Maart 2016
Editie 5
Jaargang 4

Cleavage

In Mijnen Tijd heette dit nog Vulkaantje

Verantwoordelijke uitgever: Geos Leuven vzw
Redacteurs: Tijs Hoedemaekers, Pieter Mallants,
Robin Vorsselmans & Sander Op de Beeck

2

Voorwoord van de redactie
Vrienden van de exacte wetenschap,
Voor een keer ben ik eens op tijd begonnen met het schrijven, en heb ik
nog absoluut geen idee wat voor onzin onze functies gaan uitkramen, en
naar goede gewoonte heb ik ook na hun inzending nog steeds geen idee!
Met 4 uur les per week (en een klein vodje papier te schrijven dat 'thesis'
heet), hebben we er voor kunnen zorgen dat we onze trouwste lezer nog
eens een Cleavage van de bovenste kaasplank kunnen voorschotelen.
De paasvakantie kruipt steeds dichterbij, en daarmee ook het gevoel dat
je nog niets productief gedaan hebt dit semester. Maar wees niet
getreurd! In plaats van iets productief te doen, zit je dit magnifieke blad
te lezen. Er is wel een uitermate gedreven student onder ons. 2e jaar JA
zat plotseling onder de masterstudenten in de les geofluids, leerstof te
volgen waar hij in zijn wildste dromen nog niet heeft aan kunnen denken.
Volgens ons zat hij gewoon in het verkeerde lokaal de les Isotopen te
volgen. Beetje hoog gegrepen daar J, maar je komt er wel!
Met 4 uur les per week (en een klein vodje papier te schrijven dat 'thesis'
heet), hebben we er voor kunnen zorgen dat we onze trouwste lezer nog
eens een Cleavage van de bovenste kaasplank kunnen voorschotelen.
Veel zelf schrijven hebben we gelukkig niet moeten doen. Er zijn wel
een aantal masterstudenten die met plezier over hun ervaringen op
stage/Erasmus/voortplanten in buitenlandse oorden/… dat de pagina’s
gevuld zijn geraakt! Of toch hopelijk vol genoeg om jullie middagpauze
te vullen!
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
Noodgedwongen kruip ik weer eens achter mijn scherm. Je zal het
voorbije jaar al wel doorgehad hebben dat ik niet echt een dichterlijk
talent ben en dus kan je wel begrijpen dat dit een moeilijkere taak is
van mijn takenpakket. Vele mensen hebben mij al verteld dat lichtjes
overdrijven best aanvaardbaar is. Maar nu genoeg over mij, eventjes
overschakelen naar belangrijkere en vooral toffere dingen. Jullie zullen
na 5 weken waarschijnlijk ook al jullie eigen takenpakket hebben
opgelopen en dat kan soms vermoeiend zijn. Gelukkig bestaat er een
team van mensen die jullie van de nodige ontspanning voorzien. Ik heb
afgelopen weken toch echt wel gemerkt dat jullie je graag ontspannen
op allerlei vlakken. De ene sport graag en de andere drinkt al wel eens
graag een pintje. Nog andere genoten onlangs van een uitstap naar een
brouwerij, al dan niet gepaard met een pintje. Sommigen onder jullie
genoten dan weer liever van een pintje onder net iets meer fancy
omstandigheden. Deze kwam je dan ook tegen op het galabal. Ook
intellectueel konden jullie je tegoed doen aan een lezing en debat van
Scientica, waar ook weer een receptie aan gebonden was. Als ik dat hier
zo lees, komt er wel veel alcohol aan te pas, bende alcoholisten. Ik heb
waarschijnlijk nog enkele activiteiten vergeten, maar ik wil jullie ook
niet te hard vervelen. Komende weken zullen wij nog zulke toffe
evenementen voor jullie hebben klaarstaan zodat je tijdig stoom kan
afblazen.
Van deze gelegenheid wil ik ook nog eens gebruik maken om reclame te
maken voor het feestjaar van faculteit wetenschappen. Advanced
curiosity, het thema van het feestjaar, heeft heel wat te bieden. Op het
einde van de maand komen er weer enkele interessante dagen aan bod.
De events werken wel met inschrijven, dus je bent er best snel bij door
een kijkje te nemen op de website van faculteit wetenschappen.
Op een ander vlak kunnen jullie je ook bezighouden met de
rectorsverkiezingen. Ze zijn net een pak interessanter geworden omdat
Luc Sels zich kandidaat heeft gesteld. Zal Rik Torfs zijn machtspositie
kunnen behouden, of wordt hij van zijn troon gestoten. Jij, als student,
hebt hier een stem in. Binnen enkele maanden zullen we het weten.
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Zo, dit was het alweer. Hopelijk was mijn tekstje luchtig genoeg en
hebben jullie het niet direct overgeslagen. Tot de volgende!
Vincent
En omdat de rest van de pagina leeg is krijgen jullie een mooie foto van
mij!
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Woordje van Feest
Allo allo
Wauw wat een awesome evenementen hebben we al gehad dit semester!
Van het ene dikke feestje in het andere en het wordt er alleen maar
beter op. Ondertussen is IMT hopelijk supervlot verlopen, net zoals de
vrouwencantus. Wij zijn al volop aan het dromen van de volgende
knallers. Aangezien de paasvakantie eraan komt, wordt het een rustigere
periode. Daarom hebben wij bijgevoegde bingo (die iets verder te vinden
is) ontworpen in afwachting tot de arenacantus, zware bierenavond etc.
Er is maar één regel: vals spelen is ook spelen en volledige rij vol=
zuipen. Oei, dat zijn twee regels, fock.
Meer hebben wij jullie niet te zeggen: drink ze, feest ze.
Xoxo, tot in de Baarr
AxElla en friends
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Sport aan het woord!
Beste geologen,

Hopelijk vlot het semester bij iedereen een beetje. Op sportief vlak doen
we het alleszins niet slecht! Vorige week hebben de sportievelingen van
Geos zich kunnen bewijzen tijdens de American Football initiatie samen
met Wieslandia. Het was echt een topavondt! Ook bedankt aan de toffe
supporters, dit wordt zeker geapprecieerd.
Van al dat gecantus met de cantusweek en dat gezuip op het galabal
zullen we niet fitter worden… Hoog tijd om wat actief te zijn! Mensen
die graag meedoen aan de Antwerp ten miles of de 20 kilometer van
Brussel kunnen hun inschrijven via de KULeuven voor enkele voordelen.
Meer info bij jullie sportpraeses. Zit dus zeker niet stil en in afwachting
van de volgende sportactiviteit kan je Bert helpen om de bal in het doel
te schieten!
Groeten,
Sport
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Cultuur laat van zich horen
Beste geologen,
Vorige week was het zover, de Open Geos Quiz. Er was een geweldige
opkomst en daarvoor dank. Joren was wel een beetje teleurgesteld in
de resultaten, vooral in Axelle haar kennis over kak. Gefeliciteerd aan
de Quizlamitische Extremisten voor hun prestatie! In voorbereiding op In
Mijnen Tijd TD hebben we nog een mooie kleurplaat uitgezocht.
Veel kleurplezier!
Het cultuurteam
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Vicepraeses aan het woord
Deze keer geef ik geen mandala om te kleuren of zeg
ik welke evenementen er allemaal staan te wachten.
Nope, deze keer geef ik jullie een kort verslag over
het galabal van Scientica1 dat plaats vond vrijdag 10
maart.
Eerst en vooral wil ik het volgende zeggen: aan allen
die gekomen zijn, gelle zijt super! Aan allen die niet
gekomen zijn, gelle hebt ewa gemist!
Vincent en ik zijn beide die dag naar de kapper gegaan en ik ook nog
naar een visagiste zodat we er allebei tip top in orde uit zagen. En laten
we eerlijk zijn, we zagen er allemaal goed uit op het galabal.
Vincent en ik begonnen onze avond met nog vlug wat te oefenen voor
onze dans waar we al weken lang aan gewerkt hadden. Daarna begaven
we ons naar het diner. Er waren spijtig genoeg niet heel veel mensen
aanwezig en ook weinig proffen of assistenten. Nochtans was het eten
overheerlijk, niets negatiefs over te zeggen. Ook al was de drank à
volonté, ik denk niet dat iemand zich heeft zat gedronken tijdens het
diner. Misschien sommigen wel wat tipsy, maar niet zat.
Het live bandje Yellowcity begon wat met vertraging, maar ze hebben
alvast voor goeie sfeer gebracht. Na hun optreden deed Brent (voorzitter
van Scientica) vlug een speech ter ere van 200 jaar Faculteit
Wetenschappen (waardoor de decaan ook aanwezig was) en dan het
moment waar velen naar uitkeken... de openingsdans2 of ook wel soms
de 'praesessendans' genoemd. Vincent, de andere praesessen binnen
Scientica met hun dates en ik dansten op het liedje 'The one that I want'
uit de film Grease. Uit de tonnen complimenten die we kregen, kunnen
we wel zeggen dat de dans geslaagd was.

1

Helaas zijn de foto's nu nog niet online (19/03/2017), vandaar de foto met lage kwaliteit.

Wil je deze graag zien? Ga dan naar de facebook van Najade Witterzeel. Daar staat een filmpje van
redelijk goede kwaliteit ;)
2
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Ik denk dat alle aanwezigen zich hebben kunnen amuseren voor de rest
voor de avond. Heel veel mensen vonden het wel spijtig dat er geen
hapjes waren, maar dat is omwille van problemen met het budget. Ook
Roxanne, vicepraeses van Merkator, had haar avond misschien wat
anders gezien. Ze dacht namelijk dat ze zwaartekracht de baas was, wou
een salto doen over Younes (internationaal bij Scientica), maar viel op
haar hoofd. Gelukkig was jullie vice met auto en bleef ze daardoor
nuchter, waardoor Roxanne naar de dokter gevoerd kon worden. Op het
einde van avond, na de afbraak, heb ik zelfs de ondervoorzitter (die heel
wat had gedronken) en de penningmeester van Scientica naar hun kot
gebracht. Zeg nu eerlijk, hoeveel chance kan je hebben met zo'n
geweldige vice van Geos? :P
Wat ook nog noemenswaardig is over die fantastische avond, is dat Axelle
in een prachtig roos kleedje is gekomen met een bijpassend kroontje. Ik
geloof zeker dat ze een geweldige avond heeft gehad, want ze was toch
moeilijk naar huis te sturen toen het feest gedaan was. Ze bleef samen
met Cuinera (Merkator) het lied 'Gotta go my own way' van High School
Musical 2 zingen. Ik heb haar zelfs haar een keer opgepakt en naar buiten
gedragen, maar dat had geen zin. Lieve Axelle, ik heb u kei graag als
persoon, maar als ik zeg 'mama zegt ga naar bed' doe dat dan volgende
keer en zeker als een paar mensen van Geos u tegen houden om de zaal
terug te betreden ;)
Voilà, dit was een beetje een kleine schets van een topavond. Ik kijk
heel erg hard nu uit naar het galabal van volgend jaar en ik hoop ook dat
ik andere mensen nu heb warm gemaakt om te komen.
Kusjes en knuffels,
Jullie visje
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Woordje van de schachtenmeesters
Zo, hier zijn we weer met onze volledig overbodige zever. Of misschien
toch niet? Euh, ik denk toch van wel.
In ieder geval willen we iedereen
bedanken die GEOS naar een derde
plaats heeft gedronken/gezopen
tijdens afgelopen kringenzuip. ’s
Anderendaags zal het wel een zware
dag zijn geweest, maar het was het
waard! Daarna was er het leerrijke
brouwerijbezoek met de nodige
degustaties. En voor wie er niet was: je hebt iets gemist. Enkele dagen
later ging de scienticantusweek van start met vier toffe cantussen met
onze medewetenschappers. Nu weet ik daar eigenlijk niet veel meer van.
Ik ga er dus van uit dat het een topcantusweek was! Gekke recipiënten,
veel speeddates (al dan niet van hetzelfde geslacht), cava en vlaggen
waren er die week te zien. Een weekje later waren er serieuzere dingen
te beleven zoals de infosessie over het praesidium, de jobfair, de
American Football initiatie en het galabal. En ja, ook langs deze weg
doen we een oproep: kom volgend jaar een handje meehelpen in het
praesidium! Chique kleren alom op het geslaagde galabal met vooraf
lekker eten. Hoe vol je met stickers van IMT TD stond op het einde van
de avond stond, weet niemand. ’t Zullen er in ieder geval veel geweest
zijn. En dat zal je wel gemerkt hebben als je voor de spiegel stond. Toch
moet je de spiegel eens de rug keren. Omdat je zo nog betere momenten
gaat meemaken! Persoonlijk ben ik geen fan van cava, maar als het gratis
is, moet je ervan profiteren. ’s Avonds in de rij staan voor
beiaardcantuskaarten kan voor sommigen ook wel bekend klinken,
gelukkig was er tenminste nog iets te eten. Alleen was het wel een
beetje koud. Croques waren het trouwens dat er te eten was, moest het
u interesseren. Het oplossen van vragen is bijna nooit leuk: het doet ons
namelijk altijd denken aan examens. Toch blijft de open GEOSquiz een
avond vol plezier, vertier en enkele pintjes bier. Een goede uitslag doet
er ook eigenlijk niet toe, dus geen paniek als je hebt gefaald.
Nu volgen er zelfs nog leukere activiteiten (of zijn al gepasseerd, ligt
eraan wanneer ge dit boekje in uw pollekens hebt) zoals scienticafé met
12

daarvoor mannenavond/vrouwencantus en IMT TD. Ken jij een beter
feestje dan IMT TD? Natuurlijk niet. Allemaal afkomen dus!

Pindakaas

P.S.: Wil iemand Clark de weg wijzen naar zijn vriendjes?
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P.P.S.: Clark is ook de boer kwijt, help je hem even? Als je toch zo
goed bent in helpen, wil je hem dan ook volgend jaar helpen in het
praesidium?
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De Joren van ICT
In de Wondere Wereld van de ICT viel er de laatste tijd niet zo veel te
beleven. Mijn toverspreuken zorgden er voor dat alles vlot verliep en er
geen sprake was van duistere magie, die er voor kan zorgen dat
bijvoorbeeld de site crasht (bij Merlijns baard, dat was nog niet zo
simpel).
Maar nu over interessantere zaken: ik heb nog maar net transfiguratie
onder de knie. Om dit te bewijzen, heb ik deze tovenaar van gedaante
doen veranderen! Jawel, het is moeilijk te zien, maar de rechtse
tovenaar is niet helemaal hetzelfde als de linkse! Ik daag je uit om alle
6 verschillen te vinden. Veel plezier!
ICT-Wizard
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Geos Bingo
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‘Ik zweer het, nog één aflevering’, een
seriereview
Een toekomst waarin je levensloop bepaald wordt aan de hand van
ratings die andere mensen je geven, een toekomst waarin je jezelf kan
klonen op moleculair niveau om via A.I. je eigen huis van domotica te
voorzien, een toekomst waarin alles wat er voor je ogen afspeelt,
opgeslagen wordt in de cloud via een camera in je oogkassen,…
Net genoemde situaties zijn nog maar het topje van de ijsberg die Black
Mirror is. Black Mirror – verwijzend naar het scherm van je computer,
smartphone, tablet,… wanneer deze uitgeschakeld is – laat zien hoe de
wereld er zou kunnen uitzien wanneer Artificial Intelligence nét dat
tikkeltje verder staat, de rol van sociale media nét dat tikkeltje
‘belangrijker’ is, of de technologie ongekende toppen scheert. Neem
hierbij de complete afwezigheid van ethische commissies en je hebt het
script voor een doorsnee aflevering. De bedenker van Black Mirror is
Charlie Brooker, een soort van Britse Michael Van Peel die mee zou
werken aan De Ideale Wereld; voor Black Mirror was hij namelijk vooral
bekend voor het zetelen in satirische programma’s en het maken van
eindejaarsoverzichten. Met de serie kan hij zijn eigenzinnige kijk op de
wereld combineren met zijn fantasie en zo de vrije loop laten. Wat dit
oplevert moet je vooral zelf bekijken maar is simpelweg geniaal.
Elke aflevering (durende tussen 50 minuten en 1u30) schetst echter een
nieuw verhaal, elk seizoen bestaat dus uit een aantal (kort)films die
telkens over een nieuw onderwerp gaan. Dit is echter allesbehalve een
minpunt, aangezien elke aflevering zulk krachtig en dramatisch verhaal
vertelt dat het net lijkt alsof het juist bedoeld was als alleenstaande
(kort)film te bestaan in plaats van te passen in een langer seizoen. In
elke aflevering wordt er ook nadrukkelijk, op een gitzwart komische
manier, geprobeerd om ons een geweten aan te smeren: personages
bevinden zich soms zo een ongelooflijk ongemakkelijke situaties dat je
bijna je eigen haren uittrekt wanneer je je inbeeldt hoe je jezelf in hun
plaats zou voelen, en dat nét omdat deze situaties zo levensecht zijn
voorgesteld. Indien er een tegengestelde zou zijn voor de uitdrukking
‘rozengeur en maneschijn’, dan zou het gevoel dat je hebt na elke
aflevering hiervan de definitie zijn.
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Filmreview: Trainspotting & T2: Trainspotting
Op het moment van dit schrijven (een druilige maandagavond eind
februari) moet T2: Trainspotting nog in de zalen verschijnen, maar door
de journalistieke bekendheid van Cleavage is een deel van de redactie
naar de avant-première mogen gaan kijken. Omdat ik op moment van
schrijven niet weet wanneer deze Cleavage zal uitkomen, is het onzeker
of T2: Trainspotting nog in de zalen speelt op dit eigenste moment. Om
deze reden gaat deze review eerst over Trainspotting (1996), zodat dit
artikel niet volledig nutteloos is.

Het was het jaar 1996, een bewogen jaar. Sophie Turner werd geboren,
de macarena was juist uitgekomen, maar het was vooral Danny Boyle die
de popcultuur verbaasde. Met Trainspotting bracht hij een
controversiële cultfilm uit, die momenteel (overigens terecht) door
velen beschouwd wordt als een van de beste films aller tijden.
Trainspotting gaat over een Schotse junkie Mark Renton, gespeeld door
Ewan McGregor (toen nog onbekend), die op het randje van de
marginaliteit leeft in Edinburgh. Samen met zijn vrienden en ‘vrienden’
Spud, Tommy en Franco stort hij zich in de (lichte) misdaad en wisselen
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ze dit doodleuk af met occasioneel (of nogal veel) heroïnegebruik. De
situatie verandert wanneer Mark de knappe deerne Diane tegenkomt.
Meer ga ik niet zeggen over het verhaal, omdat dit een film is die je
moet zelf moet ontdekken. De film is zeer hard en handelt over gevoelige
onderwerpen. De beelden zijn niet gecensureerd en tonen de bitter
harde realiteit van de Britse marginale samenleving. Het drugsgebruik
zorgt ervoor dat misselijkmakende scenes, geweld en grof taalgebruik
niet gemeden worden. Deze scenes zijn echter wel legendarisch en
zullen door de fans steevast bestempeld worden als filmklassiekers. Maar
de film toont ook de gelukkige momenten van de junkies, waardoor je
een rollercoaster van emoties meemaakt. Het ene moment walg je van
de personages en het volgende moment kunnen het je best vrienden zijn.

De film draait vooral rond keuzes die de personages maken, en kan op
een aparte manier bekeken worden als een verhaal over volwassen
worden met zowel de vrolijke als de melancholische aspecten hiervan.
De casting van deze film is voornamelijk subliem met Ewan McGregor als
sympathieke twintiger. Maar het is vooral Robert Carlyle als de
agressieve Franco die de show steelt. Carlyle speelt hier de rol die zijn
carrière heeft gemaakt heeft en mag van mij gerust ook de 13de doctor
in Doctor Who spelen (rara wie dit aan het schrijven is). Ook de
soundtrack van deze film tilt de film naar een hoger niveau. Zowel (toen
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opkomende) alternatieve Britse elektromuziek als Britpop komen hier
aan bod, wat de film nog een extra positieve dimensie geeft.
Kortom, dit is een film die je geweldig gaat vinden of er helemaal niets
aan gaat vinden. Een tussenweg bestaat niet.
Dit jaar, 21 jaar na, komt er eindelijk een vervolg uit, met name T2:
Trainspotting. Aan deze film merk je al hoe sterk onze maatschappij
verandert is. De film is minder bruut dat zijn voorganger, want de ruwe
eerlijkheid van Trainspotting zou in deze politiek correcte maatschappij
niet meer verkocht geraken.
Alle castleden (van de personages die
Trainspotting overleefd hebben) keren terug in
deze film. T2 is een prachtige hommage aan
Trainspotting en is in vele opzichten anders en
toch hetzelfde. De personages zijn 21 jaar
ouder en kijken toch met nostalgie terug aan
hun tijd van de vorige film. Controversiële
onderwerpen
worden
weer
op
een
evenwichtige manier in beeld gebracht, maar
de personages zijn toch een stukje
volwassener en er komt iets minder drugs aan
te pas.
Desalniettemin is T2 een pracht van een film,
maar kan het net niet aan zijn voorganger
tippen. Het is ene must-see voor de liefhebbers van Trainspotting, maar
kan ook gesmaakt worden zonder deze gezien te hebben. Toch is het aan
te raden om eerst de klassieker uit 1996 te kijken vooral naar de filmzaal
af te zakken. De melancholie wordt naar een hoger niveau getild als je
de bagage van Trainspotting met je mee kan nemen.
Om even kort door de bocht te gaan: Trainspotting handelt over een
quarter-life crisis op zijn marginaalst en T2 gaat over een nostalgische
half-life crisis op zijn marginaalst.
Kortom: Trainspotting en T2 zijn films die iedereen op z’n minst 1 keer
gezien moet hebben!
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Lachen, gieren, brullen
Het is reeds enkele edities geleden dat er nog een sectie van dit
prachtige blad werd geëerd aan de hofnarren van onze samenleving, de
mensen die als job hebben om andere mensen zo hard mogelijk te doen
lachen. Probeer er niet te veel over na te denken dat zulke jobs bestaan
de volgende keer dat je tijdens de blok de minst pijnlijke methode
opzoekt om zelfmoord te plegen.
Een van de favoriete buitenlandse stand-up comedians van deze
redacteur is Louis C.K. Dat is het pseudoniem waarmee Louis Szekely
reeds lange tijd bekend stand in komedieland. Naast optreden acteert
hij ook en heeft hij zelfs zijn eigen komische fictieserie die losjes
gebaseerd is op zijn eigen dagelijkse leven, ‘Louie’ genaamd.
De stijl van Louis C.K. is niet meteen te vergelijken met een Vlaamse
tegenhanger en past langs de andere kant zeker ook niet in het rijtje van
de typische Amerikaanse schreeuwende comedians en dat maakt hem in
mijn opzicht één van de betere en unieke in zijn vak. De manier waarop
hij vertelt over zijn leven als gescheiden man en vader van zijn 2
tienerdochters, over zijn vele ergernissen in de huidige samenleving,
over heel absurde (zogezegd waargebeurde) anekdotes, de vele
levenslessen die hij voor zijn toehoorders klaar heeft, maar vooral
ongegeneerd over best gênante en soms seksueel expliciete
onderwerpen gaat alsof het niets is, hij kan het allemaal.
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Thuisrubriek: Zit Waldek achter de verdwijning
van Toon?
Verdwijningen, ze gebeuren tegenwoordig zeer frequent. Zoals TH was
verdwenen als een dief in de nacht op de karaokepong, zo verdwijnen in
thuis ook vele acteurs. Soms was er een verklaring voor de verdwijning
maar soms bleef de onwetendheid groot. Bij Geos mogen we blij zijn dat
TH goed en wel is teruggekeerd, in thuis is het leven een tikkeltje
harder.
Terugblik naar het verleden
Als ik persoonlijk één verdwijning in thuis moet opnoemen dan is het
sowieso de verdwijning op Veronique in seizoen 10. Tijdens dit seizoen
heerste er grote paniek omtrent een serieverkrachter, Swerts. Lange tijd
voor iedereen onbekend gebleven totdat Veronique hem ontmaskerde
toen hij een poging waagde om Sofietje eens uit te kleren te doen, de
snoeper. Swerts en Vero kwamen in een gevecht en door zijn slagen en
verwondingen leed ze aan geheugenverlies nadat ze ontwaakte uit haar
coma. Om te bekomen van al deze miserie vertrokken Veronique en haar
vriend Mo op reis naar Marokko (Mo is van Marokkaanse afkomst, woont
daar nu ook terug samen met zijn vrouw Bianca en hun twee kinderen.
Of Theo Francken iets te maken heeft met het terugkeren van Mo is nog
onzeker). Is het door de hitte, door de vele theetjes of door alah weet
wat, maar plotsklaps kwam haar geheugen terug in Marokko. Helaas te
laat, Swerts had al lang zijn handlanger gestuurd en weg was ze.
Verdwenen als de zon voor de maan, en ‘s nachts is het koud ze, zo in
de woestijn.
Veronique was zeer geliefd in thuis en wordt door niemand meer
herdacht.
Over Sofietje gesproken, ook zij is langentijd verdwenen geweest. Na al
de prostitutie en drugs (mede mogelijk gemaakt door Renzo Fierens) had
ze eindelijk haar leven weer op poten. Haar relatie met Peter Vlerick
liep op rolletjes totdat Sofie spoorloos verdween. Pas maanden later
werd ze dood terug gevonden in de Ardennen. (Verkracht en vermoord
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door het lief en vader van Femke, Femke de huidige vrouw van Peter).
Sofie was zeer geliefd in thuis en wordt door niemand meer herdacht.
Een andere vreemde verdwijning, en persoonlijk ook vreemde
verhaallijn, was het verhaal omtrent Fien (lief van Jens). Zij verdween
na een afspraakje met Guy, de exman van Mayra, hij had haar namelijk
gewurgd. Fien was zeer geliefd in thuis en wordt door niemand meer
herdacht. (Kan wel zijn doordat Jens nu ook gestorven is, dat iedereen
haar een beetje vergeten is).
Zo zijn er nog vele (korte) verdwijningen geweest in thuis en niet altijd
met slechte afloop zoals mijn voorbeelden van hierboven. Bij verdwenen
kinderen was de afloop vaak iets minder gruwel als moesten ze soms wel
wat doorstaan (Emma). Soms waren ze ook te klein om zich er iets van
te herinneren, bijvoorbeeld kleine Lucas die op pad ging met Peggy. Ook
Julie, de dochter van Werner, werd gekidnapt als baby. Dit door de zus
van Werner, ons Veronique! In de tijd dat zei nog mentale problemen
had.
Nu heb ik wel bewezen dat verdwijningen vrij alledaags zijn in thuis. De
boeman doet iets slecht en wordt achteraf gestraft voor zijn daden. Is
het hedendaags ook nog zo simpel als vroeger? Of was vroeger toch alles
gewoon beter?
Wally
Waldekski
is
niet
wie
we
denken
In 2017 werd de thuiskijker geteisterd met de verdwijning van Julia. Zij
verdween op mysterieuze wijze maar enkele weken later herrees ze
weer als paddestoelen na een regenachtige dag. Woensdag 15 februari
2017 was dus een heugelijke dag voor alle naïeve thuiskijkers die zo met
Waldek in zaten. Gelukkig zijn wij als echt thuisfanaten op onze hoede,
zoals echte ‘moloten’ zijn wij thuisoten en herbekijken wij aflevering na
aflevering om de waarheid te doorgronden. Wij hebben u wel door
Waldek, we know what you’ve done. Julia zo drogeren totdat iedereen,
inclusief zijzelf, denkt dat ze zot is. Vervolgens ergens tussen Polen en
België droppen en dan verwachten dat ze zonder kaart en kompas naar
huis kan wandelen. Wat jij niet wist is dat Julia vroeger nog in de scouts
heeft gezeten, het was dus perfect mogelijk voor haar. Oke, het was een
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ferm tochtje, en ze heeft er wat blijnen aan overgehouden maar daar
stond ze dan ineens een paar weken later. De drugs heeft jammer genoeg
zijn sporen nagelaten, geheugenverlies en op haar tocht richting huis is
ze ook enkele vijzen verloren. Julia kan het niet meer na vertellen,
daarom voelen wij ons verplicht om alles uit de doeken te doen, en te
vechten
voor
Julia
haar
onschuld.
Nadat de verdwijning van Julia helemaal voorbij was en Waldek zelf
buiten schot was, schoot hij opnieuw in actie, volgende slachtoffer:
Toon. Ditmaal met goede bedoelingen. Hij besefte dat hij over de
schreef was gegaan door Simonneke hare slokdarm is met nat te doen.
Frank kon dit uiteraard niet echt appreciëren dus is er dringend een
verzoening nodig. Waldek zag hoe Kaat en Toon closer en closer werden
maar hij wist ook wat voor een rotzakske onzen Toon eigenlijk is. Om
Frank de kosten van de scheiding te besparen nam Waldek initiatief. Hij
ontvoerde Toon naar een onbekende locatie (hopelijk een warme locatie
zodat hij altijd zonder T-shirt moet rondlopen). Of zijn plan lukt, of er
een verzoening tussen Waldek en Frank zal gebeuren blijft voorlopig nog
onzeker maar één ding is nu wel aan het licht gekomen: Waldek is
helemaal niet zo onschuldig als iedereen dacht.
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Stageverslag: Ruben in Zwijndrecht
Hey geologen en …, ik doe mijn masterstage bij de DEME-group, een
Belgisch bedrijf dat een zeer grote speler is op de internationale
markt. Mijn eerste keuze was om voor een bedrijf te gaan dat aan
tunnelbouw doet, maar na een beetje onderzoek leerde ik dat de
meeste tunnelprojecten in Europa al uitgevoerd zijn of in een eindfase
zitten. Daarom ging ik dus voor mijn tweede keuze: baggerwerken en
offshore-projecten. DEME staat voor Dredging, Environmental and
Marine Engineering, en was dus het ideale bedrijf om bij te solliciteren
voor een stage.
Na een echt sollicitatiegesprek mocht ik aan mijn stage beginnen
binnen de RMPE-afdeling (Research Method Production and
Engineering). De afdeling bestaat vooral uit ingenieurs, maar ook een
team van 10 geologen die zowel op kantoor als in het buitenland
werken. Het is een team met een heel gezellige sfeer, en zoals echte
geologen eten we elke middag onze boterhammekes buiten op, of het
nu prachtig weer is, of koud en winderig (alleen regen is een beetje te
veel van het goede).
DEME werkt op basis van aanbestedingen, wat wil zeggen dat een
opdrachtgever bekendmaakt dat hij een project wil laten uitvoeren en
bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. De data over het project
die door de opdrachtgever verzameld werd, komt als eerste bij de
geologen terecht. Het is dan onze taak om een geologisch grondmodel
met bijhorende profielen te maken waarop de ingenieurs zich kunnen
baseren voor hun berekeningen. Op dit moment help ik met het
samenstellen van een database van de bodemgegevens van
windmolenparken vóór de Belgische kust. Ook ben ik bezig aan een
grondmodel voor een windmolenpark in Nederland waarvan de
aanbesteding pas later dit jaar wordt opengesteld voor offertes.
De stage is een groot contrast met het studentenleven, je moet immers
5 dagen per week 8 uur per dag werken. Een dagje verlof nemen gaat
niet zomaar want dan moet je op het einde van de stage die dagen
inhalen. Het hoofdkantoor van DEME ligt ook in Zwijndrecht, wat dus
wel een heel stukje van Leuven is. Bij een gemiddelde werkdag mag je
ook nog enkele uren bijtellen als je, zoals ik, heel wat in de file staat.
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Maar desondanks ben ik zeer blij met mijn stage hier. Het toffe team
en de interessante opdrachten compenseren dat ruimschoots!
Ruben Vandijck, 1e master geologie

Come at me Bro!
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Wat is het nut van een assistent?
Wie zijn het, dat vreemde volk dat je af en toe door de gangen ziet
wandelen, alsof ze hard aan het werk zijn? Dat volk da ’s middags rond
de pingpongtafel zit te lopen alsof hun leven ervan afhangt? De
slimmeriken die veel moeite doen om dat simpel principe uit te leggen
wat je toch niet snapt na de les? Eigenlijk is het niet zo moeilijk: het
zijn onze geliefde assistenten! Maar wat doen zij eigenlijk? Daarvoor
deze rubriek, waarvoor ik hopelijk genoeg assistenten vindt om ze in te
vullen voor mij, waar ze hun onderzoek kort kunnen toelichten. In deze
editie: Johanna.
 Licht kort je onderzoek toe
Mijn onderzoek gaat over de geodynamische context waarin de
Karagwe-Ankole Belt in Centraal-Afrika gevormd werd tijdens het
Mesoproterozoïcum. Tot nu toe werden verschillende modellen
voorgesteld op basis van structurele observatie enerzijds en
geochemische data anderzijds. Zowel een intracratonische setting
met verschillende extensie- en compressiefases als een subductiecontext met uiteindelijk continent-continent collisie werden
voorgesteld in publicaties. Met mijn onderzoek zal ik structurele
gegevens verzamelen in combinatie met metamorfe petrologie,
geothermobarometrie,
radiometrische
dateringen
en
de
geochemische samenstelling van mineralen. Al deze gegevens zal ik
dan integreren in één consistent tectono-metamorf kader, m.a.w.
een reconstructie van de druk, temperatuur en geochemische
processen doorheen de tijd. Professor Muchez is de promotor van mijn
doctoraat.
 Waarom heb je gekozen voor doctoraat? Ben je gevraagd of heb
je het zelf voorgesteld?
Ik heb gekozen om een doctoraat te beginnen omdat ik altijd al erg
geïnteresseerd was in het toepassen van de theorie die we zagen in
hoorcolleges op ‘real-life’ case studies. Mijn bachelorproef en thesis
vond ik geweldig leuk om te doen. Het idee om een eigen
onderzoeksproject uit te mogen voeren leek me dan ook echt tof. In
december van mijn tweede masterjaar vroeg professor Muchez (ook
28

de promotor van mijn thesis) als ik geen interesse zou hebben om te
blijven als doctoraatsstudente in zijn onderzoeksgroep. Het project
dat hij in gedachten had, interesseerde me zeer erg. Vooral het
veldwerk in het fantastisch mooie Rwanda, de verschillende
technieken die gepland stonden en de uitdaging om alle resultaten te
verwerken in een aaneensluitend verhaal spraken me aan.
 Heb je problemen gehad om een beurs vast te krijgen en wat
zijn de algemene moeilijkheden hiermee?
Een doctoraat kan verschillende financiële situaties hebben. Het kan
zijn dat een professor projectfinanciering heeft om een
doctoraatsstudent vier jaar te betalen. Een tweede mogelijkheid is
dat je in kader van je doctoraat werkt voor een ander bedrijf of
onderzoekscentrum zoals Sibelco, VITO of SCK-CEN (al dan niet in
samenwerking met KULeuven) die je doctoraat of een deel daarvan
bekostigen. In deze gevallen moet je vaak solliciteren zoals je voor
een gewone job zou doen. Ten slotte kan je ook bij de Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) een applicatie indienen om een
beurs te bekomen. Dit is wat ik gedaan heb. In je aanvraag is het
voornamelijk belangrijk het doel en nut van je onderzoek te
promoten. Er kruipt heel wat tijd in het schrijven van de aanvraag,
maar helaas zijn slaagpercentages voor deze beursaanvragen niet
zeer hoog, ongeveer 20%.
 Wat heb jij gemist in de opleiding?
Aan de KULeuven krijg je als geoloog een zeer brede
wetenschappelijke basis aangevuld met specifieke vakken van hoge
kwaliteit die aansluiten bij de onderzoeksdomeinen van de proffen.
Over het algemeen ben ik ben heel blij met de opleiding die ik gehad
heb. Ik heb als ‘geoloog’ leren denken. Specifiek voor mijn doctoraat
mis ik een beetje kennis van metamorfe petrologie, maar zowiezo zijn
er tijdens een doctoraat altijd zaken die niet behandeld werden in je
opleiding en die je op jezelf moet uitzoeken. Een doctoraat is meestal
innovatief, wetenschap staat niet stil en het is logisch dat je in vijf
jaar studie niet alle expertise onder de knie kan krijgen die je nodig
hebt in je doctoraat.
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 Advies voor toekomstige doctorandi
Als onderzoek je interesseert, moet je zeker niet bang zijn om tijdens
je master-thesis langs te gaan bij je promotor (of een andere
professor) en te polsen naar mogelijkheden. Dat toont je oprechte
interesse. Een doctoraat is een ‘engagement’ van vier jaar en vraagt
een grote verantwoordelijkheidszin. Het slagen van je project is voor
het overgrote deel jouw eigen verantwoordelijkheid. Als laatste moet
je je ook realiseren dat naast je onderzoek ook veel andere zaken
komen kijken zoals vb. abstracts schrijven, presenteren op
conferenties, artikels publiceren, practica geven etc. . Deze
wetenschapscommunicatie is ook een grote hulp in je verdere
ontwikkeling als wetenschapper.
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Sanderken in de Walen
Angezien da dadde ier ol int frans is ek beslotn om da teksje iere int west
vloams te schrieven. Kwerkn ier dus in twi zandstèèngroeves in de
woalen, meer bepoald in Marchin en Modave, twi dorpsjes da gin schete
groot zien. Die groeves zelve zien ook nie van de grotste mo der zien ier
toch genoeg steenn om ip te kloppn. Kmoen iere e kartje moakn me de
steenn ip zoda zieder ier weetn woa da ze moen groavn. Kmoen ier wok
e 3d-model moakn. Vo de reste moekik ier wok wa rapportn schrievn en
wa artiekels leezn, ol int frans. Kwerkn ier elke dag van ten achten tot
te viern. Daarna goak no durbuy woa dak bluvn maffn. Das e goeie
twientig kilometers rien, dus da doek me den otto. Tis ier vree leutig ma
af en toe komk toch efkes na Leuven want da bluft toch e bère stad.

31

Roddels
NW heeft JB gemuild.
NW heeft drugs nodig.
VV spuit graag in winezen hun bakkes.
VV bekent: “NW trekt mij af.”
VV is zo veel aan het muilen dat men het overzicht al is kwijtgeraakt.
JP muilt pas na 4u (alleen staat zijn horloge blijkbaar serieus voor).
SB wordt opgewonden van een luvisol.
YVI was te laat op het practicum omdat hij zich nog aan het aftrekken
was.
EVM zou liever op GAS-excursie gaan zonder kleren.
YVI: “Als ge niet met een meiske moogt uitgaan, moet ge CR meenemen.
Zij is een manwijf.”
TH wou dat hij zo cool was dan AVC.
ZVB wilt nog wel massages van LdS. De schachtenmeesters gaan hier
echter niet mee akkoord. AC zou namelijk graag alle aandacht van LdS
hebben.
AC vond muilen met LdS fijn.
SV muilt enkel jongens van haar richting #ocharmeYVI.
AC: “Ik kan MSM ‘dingen’ laten doen.”
XV was ram brak op Scienticafe en heeft tonggeworsteld met een
onbekende adonis.
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Horoscoop
 Dino (Ram)
Pas op dino, er zijn fossielenfretters op zoek naar jou! Dit kan
positief uitdraaien in een muiltje her en der maar soms zijn
fossielenfrettrs draken. Pas hier voor op want die kunnen
vuurspuwen en uw slokdarm verbranden doet pijn!
 Aquifer (Waterman)
De poriën van het Limburgse zand zijn jou goed gezind. Al jou
hydrologische vooruitzichten zullen uitkomen, voor de mannen bij
het vrouwelijke geslacht en voor de vrouwen ook!
 Hamersmijter (Boogschutter)
Je zal deze week diarree hebben. Pas op met vat je eet, of juist
nie, want dan kan je misschien een regenboog kakken
 Trilobiet (Kreeft)
Warm water is niet jou vriend. Als je kokend water over je krijgt
word je oranje, en ga je dood.
 Mammoet (Steenbok)
Mamoet, 7 april in de futur in Turnhout is een super goed feestje.
Je kan hier best naartoe gaan anders zal uw haar blauw kleuren
zonder dat je dit wou.
 Tweeling
Een van de dagen zal de vermoeidheid toeslaan. Uw wallen zullen
zo groot worden dat uw gezicht blauw uitslaat. Gelukkig lopen er
ook ettelijke mammoeten rond met blauw haar dus daar kan je wel
een partner zoeken. Dus uw vermoeidheid zal u aan een lief
helpen, als dat niet mooi is!
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 Schacht (Maagd)
Een keer goed muilen kan zorgen voor geslachtsgemeenschap.
Mogelijk met de ontvang(st)er van het gemuil, of met jezelf. Dit
hangt volledig af van de standaarden van je partner of jezelf!
 Anomalocaris (Leeuw)
Anomalocaris, groen op groen past niet. Stop ermee, het vloekt.
Zeker als je uw roze schoenen eronder aan doet, anders kon je nog
zeggen dat je incognito was met de Heverlese bossen.
 Stauroliet (Stier)
Je hebt een snottebel onder uw neus hangen, als je een lange tong
hebt heb je geluk dan kan je hem probleemloos weghalen. Anders
zal je uw handen moeten vuil maken.
 Kompas (Weegschaal)
Je bent helemaal het noorden kwijt. Orienteer je goed langs een
willekeurig magnetisch veld (lees: mannelijk/vrouwelijk schoon)
om het terug te vinden!
 Belemniet (Vissen)
Jij bent vreemd. Daar kan je jammer genoeg niks aan doen… Sorry.
 Ammoniet (Schorpioen)
ALCOHOL IS DE DUIVEL! ALCOHOL DRINKEN ZORGT ALLEEN MAAR
VOOR SLECHTE KEUZES! Een cola-light af en toe is goed voor de lijn
en bespaart je van de idiote levenskeuzes!
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HET GEOS-BOS
Een satirsche rubriek of memesenzo - Redactie edition
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GAS excursies kunnen wel
vermoeiend zijn!
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De avonturen van Cara-man
De avonturen van Caraman zijn gebaseerd op waargebeurde feiten.
Uiteraard is elke link met een geologiestudent louter toeval *kuch*
*kuch*. In onderstaand avontuur dienen de blikjes cara aan de riem van
Caraman als schaal voor de geologenhamer.
Let wel op: het hoofdpersonage in volgend stripverhaal is een
CARAkatuur.
Aflevering 5: Caraman gaat op excursie
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* Neen, Clark, neen, houdt u eens aan het script dat ik u doorstuur!
Trouwens ik ken betere koeien als u en ben zelfs vrij zeker dat die ook
nog eens lekkerder zijn.

P.S.: Zelfs na ontdekking van een scheur aan zijn kruis zit Caraman de
volgende dag met dezelfde broek in de les.

39

Gesponsord door:
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