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Voorwoord van de redactie
Vrienden
van
de
exacte
wetenschap,
waar
de
studenten/proffen/assistenten een excursie dag afsluiten met een pint,
Een nieuw semester, een nieuwe ik! Of toch een nieuwe editie van mijn
favoriete tijdverdrijf: de Cleavage. De eerste punten zijn hopelijk
meegevallen. Voor de schachten waarvoor die niet zo goed waren: mijn
waren ook niet goed de eerste keer, en nu zit ik hier nog steeds te lullen.
ER IS DUS NOG HOOP!
Wat kunnen jullie allemaal verwachten? Het gewoonlijke gezever van de
functiepraesessen en prinsessen. Feest heeft zeer veel werk gestoken in
hun tekstje, net als sport (die veel te laat waren) en onze vice *kuch*.
Maarja, dat zijn we al gewoon! Verder kunnen jullie een seriereview
lezen van de redacteur die alleen uit zijn kot komt om zich te ontlasten
en naar de winkel te gaan. De vragen des levens worden onder handen
genomen door de oudste redacteur, die na zo lang te leven nog steeds
niet kan fietsen … Het gemis van onze West-Vlaming is er nog niet. En
ikzelf zit weer een hoop te zeveren om toch een relatief volle eerste
pagina te schrijven, dat hopelijk gelezen wordt door iemand. Bij deze
alvast proficiat om het zo lang vol te houden en zo ver door te raken in
mijn onsamenhangende zinnen die geen uiteindelijk nut hebben anders
dan jou bezig te houden en te blijven lezen tot de punt van deze zin, die
misschien in de nabije toekomst gaat naderen, maar zeker wel achter
dit woord.
Je weet wat je moet doen, bladeren, lezen en hopen dat de pauze tussen
de lessen snel gedaan is!
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
Een nieuw semester, het vervolg van tot nu toe al een prachtig
academiejaar. Aan zij die graag in voornemens geloven wens ik alle
succes om deze te volbrengen. Aan diegenen die zulke voornemens maar
belachelijk vinden wens ik de moed om verder te doen waar jullie mee
bezig zijn. Uiteraard hoop ik dat iedereen onder jullie goede punten
heeft
behaald.
Komend semester staat er veel op het programma. Als jullie willen weten
wanneer elke activiteit plaats vindt, verwijs ik jullie graag door naar de
kalender op onze website. Het hele team van Fracking Crazy staat weer
te springen om jullie te overspoelen met amusante en interessante
activiteiten. Ook van een stapje hogerop mogen jullie je niet vervelen:
het is zowaar de 2de editie van de Scientica cantusweek, en als dat nog
niet genoeg is, vindt er dit jaar zowaar een beiaardcantus plaats. Voor
de personen die liever een avondje uitgaan dan een avondje zingen
hebben we een lustrum editie van de “In Mijnen Tijd TD” die dit jaar 5
kaarsjes
mag
uitblazen.
Ook op educatief niveau mogen jullie iets verwachten. Dit jaar vinden
de rectorsverkiezingen plaats. Toegegeven, momenteel zien ze er een
beetje saai uit met maar 1 kandidaat, maar daar kan nog altijd
verandering in komen. Hou 4 mei zeker een plaatsje vrij in je agenda als
je graag invloed zou hebben op de toekomst van onze universiteit.
Als laatste zou ik jullie graag het volgende meegeven. Binnenkort wordt
er een nieuw praesidium samengesteld en daarvoor zullen er
infomomenten worden voorzien. Aarzel niet om eens een kijkje te komen
nemen, niets is/wordt verplicht, maar Geos zou jouw hulp zeer
waarschijnlijk kunnen gebruiken. Verdere info zal hier binnenkort nog
over
volgen.
Ten slotte kan ik enkel nog maar zeggen dat ik hoop jullie nog vaak tegen
te komen dit semester en dat indien je vragen hebt over bepaalde zaken,
je altijd bij het praesidium en zeker bij mij terecht kan. Maak er nog
een semester van waarin je veel bij leert en waarin je veel plezier mag
beleven. Tot gauw!
Vincent Verswijvel
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Woordje van Feest
Lieve feeststerretjes,
Om onze schitterende Karaokepong nog een lange tijd te kunnen
herinneren, hebben wij iedereen aangeboden om ons gastenboek
vrijblijvend in te vullen. Hieronder lezen jullie het resultaat:
Wow jullie zijn echt mijn grote voorbeeld! Zo tof, grappig, knap en
bescheiden! Jullie evenementen zijn de tofste van heel Leuven
xoxo anoniempje
Hannah en Gitte gaan voor een comeback! #bierpong xxx H&G
(Iemand heeft dan ‘een comeback’ vervangen door ‘praeses’)
Feestactiviteiten: meer drank, minder Clark ;) ~anoniem
Sarah haar kont hangt nogal ~YVI
Yannick
~SV

zijn

t-shirt

is

te

klein

vanwege

zijn

bierbuik

Yannick is een slet ~CR
Chloé is samen met mij een slet op de après-ski, ze heeft met drie
gasten zitten muilen ~YVI
Yannick stinkt soms, maar heel soms, een klein beetje, als hij geen deo
gebruikt. Ook als hij naar Clark kijkt, begint hij spontaan te komen maar
ook te huilen omdat hij zo verdrietig is dat hij zelfs lelijker is dan hem.
~CR
Chloé is zat , ik heb geen mening ~MG
Suggestie voor sportactiviteit: Winabar, 2.5u Winabar voldoet aan 43%
van de dagelijkse behoefte aan beweging. ~AM
Naar het schijnt is cara echt super cheap voor avonden zoals zulke. Idee
voor volgend jaar? ~Alexander
Ik vind het niet zo tof dat Clark mij altijd vasthoudt ~anoniem
Ik vind het wel tof om gemasseerd te worden door 2e masterstudenten
~anoniem uit 1e bach
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Sarah wil Yannick wel van de grond doen gaan deze avond
#sameninéénkamer #boomboomboominY’sroom #feest ~anoniem
Lize is de tofste van team feest! ~LB
Yannick heeft een veel te kleine… gatimplantaat! ~LB
Sarah en Chloé zijn dikke trutten, die zijn niet marginaal genoeg. Ik wil
survivor zingen! ~LB
Sarah heeft ongelofelijk kleine oren ~YVI
Feest kan niet zingen en tafelvoetbal met pingpongballetjes gaat ook
niet goed ~anoniem
Ik vond het afscheid met Eline heel zwaar en hartverscheurend. ~AM
Yannick is opgeblazen ~SV
De bierpong was echt de max! de eerste gooi meteen raak!
Beginnersgeluk zeker… Lekker vals zingen bij de karaoke zoals het hoort.
~anoniem
Axelle da’s een aanhoudster, da’s een hoer! ~anoniem
Dave is een toffe, zeker voor een Hollander ~anoniem
Chloé is de tofste meid van 2e bach, allez, na Clark dan toch.~anoniem
Iemand die geologie als tweede richting doet is STOM ~anoniem
Chloé, doe ma ni te fel, ik maak u altijd kapot in alles #macho ~YVI
YMCA ~anoniem
Algemene nota: koeien dienen geslacht te worden #sorrynotsorry
#viktorplz ~anoniem
I bless the rains down in Africa, fluitsolo (zo noemt Yannick
masturberen, maar wij noemen dat met de pincet spelen) ~anoniem
Lars zit aan de schachten, moet niemand zich zorgen maken? ~anoniem
Romy, zing eens verdomme!~anoniem
Sebastian heeft zijn vaseline mee~anoniem
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Zo, dat leek weer een leuk evenement. Onze dank gaat uit naar sport,
die dit mee mogelijk gemaakt hebben! Ook alle anderen die hebben
geholpen:
merci!
Vergeet niet dat het de week van 27 februari tot 2 maart scientica
cantusweek is! Onze eigen Axelle viert die week haar verjaarweek, dus
dat is een reden extra om te komen en haar met kusjes te overladen (van
die warme natte, dat heeft ze graag).
Dan is er nog de vrouwencantus op maandag 20 maart, meer info volgt
via fb.
En, last but not least, mogen jullie deze maand ook in jullie handjes
wrijven waaaant… IN MIJNEN TIJD TD staat weer voor de deur, jawel! Op
woensdag 22 maart kunnen we ons allemaal weer even kind wanen op de
beats van W817, spring, X!nk, K3 (met kathleen ofc) en vele anderen!
Houd hiervoor ook zeker facebook in de gaten voor updates en promo’s

Dikke toeters,
Feest
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Sport aan het woord!
Beste Geologen,
Welkom in een nieuw jaar en semester vol met (hopelijk) goede en
sportieve voornemens. Iedereen heeft vorige week volop de stress van
de afgelopen examens achter zich kunnen laten op de karaokepong
avond. Bedankt om in grote aantallen aanwezig te zijn!!
Droevig nieuws voor alle sportievelingen onder jullie… We moeten dit
jaar afscheid nemen van de studentenmarathon… Hier hadden de
studenten de mogelijkheid om te kiezen tussen de afstanden 5km, 10km,
21km en een aflossing van 4x2km. Er wordt echter wel gewerkt aan een
alternatieve sportactiviteit en het lopen van de 5km zou normaal gezien
wel behouden worden. Hier kan ik jammer genoeg momenteel niet veel
meer over zeggen, maar meer info in de loop van het semester bij jullie
lokale sportpraeses/medewerker.
Gelukkig is er later in het semester opnieuw een editie van Survival of
the Student. Dit is een ‘looprace’, langsheen een parcours van 5 à 6 km,
vol spannende en leuke hindernissen. Dus er zijn nog genoeg redenen om
te blijven trainen!!!
PS: Blijkbaar zijn er bij Wieslandia enkele mensen die iets meer kunnen
dan alleen maar met de kaarten spelen. Ze zijn namelijk zo vriendelijk
om ons een American football initiatie te geven (wel zonder outfit).
Datum en locatie volgen nog!!
Groetjes
Jullie sportteam
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Cultuur laat van zich horen
Beste, liefste, zachtste, hardste, coolste en ook meest fantastische
leuke kindjes,
Blij dat ik ben om jullie weer toe te spreken hohohoow. Blij dat jullie
zijn omdat cultuur ook dit semester weer voor een paar spectaculaire en
tevens ook memorabele activiteiten gaat zorgen. Woensdag 22 februari
starten we met ons fameus brouwerijbezoek. Hierin zit ook een tap
cursus!! Jaja twee uitroeptekens want dat is fantastisch. Verder in het
semester mogen jullie zeker ook nog een leuke quiz verwachten. Dus
leer die Afrikaanse vlaggen al maar vanbuiten (hint hint).
Groetjes van jullie cultuurpreases
xoxo

Boektip: Heb je zin in een spannende thriller en ben je verzot op dieren?
Het boek ‘Wombat soep’ van Marcia K. Vaughan is een echte aanrader.
Ook voor iedereen die van koken houdt is dit een topper!
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Vicepraeses (NIET) aan het woord
Omdat de vicepraeses met haar hoofd in andere sferen zit, en dus geen
inzending heeft gedaan voor deze editie (FOEI!), heb ik het op mezelf
genomen om een onderwerp aan te kaarten wat nauw aan haar hart ligt.
Al eeuwen is er de vraag wat de voorkeur is van de mannen. Jaren van
evolutie is er in gegaan zodat zij hun spel in de hand kunnen nemen en
gebruiken om een gerichte straal in het fonkelend wit porselein te
krijgen. Daarachter is nog steeds een groot taboe. Wat als een man
verkiest om met zijn edele achterwerk op de pot te gaan zitten om op
zijn gemak zijn geel goud te lozen? Deze reporter ging op pad, lees: licht
beschonken op het kerstfeestje, om uit te vinden wat nu de voorkeur is
van de mannelijke geologen (en een vrouwelijke geologe die perse wou
meedoen). Gelukkig had gij een digitaal noteermiddel bij, zodat de
gebeurtenissen van vorig jaar niet herhaald zouden worden.
Zitten of staan?

Zitten of staan?

30
26
25
19
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15
10
5

1
0
Zitten

Staan

Squat

Zitten

Staan

Squat

Bovenstaande grafieken zijn de uitkomsten van de enquête. De
mannelijke geologen hebben een duidelijke voorkeur voor het zitten
t.o.v. het staan. De ene vrouwelijke deelneemster gaf aan dat zij altijd
squat op de bril om het contact te vermijden.
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Woordje van de schachtenmeesters
Woordje van de Schachtenmeesters
De eindeloze examenperiode is gelukkig weer achter de rug. Boeken aan
de kant (als je ze al bent gaan halen) en stop met het afdrukken van
duizende slides die je toch nooit allemaal zult leren! Tijd om alle
voornemens overboord te gooien en weer enkele weken volledig los te
gaan! Wij zijn er alvast mee begonnen. Wie doet er mee?
Maar voor we beginnen te kletsen over welke leuke activiteiten er nog
volgen, denken we nog eens terug aan de topactiviteiten die al
gepasseerd zijn, het kerstfeestje bijvoorbeeld. Man, wat was dat voor
lekker eten. Jammer dat we in de keuken stonden en niet aan tafel ervan
konden genieten! Hopelijk doen ze het volgend jaar evengoed, of wie
weet zelfs beter. De schachten zorgde voor goede entertainment. De
praeses gaf een wondermooie speech. Op het einde van de avond zorgde
zelfs Caraman voor entertainment (meer info omtrend deze gebeurtenis
lees je enkele pagina’s verder in dit fantastisch boekje gemaakt door
een topredactie). Voor de rest was het kerstfeestje zoals altijd weer een
avond vol plezier, vertier en hier en daar een pintje bier.
Bij de eerste week was er alweer een topactiviteit gepland. Na zijn
tweede editie mogen we stilletjes aan al van een klassieker beginnen
spreken. Ons geniaal sportteam en al minstens even briliant feestteam
hebben dat weer geweldig gedaan. We hebben het natuurlijk over Geos’
onvergetelijke KaraokePong! De dag ervoor was er natuurlijk ook nog de
vervangactiviteit voor de Just Dance. Hier begeleidde een zatte
schachtenmeester zijn schacht bij het dansen op de topplaat 5-6-7-8 van
Steps. De andere (verrassend) nuchtere schachtenmeester was vooral
blij dat hij deze keer zijn knie niet forceerde bij het dansen. Twee teams
die een dag later zouden strijden op Geos’ onvergetelijke KaraokePong
zagen hun kans schoon en hebben ook een oefenmatch beerpong
gehouden. Leuk weetje: 2u30 dansen op de winabar is gelijk aan 43% van
de activiteit die een volwassen man dagelijks nodig heeft. Dit geeft wel
het nodige portie spierpijn na het relatief kalme examenperiode.
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Nu terug over naar Geos’ onvergetelijke KaraokePong. Het was weer een
schot in de roos. Hoewel sommige het pingpongballetjes vooral langs de
roos mikte. De ene vanwege dronkenschap, de andere vanwege onkunde
en nog andere omdat ze zo meer konden drinken. Uiteindelijk wisten
Yannick en Sarah de overwinning binnen te halen. Geruchten gaan de
ronde dat deze twee leden van team feest zich al maanden aan het
voorbereiden waren. Maar uiteindelijk geldt bij Geos steeds het principe
van deelnemen is belangrijker dan winnen. Tijdens de karaoke haalden
enkelingen hun nachtegalenstem boven. De meeste waren die echter op
kot vergeten. Vooral de massale aanwezigheid op dit evenement was een
meerwaarde #hieris2ebach. De schachten waren ook talrijk afgezakt.
Alleen durfde een deel zich niet te wagen aan de karaoke uit schrik om
af te gaan (dit is blijkbaar ook een zeldzame ziekte bij niet-schachten,
hè Jonas). Zij hadden dan niet goed zitten luisteren, want wij waren al
meermaals ervoor afgegaan. Andere schachten hadden door dat een
engelenstem geen must is voor de karaoke en waagde zich wel voor een
liedje. Voor hun een welgemeend applaus!
Verder staat er maandag 20 februari de kringenzuip op Scienticafé
gepland. Ik zou zeggen: hou de eer van Geos hoog en drink! Woensdag
22 februari is er het bezoek aan de brouwerij van Stella Artois met dank
aan onze fantastische cultuurpraeses. De week erna is het de
scienticacantusweek. Dus probeer er zeker eentje mee te pikken. Daarna
staan er nog tal van activiteiten op het progamma. Meer info hierover
op https://geosleuven.be/kalender/, de site die prachtig wordt
onderhouden door onze ICT-wizard!

Met zatte, ontkaterende (nee, mopje, als ge blijft drinken hebde gene
last van een kater) en liefdevolle groetjes,
Alexander Mondelaers
En zijn assistent Alexander Clark
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De Joren van ICT
Beste kinderen: goed nieuws! Onze nieuwe sponsor Willemen is te
bewonderen op de geweldige website https://geosleuven.be/! Ook wil
ik alle studenten bedanken die hun steentje hebben bijgedragen door de
wiki tijdens de examens aan te vullen. De toekomstige studentjes zullen
jullie ongetwijfeld ook zeer dankbaar zijn.
Vorige maand was het ook zeer druk op de online cursus magie. We
hebben geleerd dat iedereen eigenlijk magische krachten bezit! Ik ga dit
nu bewijzen met volgend trucje. Connecteer alle puntjes en verbaas
jezelf over de figuur die je zelf tevoorschijn hebt getoverd! Om jullie te
helpen heb ik alvast punt 16 en 1 met elkaar verbonden.
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Stof tot nadenken
Als je van zwemmen slank wordt, wat doen walvissen dan verkeerd?
Als maïsolie van maïs wordt gemaakt, hoe zit het dan met babyolie?
Als superlijm werkelijk alles vastlijmt, waarom dan niet de binnenkanten
van de tube?
Waarom moet je om een waarzegger te bezoeken een afspraak maken?
Is er een ander woord voor synoniem?
Als een schizofreen persoon met zelfmoord dreigt, kan hij dan wegens
gijzeling veroordeeld worden?
Waarom word er geen kattenvoer verkocht met muissmaak?
Waarom loopt je neus, terwijl je voeten ruiken?
Waarom staat er een uiterste verkoopdatum op een beker zure room?
Waarom zitten er in een vliegtuig zwemvesten maar geen parachutes?
Als je een smurf wurgt, welke kleur krijgt die dan?
Toen de mens voor het eerste ontdekte dat een koe melk gaf, wat was
hij dan aan het doen?
Als een woord verkeerd gespeld staat in het woordenboek, hoe zouden
we het dan ooit weten?
Waarom is ‘afkorting’ zo een lang woord?
Hoe weet een thermoskan of de drank koud of warm moet blijven?
Waarom kan men geen ander woord maken met de letters van
‘anagram’?
Welke sadist kwam met het idee om ‘s’ in het woord lispelen te steken?
Als onze knieën andersom zaten hoe zouden stoelen er dan uitzien?
Krijgen de werknemers van Lipton ook koffiepauze?
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Wat tellen schapen als ze niet kunnen slapen?
Als je probeert te falen en je slaagt , wat van de twee heb je dan gedaan?
Als een blinde naar de wc gaat hoe weet hij dan dat hij gedaan is met
zijn poep af te vegen?
Waarom heb ik dit gelezen?
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‘Ik zweer het, nog één aflevering’, een
seriereview
Nog meer twists dan Chubby Checker; een combinatie van Sergio Leone,
The Truman Show, Groundhog Day en Ex Machina; alle elementen van
een uitmuntende HBO reeks - filosofische oneliners, solide
acteerprestaties (onder andere van de legendarische Anthony Hopkins)
en geloof me, meer expliciet vrouwelijk én mannelijk naakt zag u nog
nooit; oftewel: Westworld.

Westworld is een pretpark voor seksueel gefrustreerde en bloedlustige
volwassenen (wat sommige moeders met kinderen er kwamen doen,
geen flauw benul), gesitueerd in de prachtige desolate landschappen van
het wilde westen. Het verhaal speelt zich af in een tijd enkele decennia
in de toekomst waar artificial intelligence nét dat tikkeltje verder
gevorderd is. Voor een aanzienlijk bedrag kunnen mensen er naartoe
trekken om naar hartenlust levensechte robots neer te knallen, samen
met andere cowboys op een queeste te gaan of zichzelf te goed doen
aan een ruim aanbod aan prostituees. Dit is waar het ene deel van het
verhaal zich afspeelt. Het andere volgt het reilen en zeilen van de
mensen achter het pretpark, die vanuit controlekamers en
ontwerpstudio’s er voor zorgen dat de gasten het zo goed mogelijk naar
hun zin hebben.
Maar wat zou zo een serie zijn zonder een conflict. In de eerste
aflevering wordt het meteen duidelijk dat enkele robots of ‘hosts’ zoals
ze genoemd worden, zich er van bewust lijken te worden dat ze zich in
een simulatie bevinden waar ze deel van uit maken. En als er iets is wat
The Matrix ons geleerd heeft over robots in de toekomst, dan is het wel
dat ze hun scheppers willen vernietigen.
Toegegeven, de eerste paar afleveringen lijken maar wat aan te
modderen, maar uiteindelijk komt er toch vaart in het verhaal wanneer
er enkele verhaallijnen duidelijker naar voor komen. Deze verhaallijnen
lijken echter ook niet meteen verband te houden met elkaar maar op
het einde van de rit komen ze min of meer toch samen.
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Als u denkt dat ik hiermee iets over het plot verklap, geloof me, zelfs
als ik het zou willen zou ik met één Cleavage-special over de serie nog
niet toekomen. Het verhaal is van een ongeziene gelaagdheid (pun
intended) die traag maar op een mooie manier aan de kijker onthuld
wordt door middel van plot twist na plot twist. De serie enkel aanzien
als een verhaal over cowboys en indianen zou veel afdoen aan de perfect
geconstrueerde complexiteit van het verhaal. Als u echter na het
bekijken van de laatste aflevering het gevoel heeft dat u net een veel te
lange les Grondslagen van de chemie heeft uitgezeten, geen nood, het
internet staat vol met besprekingen die het verhaal perfect uitleggen.
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And the Oscar goes to …
Komende zondag is het weer zo ver; de jaarlijkse hoogmis van het witte
doek, een circle jerk van bejaarde blanke mannen om de beste mensen
in de filmindustrie te benoemen: de Oscars. Al voor de 89e keer zal
belachelijk veel talent afzakken (of over rated actrices volgens Donald
T.) naar Hollywood in de hoop te kunnen meedingen naar het summum
van ieders carrière: een academy award. Maar hé, beste redacteur, wie
komt er volgens jou in aanmerking voor zo’n prijs? Ah fijn dat u het
vraagt, ik zal mijn ongevraagde mening voor u neerpennen.
In principe wordt het dit jaar ‘La la land’ tegen de rest. Van de 14
nominaties is de kans vrij groot dat ze zeker de helft verzilveren,
waaronder alles met muziek en geluid, montage, regie, cinematografie
en mogelijk beste film. Wat beste film betreft staat het zo goed als vast
dat deze gaat naar een van de (naar mijn mening) beste drie films van
het jaar; La la land, Arrival of Moonlight. Wat acteurs en actrices betreft,
is het voor mij vaak één pot nat en dit lijkt me dan ook meestal een van
de meest subjectieve categorieën. Beste muziek gaat hopelijk naar
Moonlight of Passengers, maar de hype rond La la land is zo gigantisch
dat er waarschijnlijk geen ontkomen aan is. Arrival had ook prachtige
cinematografie maar hier is de vaststelling uit de vorige zin ook van
toepassing. Wat de beste animatiefilm betreft, is de kans groot dat één
van de twee Disney films wint (Zootopia of Moana), maar Kubo and the
two strings verdient het ook zeker omwille van zijn originaliteit. Zoals
eerder gezegd staat het ook zo goed als vast dat Damien Chazelle beste
regie wint voor La la land, en ere wie ere toekomt, je kan het de 32jarige man enkel gunnen na zijn eerste heerlijke film Whiplash en nu dit
‘meesterwerk’, het zou een mooie bekroning van een proces van zes jaar
zijn (zolang heeft hij blijkbaar aan het script van La la land gewerkt).
Kortom, indien u zondagnacht zo gek bent om op te blijven en live te
volgen of ik het bij het rechte eind had er grandioos naast zat, doe
gerust. De kans is namelijk groot dat ik het zelf niet eens ga doen.

19

De “Waar the fuck is T?”-rubriek
BERICHT VAN ALGEMEEN NUT- Op donderdagavond omstreeks 24.00h
werd de Leuvense student TH laatst gezien op een studentenactiviteit in
Alma 3. Sindsdien is er geen spoor meer van hem gevonden. TH heeft
een groot, slank gestalte, blond haar en sproetjes. Hij is te herkennen
aan zijn luid Limburgs accent. Op moment van verdwijning droeg hij
geen jas. Deze werd na de feiten wel gevonden door een zekere JP.
Heeft u een vermoeden waar deze jongeman zich bevindt, neem dan
contact op met de eindverantwoordelijken van plaatsvindend
evenement of child focus.
Enkele ooggetuigen delen hier hun vermoedens van zijn verblijf:

























Iets met een grietje
Pausbar ( de enigste plaats in Leuven waar je moet zijn buiten hier)
Op het toilet (3x)
Op de trappen aan het vomeren
Roze vis aan het eten want witte is vies
Op het dak
Zijn maag ledigen in de wc
Weg, hij is een hydro-man, dus hij is in de poriën van de Limburgse
zand gekropen
In de berging, hangend rond het aangesloten vat
Frituur
In de boskes, tegen een boom (2x)
Aan het slapen (2x)
Een boom aan het schuren
Om de hoek (bevestigd: er zijn personen gesignaleerd om de hoek)
Aan het uitkateren in de Voer
In een (niet nader bepaald) bed
Op weg naar zijn vriendin, maar hij is zijn sleutel kwijt, dus dan
maar in de goot gesukkeld
Joost weet waar
Op de bus aan het vomeren
Boven, maar het alarm is niet afgegaan want Tijs is een dikke vette
ninja
Met een bananenboom naar Madagascar
In de E
In de goaltjes van de kickertafel
Tijs is in Jupiter
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 Rondjes aan het lopen op de Finse piste
Wij danken alvast alle vrijwillige medewerkers die deel hebben genomen
aan dit onderzoek.

Sabrina wil ook wat kwijt
Hallo, ik ben Sabrina,
Ik studeer geologie, ik word daar of en toe mee uitgelachen. Ik vind dat
niet zo erg want dan zeg ik: “Axella rocks!” en dan zijn ze meestal wel
op hun mondje gevallen hoor.

















Jonas: zwak dat ge niet wilt zingen
Sarah: ge blijft een 2e bach
Yannick: doe iets aan die lelijke gezichten die jee trekt op een foto
Matthias en Romy: jullie tamzakken, zing ook eens iets!
Lars: ik wou dat ik doof was, dan moest ik u niet aanhoren
Ruben: het bewijs dat er op rosse mensen gespauwd kan worden
Dave: GINGT GIJ GEEN UUR GELEDEN WEG???
Axelle: wat zou Geos zonder mij zijn? Ik ben ultra tof.
Jonas: een quaestor hoort te zingen!
Vincent:
leer
Clark
een
goede
praeses
worden
Ella: blijven drogen
Stijn: altijd tof maar een beetje vaag
Sebastian: jij bent de margi van onze bachelor
RUPS IS STOM
Zoë: topschacht
Clark: volgend jaar als praeses, plz hopelijk minder marginaal en
meer verantwoord
Jan: het … (niet verder aangevuld)

XXX Die van feest die altijd te laat is maar het goed bedoelt

***Sabrina is een lukraak gekozen pseudoniem, om de eer van de persoon in kwestie niet te schenden (CR)***
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Stageverslag: Maarten in Essen
Met het begin van het nieuwe semester is er heel wat volk van de masters
op pad getrokken naar het buitenland. Maarten zit zich in Essen te
amuseren: te zien aan volgende collages!
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Roddels
CR is naar horen
vrijgezellenleven

zeggen

flink

aan

het

profiteren

van

het

RB profiteert daar graag van mee #achterdenhoek

Sommigen beginnen vragen te stellen bij de bekwaamheid van de
Alexanders:

Om ineens verder te gaan:
AC heeft op het kerstfeestje frituurolie over zijn schoenen gegoten. Hij
was vergeten de kraan onderaan de friteuse dicht te draaien.
AC muilt graag stofzuigers.
ZVB en GS uit 1e bach kunnen naar eigen zeggen goed een stok
vasthouden, héél goed…
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Horoscoop
 Dino (Ram)
Er gaan spannende dingen gebeuren deze maand, Dino. Maar let op
dat je je niet te snel laat vangen door sensatie, want daar kan je wel
is lelijk je broek aan scheuren. Teken eens een piemel in iemand zijn
nota’s. Het zal een verrassend effect teweeg brengen.
 Aquifer (Waterman)
Als je het even niet meer ziet zitten, bedenk dan dat er ergens op de
wereld mensen jaloers zouden zijn op wat jij al in je leven hebt
bereikt, Aquifer. Vergeet niet om je oma nog eens te gaan bezoeken
deze maand, ze ziet u graag komen.
 Hamersmijter (Boogschutter)
De winterdip velt ons allemaal een beetje, geen zorgen. Een paar
pintjes kunnen wonderen doen. Als dat nog niet helpt: Op
dinsdagavond kan je gratis salsa-initiatie volgen in de sportoase.
 Trilobiet (Kreeft)
Het wordt tijd jezelf wat meer te belonen. Heb je al plannen voor de
zomer gemaakt? Knijp er eens lekker tussenuit naar een exotische
bestemming! Geld moet rollen, probeer Ryanair eens! ’t Schijnt dat
Porto en La Palma heel laag staan…
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 Mammoet (Steenbok)
Je bent goed op weg, mammoet, ieder op zijn manier. laat je niet
van de kaart brengen door wat anderen zeggen. Pas wel op op
liefdesgebied, iedereen ziet er namelijk aantrekkelijker uit als je
twee maanden geïsoleerd bent geweest.
 Tweeling
De sterren staan heel gunstig voor jou, en dat ga je merken aan de
omgang met andere mensen. Je gaat ook een nieuwe vaardigheid
leren deze maand.
 Schacht (Maagd)
Je gaat je ’s avonds vaak sneller moet voelen dan normaal. Dat is niet
erg, slapen kan je altijd nog in de les. Eet voldoende rood vlees en
veggies: zorg ervoor dat je op tijd je ijzerpillen inneemt.
 Anomalocaris (Leeuw)
Ja, die affiche van Pukkelpop ziet er niet slecht uit he. Langs de
andere kant, sfeer en bier zijn goedkoper in Leuven, en dit een heel
semester lang, dus chill. De mango’s gaan in reclame staan in de
Colruyt deze maand, profiteer daarvan!
 Stauroliet (Stier)
Hier en daar eens een les skippen kan heus geen kwaad, je zal immers
hulp krijgen uit een onverwachte hoek. Vermijd deze maand teveel
contact met geografen, het zal een slechte invloed hebben op je
chakra’s.
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 Kompas (Weegschaal)
Let goed op je aankoopbonnen deze maand, een welbepaalde
handelaar gaat u proberen in de zak te zetten. Meer groen in je leven
zal je goed doen: koop een plantje voor op kot of kijk regelmatig is
naar de voetbal. Bij voorkeur live.
 Belemniet (Vissen)
Gij die jarig zijt, proficiat. Gij die niet jarig zijt, lees uw eigen
horoscoop. Post-verjaar depressie? Tuinieren is een goede manier om
je gedachten te verzetten. Geen groene vingers? Ga dan naar de
Baarr, zelfde thema. Pas ook op voor Herpes en klierkoorts, met al
die verjaardagskussen, bleh.
 Ammoniet (Schorpioen)
Ook al denk je dat het vlot gaat, vergeet niet op tijd een pauze in te
lassen. We hebben nog een lange weg te gaan tegen dat het terug
vakantie is. ’t Schijnt dat Geos een aantal leuke activiteiten doet, ga
eens een kijkje nemen. Eet absoluut geen aardbeien, het is niet het
seizoen.

28

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, als goede wetenschappers richten we ons enkel tot de feiten.
Uiteraard is elke link met een geologiestudent louter toeval *kuch*
*kuch*.
Let wel op: het hoofdpersonage in volgend stripverhaal is een
CARAkatuur.

Aflevering 4: Caraman gaat het kerstfeestje ‘redden’
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Zoek de 7 ongelukjes
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Gesponsord door:

Toch al een meer dan vorige editie!
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