtenmeesters
Woordje van de Schachtenmeesters

De kerstmuts is al op en dat betekent dat het semester er al bijna op zit.
Maar we hebben deze laatste paar weken ons wel goed geamuseerd. De
tussentijdse toetsen zijn grotendeels achter de rug, behalve die van
Celbiologie (hé Alexander). Hopelijk gingen deze beter dan de resultaten
van de Geos quiz. Hier waren de schachten jammerlijk laatste. Volgend
jaar gaat het vast beter maar ik betwijfel het. Wat net zo goed ging als
de quiz was het opnoemen van de pagina’s bij cantussen. Zeker op de
Flintstones cantus, waar het duidelijk was dat Bam Bam op hun kop heeft
geslagen. Maar in tegenstelling tot die, in termen van kwaliteit en
kwantiteit, was de Scienticantus. Hier waren twee topschachten
aanwezig die alle andere Scientica schachten lieten zien dat Geos
schachten de juiste Pagina’s kunnen opnoemen. Hun dansmoves
daarentegen zijn nog steeds niet op het juiste niveau. Ze dansten net zo
goed als de gemiddelde Middeleeuwer kon schrijven/spellen. Dit lieten
ze duidelijk zien op het Middeleeuwf Verbroederingffeeft. En het was
wel evident dat de schachten de pieten probeerde na te doen en door
de schoorsteen zijn gegaan. Maar in plaats van er goed door te klimmen
zijn ze gevallen, alweer op hun hoofd. De aanwezigheid van een
schachtenmeester, de af-en-aan aanwezigheid van de ander en de sint
en zijn pieten op de Sintcantus was nog steeds voor hun niet genoeg om
de pagina’s goed op te noemen. Maar kuisen dat kunnen ze wel! Hopelijk
gaat het studeren beter dan dat Alexander kan drinken :).

Met beestige groeten en flikkerende lichtjes
De Koe
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Ik zou me graag van bovenstaand tekstje willen distantiëren, grotendeels
dan toch. Wat de pagina-afroeping en mijn drink skills betreft heeft
Alexander een punt. Wat het Middeleeuws Verbroederingsfeest betreft
zou ik willen toevoegen dat er vooral een dronken koe was die niet kon
dansen. Verder ga ik niet terugkomen op afgelopen activiteiten, want
dat zorgt enkel voor heimwee naar die mooie tijd zonder de
examenzorgen (én de deadlines van menig taken). Laten we
vooruitkijken naar de blok en de examens. Enkele bloktips: zoek een
goede blokplek, zorg voor een goede dagelijkse routine en hetgeen ik
het allerbelangrijkste vind, namelijk zorg dat je genoeg slaapt. Door het
jaar overleven met 4,5 uur slaap per dag gaat. Maar in de blok is dat
nefast voor de productiviteit. Zorg er daarom voor dat je prioriteiten
stelt: slaap genoeg, eet evenwichtig én blokt vooral alsof je zomer ervan
afhangt (wat wel degelijk het geval is).
Maar niemand wil afscheid nemen van het eerste semester zonder het
KERSTFEESTJE. Jawel, schaamteloos reclame maken! KERSTFEESTJE!
Wat zei je daar? KERSTFEESTJE!
Voor de eerstejaars, de ouderejaars die de vorige edities zijn vergeten
én het redactielid dat op de wc aan het maffen was, zal ik nog eens
zeggen wat het KERSTFEESTJE inhoudt. Het is een gezellige én lekkere
avond. Je kan er met andere geologiestudenten, -assistenten en proffen
een hemelse viergangenmenu (vijfgangenmenu als je de aperitief
meetelt) nuttigen en lekker een glaasje wijn drinken. Hopelijk zijn jullie
er allen aanwezig! Vergeet je niet op tijd in te schrijven. Als je dit nu
leest en je hebt je nog niet ingeschreven, shame on you. Eigenlijk zijt
ge zelfs te laat maar inschrijvingen op maandag (19 december) kunnen
we misschien nog door de vingers zien als ge het héél vriendelijk vraagt.

Met kerstelijke groeten
D’Alexander
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P.S.: Ik neem mijn functie als schildknaap zéér serieus. Onderstaande
foto’s bewijzen dat. Links is een schets van het GEOS-schild op de wc’s
van de Alma III. Rechts is de leuze van GEOS geschreven op de muur van
’t Elixir.
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De Joren van ICT
De examenperiode komt er weer aan. Dit betekent frustraties, stress,
eindeloos achter je boeken zitten… Maar niet getreurd! Als je niet weet
wat je moet verwachten van je examens, kan je altijd een kijkje nemen
op onze examenwiki: http://wiki.geosleuven.be/wiki/Hoofdpagina . Op
deze wiki staan een hoop examenvragen van vorige jaren, wat misschien
kan helpen om te studeren. Als je hier gebruik van maakt, zou het leuk
zijn dat je zelf een bijdrage levert aan deze wiki. Plaats zelf de
examenvragen die je kreeg tijdens jouw examen! Andere studenten
zullen je dankbaar zijn.
Zelf heb ik me onlangs ingeschreven voor een online cursus magie. In
mijn eerste les mocht ik zelf een onderwerp kiezen. Ik weet dat de
komende weken erg saai voor elke student, dus daarom heb ik speciaal
voor jullie een kleurplaat tevoorschijn getoverd! Succes met de examens
en
veel
kleurplezier!

13

De Liefde van de Geoloog gaat door de maag
(DLVDGGDDM)
Dlvdggddm december
Voor deze editie zijn jullie redactieleden weer opzoek gegaan naar een
leuke, minder bekende eetgelegenheid. Hierdoor zijn we beland in een
van de meest authentieke Chinese restaurantjes van Leuven.
Gevestigd in de Hendrik Consciensestraat ligt het restaurant Kong Fu Ge.
Op eerste gezicht lijkt het een normaal huis en zou je het niet opmerken
als je er voorbij wandelt. Dit is zeer jammer want het is echt een
verborgen pareltje.
Als je aan chinees denkt dan denk je aan een hoop witte potjes met
standaard receptjes in en wat kroepoek. Maar niets is minder waar. De
echte Chinese keuken die kennen wij Belgen niet maar daar wilt het
restaurant Kong Fu Ge iets aan veranderen.
Je kan er kiezen uit een heel uitgebreide menu kaart die gaat van
kikkerbilletjes tot pekingeend. En zoals het hoort gaat elk gerecht
gepaard met rijst of noedels. Wij hebben zeer genoten van een lekker
pikante kip en inktvis schotel. We werden geholpen door een oud
chinees dametje in gebrekkig Nederlands en Engels, dit maakt het alleen
maar charmanter.
Het enige nadeel hier is de
prijs van het eten. Je bent al
snel een 15€ kwijt maar net als
bij elke chinees zijn de porties
veel te groot en kan je de
overschot in een bakje
meenemen en later nog
opeten.
Echt een aanrader, smakelijk
eten aan alle geoloogjes!
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‘Ik zweer het, nog één aflevering’, een
seriereview
Ooit willen weten hoe de hersenspinsels van een kinderachtige,
exhibitionistische, sadomasochistische, luidruchtige man met ADHD eruit
zien? Aanschouw: The Eric André Show.
In afleveringen die een XTC-trip van 10 minuten lijken, vernielt Eric
André (komiek, acteur) steevast zijn studio, gaat hij op de vuist met de
gepensioneerde muzikanten van zijn band en ontvangt hij telkens een
bekende gast. Deze gast is vaak een excentriekeling uit Hollywood of
ergens anders in Amerika. In de eerste seizoenen werd deze gast vaak
(op een bewust slechte manier) gespeeld door een acteur. Maar na het
verwerven van bekendheid kwamen bijvoorbeeld Seth Rogen of Jack
Black effectief opdagen. Echte vragen worden er dan ook niet gesteld en
het doel is vooral om de gast zoveel mogelijk op zijn of haar ongemak te
stellen. Er wordt gezegd dat reacties van de gasten authentiek zijn, maar
dat betwijfel ik bij sommige gasten toch ten zeerste. Eric André lijkt
elke aflevering vrij spel te krijgen en dit levert vaak de meest absurde
situaties op, waarvan vele te obsceen om hier neer te schrijven,
afgewisseld met bewust inferieure stand-up. Veel van de situaties zijn
overduidelijk in scène gezet, maar dat belet je niet om 10 minuten
platvloers entertainment te aanschouwen.
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De grote ‘drie-voor-de-prijs-van-een’ filmreview
1) ‘De Premier’
Degelijke film van Erik van Looy die naar eigen zeggen ‘zijn Jaws
wilde maken; een film zonder een seconde aflatende spanning’.
Slaagt hier min of meer in, zij het wel met huizenhoge thrillerclichés
en iets te gemakkelijke plotwendingen. Het niveau van ‘Loft’ of zelfs
‘De zaak alzheimer’ (2 vorige van zijn films) wordt naar mijn mening
niet gehaald.

2.5/5

2) ‘Fantastic beasts and where to find them’
J.K. Rowling en andere belanghebbenden hebben een nieuwe koe
gevonden om te melken en met ‘Fantastic beasts’ zijn we nog pakweg
een decennium goed. Deze franchise zal echter om de paar jaar wel
garant staan voor een grappige, visueel mooie en nostalgische film
dus ons hoort u niet per se klagen. Alvast goed gelachen met de
eerste.

3.5/5

3) ‘Arrival’
Het beste wordt voor het laatste bewaard. Arrival zal naar mijn
mening enkele (inferieure) oscars wegkapen; beste geluid, visual
effects en cinematografie maken nu al grote kans. Ook het verhaal is
zeker de moeite waard. Als de credits verschijnen zal u wellicht even
nodig hebben om alle stukjes juist op een rij te zetten want van een
lineair filmverloop is niet meteen sprake. Emotioneel, prachtig
gefilmd stukje cinema met een maatschappelijke boodschap.

4.5/5
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Real Oviedo, a club like no other
Wanneer men spreekt over het Spaanse voetbal
denken de meeste mensen snel aan Real Madrid
of FC Barcelona. Er zijn echter veel meer mooie
clubs. Deze tekst is gewijd aan mijn persoonlijke
favoriet: Los Carbayones, Real Oviedo.
Real Oviedo is de club van Oviedo, de prachtige
hoofdstad van Asturië. De club speelt momenteel
in de tweede klasse, LaLiga 1|2|3.
Op 26 maart 1926 (op mijn verjaardag) werd de
club opgericht en ze speelden sindsdien in totaal
38 jaar in de eerste klasse en ze hebben zelfs 1
seizoen meegedaan in de toenmalige UEFA-cup
(de huidige Europa League). Begin jaren 2000
liep het echter mis, na financiële problemen
degradeerden ze naar de Tercera division, de
Spaanse vierde klasse. Deze financiële problemen sleepten zo lang aan
tot ze in 2012 snel 4 miljoen euro nodig hadden om niet te verdwijnen.
De nood was zo hoog dat ze besloten om aandelen te verkopen aan
supporters. Het verhaal werd opgepikt door Britse sportjournalist Sid
Lowe die een tweet met de hashtag #SOSRealOviedo de wereld
instuurde.
Deze tweet ging de wereld rond en samen met de hulp van jeugdspelers
als Juan Mata, Santi Cazorla en Michu werden wereldwijd aandelen
gekocht door voetballiefhebbers om zo Oviedo te redden. Voetbalfans
van Engeland tot Zuid-Afrika en van de Verenigde staten tot Australië
hielpen samen de club redden. De situatie kwam uiteindelijk ook onder
de aandacht van een van de rijkste mensen ter wereld, Carlos Slim. Hij
besloot ook te investeren en nu is zijn schoonzoon Arturo Elias voorzitter
van Grupo Carso, de hoofdaandeelhouder van de club.
Enkele jaren later kwam er een tweede aandelenverkoop en toen heb ik
er ook gekocht. Dit gewoon omdat het me wel leuk leek om medeeigenaar te zijn van een voetbalclub.
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In maart 2016 besloot ik voor mijn verjaardag een weekendje naar
Oviedo te gaan om een match te gaan bekijken, dit kwam goed uit
aangezien mijn verjaardag samenvalt met deze van de club en Real
Oviedo dit jaar de 90e verjaardag vierde. Ik werd voor mijn vertrek al
goed verwelkomd door de verantwoordelijke van de wereldwijde fanclub
van Real Oviedo, Matias. Hij heeft ook het hotel geregeld met een
serieuze korting, €40/nacht in een 4 sterrenhotel met ontbijt is een
koopje (Ayre Hoteles).
De dag van de match zelf was er een groot feest met lokale
specialiteiten, gratis bier en calimocho (wijn met cola). De sfeer was
top. Die avond vond de match plaats en hoewel ze de voorgaande weken
echt belabberd speelden, speelden ze die avond de beste match van het
seizoen en wonnen ze met 3-0, promotie naar LaLiga leek weer mogelijk.
Erna werd er nog in een café nagepraat over de match met de andere
internationale supporters, vier Portland Timbers supporters uit de VS en
nog zes Engelsen waaronder iemand met de naam Bacon Double
Cheeseburger (echt waar). Het bezoek aan de stad was dus zeker de
moeite. Een reportage over de 90e verjaardag is te zien op het YouTube
kanaal van FIFA
Uiteindelijk liep de club promotie mis, werd de coach op straat gezet en
werd er flink geïnvesteerd in de ploeg.
Dit seizoen was de doelstelling duidelijk: promoveren. Aan de winterstop
lijkt dit een verre droom want ze staan 12e. Het lijkt er echter op dat ze
in de winter opnieuw zullen investeren, aangezien er een nieuwe
aandelencampagne aankomt. Dit is de laatste keer dat de aandelen
verkocht zullen worden voor €10,75. Vanaf de volgende campagne zal
een aandeel rond de €30 kosten.
Ben je dus geïnteresseerd om aandeelhouder van een voetbalclub te
worden, of gewoon al zakenpartner met Carlos Slim, dan is dit je kans.
Voor meer info kan je bij mij (Sander) terecht of op twitter bij
@realoviedoWFC. Het is zeker een aanrader zelfs al is het gewoon voor
de korting bij het mooiste hotel van Asturië.
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Bloktips van de vice
1) Zorg voor voldoende nachtrust. Een nachtje doordoen is okee maar
niet voor elke avond. Beter uitgerust naar een examen gaan dan er
als een zombie aankomen.
2) Spreid je studeermomenten in de tijd.
3) Zorg voor variatie. Je hoeft niet per se een hele dag hetzelfde te
studeren, maar verander af en toe eens van vak of onderwerp.
4) Probeer voorbeelden te zoeken in je eigen leefomgeving of in de
wereld. Zo kun je bepaalde moeilijke zaken makkelijker onthouden.
5) Zorg voor gezonde voeding. Bananen zijn goed tegen de stress.
Chocolade is goed voor alles. Vis is goed voor de hersenen. Kauwgom
en pepermuntjes zijn goed voor de concentratie. Thee is goed voor
te ontspannen, maar niet met vele liters. Af en toe eens zondigen is
geen doodstraf. Verwen jezelf geregeld met iets leuks.
6) Vermijd stresserende medestudenten!
7) Alles start met een goede planning.
8) Als ontspanning kies je best iets dat niet te maken heeft met je
computer of smartphone of tablet. Ga liever een wandeling maken of
kook eens lekker met je kotgenoten of ga sporten, maar ga niet
reageren op smsen of facebook berichten. Je hersenen hebben nood
aan wat rust na een zware dag vol inspanningen. Disconnect to
reflect!
9) Trek tijdens de studeeruren gemakkelijke, losse kledij aan. Zo zit je
meer op je gemak. Je hoeft niet per se opgetut naar de bib te gaan.
10) Herhaal geregeld de dingen dat je hebt gememoriseerd.
11) Belangrijk sleutelwoord: STRUCTUUR.
12) Belangrijke tip voor na een examen: ga niet je antwoorden
vergelijken met je medestudenten. Dat kan ertoe leiden dat je gaat
denken dat jouw antwoord verkeerd is, maar dat is niet altijd zo.
Heel belangrijk: GELOOF IN JEZELF!

Succes!
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Roddels
Schacht MSM heeft na de doopcantus naast haar bed gespauwd.
JP heeft op de flintstonecantus gespauwd.
Schacht MSM heeft het al goed bont gemaakt tijdens haar eerste week
in Leuven. Ze was in de recup een kerel aan het muilen. Die kerel dacht
van: “Die neem ik mee naar de wc”. Schacht MSM dacht van: “Nice,
verder muilen op de wc”. Die kerel zag zijn kans en op de wc trok hij
zijn broek naar omlaag. Gelukkig voor schacht MSM kwamen er net een
verantwoordelijke van de recup af om te zeggen dat ze niet met twee
naar het wc mogen gaan.
LdS zegt: “Ik muil alles”. Waarop SB reageert: “Nice”. Heeft er zich net
een nieuw slachtoffer aangeboden voor de homoseksuele trekjes van
LdS?
JVdL bekent: “Ik heb te veel gezien van AC.”
JVdL bekent nog meer: “Ik heb de ganse nacht over AC zijn kont
gedroomd.”
EVM heeft bij YVI in de douche gestaan. Voor wie dit niet gelooft, hier is
het bewijs:

Er is ook een foto van, maar die wil ik jullie besparen want die oefening
is … ja daar zijn gewoon geen woorden voor #trauma
P.S.: Deze roddel krijgt de volledige toestemming om in de cleavage te
komen. Kijk maar naar onderstaand bewijs:
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Een prinses kan ook eens in de war zijn:

Zou ze ondertussen al doorhebben dat zijzelf dat document in de eerste
plaats had doorgestuurd?
SB is op celbio geslaagd dankzij zijn verfijnde mondtechniek
#prayforPatje
VV heeft na de Scienticantus op Letteren besloten om de vice van Bios
te muilen (bekken is hier eigenlijk een betere beschrijven van wat er
gebeurde).
LdS: 'Ik heb meer een crush op de Kevin, ik vind die echt wel knap' niet
onze Kevin btw.. Maar Tis wel nen homo
SB heeft “tandpastavlekken” op zijn broek.
AC heeft op zijn tapijt geplast.
Schacht LDV heeft het middeleeuws verbroederingsfeest met Merkator
niet gehaald. Hij was namelijk druk bezig met de wc’s van het gv-zaaltje
een nieuw laagje behang te geven. Ge kunt een beetje naast de pot
spauwen, maar ge kunt natuurlijk ook gewoon tegen alle muren van de
wc-ruimte spauwen. AC had er dan ook zijn werk mee om alles op te
poetsen, maar hij had er toch veel plezier mee (zie de rubriek: HET
GEOS-BOS).
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Een week later mocht hij nog eens terugkomen naar het gv-zaaltje omdat
het er nog steeds naar zijne kots stonk. Hij dan maar ineens de muren
grondig gepoetst.
Schacht LDV houdt ervan om te fotobommen met zijn bloot gat. Hier zijn
foto’s van, maar omdat deze schokkend kunnen overkomen, worden
jullie hiervan gespaard.
AC heeft vorig jaar in zijn broek gepist op de blokkenzuip van Groenveld.
SV over zijn ore-forming bak: DIE FOKING KUT MINERALEN LIJKEN
ALLEMAAL OP ELKAAR!!! GE KUNT DAAR ZOVEEL VOOR LEREN ALS GE
WILT, ENKEL ALS GE GEMUTEERD BENT OMDAT UW PAPA NE
GEMETAMORFEERDE FLOGOPIET IS EN UW MOEDER EEN OPENGEBROKEN
GEFRACTUREERDE SCHEELIET MET INSLUITELS VAN TUGTUPIET, DAN
LUKT DA MISSCHIEN. MISSCHIEN ZEG IK U, WANT DAS NOG NI ZEKER DAN
ZE
NW is zwanger!!!
MM: “De LdS, die kan lekken!”
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Horoscoop
 Dino (Ram)
Jij bent mogelijk verwekt omdat je vader jarig was en je moeder
toch iets als cadeau moest geven…
 Aquifer (Waterman)
Jij
bent
mogelijk

verwekt

op

Moederdag

 Hamersmijter (Boogschutter)
Je bent geadopteerd, sorry om er zo achter te komen…
 Trilobiet (Kreeft)
Jij bent mogelijk verwekt nadat je ouders Halloween kostuums aan
het passen waren
 Mammoet (Steenbok)
Jij bent mogelijk verwekt na een sexy versie van eieren zoeken op
Pasen
 Tweeling
Jij bent mogelijk verwekt terwijl de bladeren van kleur
veranderden
 Schacht (Maagd)
Jij bent mogelijk verwekt met “All I want for Christmas” op de
achtergrond
 Anomalocaris (Leeuw)
Jij bent mogelijk verwekt omdat je ouders heel graag een kind
wouden en wouden zorgen dat jij een nuttig sterrenbeeld krijgt!
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 Stauroliet (Stier)
 Je bent mogelijk verwekt op een warme dag in augustus
 Kompas (Weegschaal)
Jij bent mogelijk verwekt na een Nieuwjaars receptie
 Twistappel (Vissen)
Jij was een ongelukje
 Ammoniet (Schorpioen)
Jij bent mogelijk verwekt omdat je ouders zich verveelden op een
koude winterdag
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HET GEOS-BOS
Een satirsche rubriek of memesenzo - Redactie edition
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De avonturen van Cara-man
De avonturen van Caraman zijn gebaseerd op waargebeurde feiten.
Jawel, net zoals in aflevering 1 is alles écht gebeurd. Uiteraard is elke
link met een geologiestudent louter toeval *kuch* *kuch*.
Let wel op: het hoofdpersonage in volgend stripverhaal is een
CARAkatuur.

Aflevering 3: Caraman geeft een rondleiding op zijn k(r)ot
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Kleurplaat
Omdat Rogue One in de zalen is krijgen jullie weer een star wars related
kleurplaat! WEHEW! Als deze ingekleurd is mogen jullie deze afgeven
aan een van de redactieleden. Zodra we budget hebben zullen we dan
een winnaar kiezen en die belonen met een pintje/iets fris!
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Spelletjes
AKA DOLLE PRET en paginavulling
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Gesponsord door:

Voor de rest nog(steeds) niemand 
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