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Voorwoord van de redactie 

Beste vrienden van de exacte wetenschap, waar het sociaal aanvaard is 

om af en toe aan een steen te likken, 

Een nieuwe ploeg brengt veel veranderingen met zich mee. Er is echter 

wel een rots in de branding, als het ware, die de turbulente stromingen 

tegenhoudt met een hoop gezever en gezaag: het Merkatorke. Kidding, 

de Cleavage natuulijk!  

Onze redactie blijft voor ¾ hetzelfde, met een toevoeging van een 

vrouwelijke toets, dat hopelijk het testosteron, dat soms uit onze 

pagina’s druipt, kan aanvullen met wat oestrogeen. Wie dit nieuwe 

redactielid is, kan je lezen in haar voorstelling, of op het voorblad. 

Kies maar, maar we raden aan om haar voorstelling door te lezen! 

Verder stelt de nieuwe ploeg zich voor, onder leiding van Alexander. Ze 

zullen dit, waarschijnlijk, wel goed doen. Verder zijn er nog een aantal 

activiteiten van de kiesploeg, als poging om jullie stem te werven! Zo is 

er maandag de schitterende shosholoza cantus, onder leiding van Tijs 

en Axelle. Dinsdag is er een eetstandje met mexicano’s en ’s avonds 

een jenevertocht door de bossen van Heverlee. Woensdag moeten we 

het opnemen tegen de biologen in een spelletje aardbal, wat we 

uiteraard met twee vingers in de neus gaan winnen! Donderdag is er 

nog een eetstandje met panini’s en ’s avonds het “Geos goes Tripel”. 

Dat wordt hopelijk plezante week! 

Maar er is uiteraard maar een stem die telt: die van de lolploegen. 

“Prinsessium” neemt het op tegen “Familie Geos”. Hou zeker jullie 

ogen/oren open om wat van hun activiteiten mee te pikken! 

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 nieuwe praeses (s)preekt 
Een nieuw jaar betekent een nieuw begin en ook een nieuw 

praesidium. We zijn een jonge ploeg, vol met jeugdig talent en een 

aantal oudere maar zeer ervaren zakken. Dit jaar zal het onder leiding 

gaan van mezelf, Alexander, en met behulp van mijn fantastische vice-

praeses en het schitterend team van ‘Tripel Kaoliniet’ zullen we er een 

sfeervol jaar van maken. 

Zodat jullie mij een beetje beter leren kennen, zal ik 

mezelf voorstellen. Ik ben Alexander Clark en ben 

afkomstig uit Loosdrecht te Nederland (voor de mensen 

die het niet kennen, het is ten zuidoosten van 

Amsterdam). Ik zit in het 2e Bachelor en ben nu 

schachtenmeester. Sommige onder jullie kennen mij 

misschien met een koeienpak aan. Dit is omdat ik 

eigenlijk innerlijk een koe ben en die laat ik zo tot 

expressie komen. Maar koeien kunnen ook goed 

studenten vertegenwoordigen, zeker in vergaderingen 

en op het vlak onderwijs. Ook kunnen ze goed met 

andere mensen/koeien omgaan en zeker goed feesten.  

Geos is een kleine kring maar heeft toch heel wat leuke activiteiten. 

We hebben leuke feestjes en geslaagde TD’s, waar Geologen hun beste 

moves laten zien. Ook zijn er, voor de net iets actievere onder jullie, 

sportactiviteiten. Gezellige cantussen mogen natuurlijk niet ontbreken 

en op het cultureel vlak hebben we ook interessante 

cultuuractiviteiten. Wij van ‘Tripel Kaoliniet’ zullen Geos gezellig 

houden.  

Tot slot geef ik jullie één van mijn levensmotto’s mee: ‘I got a fever 

and the only prescription is… more cowbell!’  
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Woordje van Feest 
Er waren eens lang geleden…. 

Twee Feestprinsessen! Na twee jaar regeren over het geweldige 

Feestjesrijk vonden ze een nieuw doel in hun sparkling, shining en 

fluffy prinsessenleven. Op hun trotse, roze eenhoorns reden ze de 

horizon, gesierd met de meest kleurrijke regenbogen tegemoet. Met 

tranen in de ogen en terugdenkend aan de vele mooie feestmomenten, 

wuifden de inwoners van Feestjesrijk hen uit. 

Na enige tijd vond Feestjesrijk twee vrijwilligers die deze zware maar 

leuke taak willen verderzetten. Yoseidon en Raphrodite kwamen 

neergedaald van de berg Olympus. Met zich brachten ze vier halfgoden 

met zich mee: Michilles, Hannahlena, Chloétrera en Sarahmele.  

Samen gaan ze proberen om de goddelijke feestvreugde van de 

Olympiërs tot in het Feestjesrijk te brengen. Jammer genoeg blijkt het 

Feestjesrijk niet zo rijk te zijn als de naam doet vermoeden. Daarom 

lieten ze de groteske extravagantie achterwege.  

 

Met de middelen die tot hun ter beschikking staan, zijn ze aan de slag 

gegaan en komt het eerste feestje er al snel aan! Aangezien het getal 3 

in de Griekse mythologie het toppunt van volmaaktheid is, werd 

besloten om hun feestje in hetzelfde thema te doen. Naast 3 

versnaperingen krijgen zij die duidelijk hun best hebben gedaan om 

zich als trio te vertonen, een beloning   Deze onvergetelijke avond 

gaat door op donderdag 27 april in het zaaltje in ’t Vervolg. Dus kom je 

beste dansmoves tonen en maak indruk op jullie opkomend praesidium, 

“Tripel Kaoliniet”!  

Χαιρετίσματα αγαπητέ ηλίθιοι 

Team Feest! 
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Raphrodite Yoseidon 

Chloétrera Hannahlena Michilles Sarahmele 
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De (minder) gierige Quaestoren 
De toffe Quaestoren 

 

Na één academiejaar Jonas stalken zal ik vanaf volgend jaar het roer 

overnemen. Ik ben verheugd dat er een vice-quaestor mij volgend jaar 

zal assisteren. Ik ben vooral blij dat hij weet hoeveel €2,50 + €3,50 is 

(dit is naar het schijnt een nogal moeilijke rekensom voor schachten). 

Je zou denken: “Die pipo’s, die verantwoordelijk zijn voor de 

financiën, kunnen toch niet veel te zeggen hebben?” Maar wij hebben 

toch wel enkele mededelingen. Zo gaan er wel degelijk veranderingen 

gebeuren t.o.v. vorig jaar. Ik ben namelijk druk bezig met het opzetten 

van financiële constructies in Panama met omleidingen via Alma III 

waar ik elke woensdagavond kleine stortingen zal doen. Verder zou ik 

willen oproepen tot vrijwillige donaties aan GEOS Leuven vzw. U kan zo 

bijvoorbeeld een donatie geven aan de redactie van dit prachtig boekje 

tijdverdrijf. Zo stoppen ze ook ineens met zagen achter geld bij ons. 

Wij danken jullie alvast voor de donaties. 

P.S.: Het doneren van oordopjes aan de quaestoren wordt ook 

geapprecieerd. Zo hoeven wij niet meer te doen alsof we niet naar de 

redactie luisteren. 

 

Dan ook nog dit: 

Every conversation between the editors and the quaestoren be like: 



8 
 

 

 
  
 

Groetjes jullie toffe quaestoren 

Alexander & Shandro 

 

P.P.S.: De redactie hoeft niet te klagen dat ze niet genoeg geld 

krijgen, want zelfs wij hebben niet genoeg geld voor fotoshop en 

moeten het bijgevolg met paint doen.  
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Sport aan het woord! 
Beste cleavagelezer,  

Met spijt in het hart nemen we volgend jaar afscheid van Matthias als 

sportpraeses. Hij heeft de voorbije 2 jaar de iets actievere activiteiten 

van Geos georganiseerd en daar willen we hem voor bedanken. Maar, 

niet teveel getreurd want volgend jaar zullen wij, Jan en Sander, zijn 

taak met vol enthousiasme overnemen. Wij staan er echter niet alleen 

voor want wij worden ondersteund door de volgende 

sportmedewerkers: Ben, Tuur en …?????????????????... 

 

We zullen jullie volgend jaar met plezier een hele resem 

sportactiviteiten aanbieden. Toppers daaronder zijn de IFB (dus zeker 

inschrijven) en het grootste sportevenement van Leuven: de 24u-loop. 

Maar aangezien wij zelf al wat ouder zijn zullen we ook trachten wat 

rustigere sporten te organiseren, denk aan pétanque. 

Dus begin maar al te lopen en je armen wat te trainen want we maken 

er volgend jaar een topjaar van. 

Grtz 

Team sport 

Ps WENGER OUT  
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Cultuur laat van zich horen 
Hallo vriendjes van de geologie 

Ik ben Melissa en bijgestaan door Jolan presenteer ik u het opkomend 

cultuurteam. Twee aardwetenschappers vol reislust en bewondering 

voor natuur en cultuur gaan de uitdaging aan om jullie van 

cultuurbezigheden te voorzien. Wij zijn met iet wat weinig, maar dat 

trekken we ons niet aan. (extra medewerkers zijn echter heel hartelijk 

welkom!!!) 

Gedurende het jaar worden er fenomenale quizzen, verrassende 

spelletjes en misschien zelfs een aangename brouwerijbezoek of een 

stijlvolle casinoavond georganiseerd. Al bij al wordt cultuur steevast 

een avontuur.  

Kan je niet langer wachten om te zien wat wij in petto hebben? Schrijf 

je dan zeker in voor het evenement tijdens de kiesweek.  Wij trekken 

door Leuven op speurtocht en drinken onderweg wat jenever. Een 

mooiere ontspanning op dinsdagavond kan ik me niet voorstellen! Om in 

de stemming te komen, kan je alvast naar een route tot Jolan speuren 

op onderstaand labyrint.  

Tot snel! 

Melissa 
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Vicepraeses aan het woord 
Ik ben Zoë en Ik ga het komende academiejaar de praeses bijstaan. Ik 

zal meehelpen om alles in goede banen te leiden. Ik ben er zeker van 

dat we een topteam zullen vormen. 

Samen met Alexander zal ik aanwezig zijn op de vergaderingen van 

LOKO, waar we Geos zullen vertegenwoordigen.   

Verder wil ik een aanspreekpunt zijn voor Geos en andere kringen. Ik 

zal mijn taak als vice combineren met schachtenmeester, hierbij zal ik 

ook een aanspreekpunt zijn voor de eerstejaars en zal ik ze laten 

kennismaken met onze studentenvereniging. 

Volgend jaar zal een jaar vol leuke activiteiten worden. Ga je graag 

naar feestjes en cantussen of toch liever iets sportiefs of wil je graag 

een beetje cultuur opdoen? Wel we hebben het allemaal. Het nieuwe 

praesidium zit vol jong geweld dat niet kan wachten om zich te 

bewijzen. Dit gaan we dan ook zeker doen tijdens de kiesweek. Er 

staan een heleboel activiteiten op het programma. Een jenevertocht, 

eetstandjes en natuurlijk ons geweldige kiesfeestje: Geos goes tripel!  

 

Ik heb alvast zin in deze geweldige kiesweek. Hopelijk jullie ook! 

Groetjes Zoë 
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Woordje van de schachtenmeester(essen) 
Woordje van de Schachtenmeester(ressen)  

Wij, de toekomstige Schachtenmeesters, gaan er met alle plezier voor 
zorgen dat de eerstejaars goed begeleid worden tijdens hun ontwikkeling 
van Schacht tot volwaardig persoon. We zullen hen wegwijs maken 
doorheen Leuven en Heverlee. Met veel enthousiasme zullen we de 
nieuwelingen rondleiden doorheen de campus. We tonen hun de lokalen, 
practica zalen en uiteraard niet te vergeten, de trots van elke 
aardwetenschapper, dé Geogang. Naast de weg van je kot naar de campus 
is het ook niet onbelangrijk te weten hoe je in het centrum komt. We 
tonen hen de weg naar de beste cafés, pittigste fakbars en last but 
ZEEKER not least de Wina bar. De kunst van het cactussen zullen we hun 
ook niet ontnemen, dit gaan we hun keurig uitleggen. Uiteraard kunnen de 
onbezonnen Schachten terecht bij ons met al hun vragen.  

 

Veel liefs Zoë & Gitte 
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De Joren van ICT 
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In Memoriam 

Pieter Mallants – te vroeg van ons heengegaan, omdat hij op schema 

loopt. 

Redactielid (†2015-2017), memelord-zeveraar. Ons dierbeminde 

redactielid is van ons heengegaan, mag je vrede vinden in het 

hiernamaals.  

Never stop meming. 
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De nieuwe redacteur doorgelicht 
Out: Pieter. In: Najade. De rest van de redactie blijft, net als de 

seksuele geaardheid van LDS *kuch*, volledig operationeel! Om het 

nieuwe redactielid wat meer te leren kennen, heeft zij onderstaande 

vragenlijst “ingevuld”. Deze heeft ook gediend als sollicitatiegesprek 

om de felbegeerde positie van Cleavage redacteur te bemachtigen. 

Najade 

Favoriete kleurkleur   coca-cola (light)-bruin 

In een vorig leven was ik  een vuil janet 

Mijn favoriete weekdag  ik kan elke dag wel goed weken 

Later zie ik mezelf als   zeespons 

Mijn sterkste punt   mijn wachtwoord van mijn laptop:

      najadeisdeallerbestevanheeldewereld 

      maar dan in sterretjes. 

Mijn zwakste punt   mijn enkels 

Cleavage betekent voor mij : hopen dat er meer roddels zijn over 

      iemand anders dan over mij 

Jouw motto    een avond op cola eindigt nooit zat!

      *lollzzzzz* 

Ik ga op reis en ik neem mee snapchat filters 

Favoriete one night stand  Jay Vleugels 
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Lolploeg: Familie Geos 
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Lolploeg: Prinsessium 

 

Liefste dagboek, 

Deze week ga ik leuke dingen doen samen met mijn mede prinsesjes en 

andere onderdanen. Naast rougekes drinken gaan we ook enkele 

activiteiten doen. Pas op, versta ons niet verkeerd, ons hoofddoel van 

deze week is en blijft Rougekes drinken hoor!  

Maandag 24/04 

Ochtendcantus, dat is samen met de vogeltjes zingen bij het 

ochtendgloren. We spreken af aan de Abdij van ’t Park om 06.00h want 

om 06.15 komt het zonnetje op, ik warm mijn stem alvast op! 

Dinsdag  25/04 

Workshop codex versieren. Afspraak centraal grasveldje campus 

Arenberg, naast het Tripel Kaoliniet eetstandje. Vergeet zeker uw 

codex niet mee te nemen, wij zullen de prinsessenstickers voorzien. 
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Woensdag 26/04 

Prinsessenuitstap met de mechanische koets. 08.00h aan de E, enkel 

voor genodigden.  

Donderdag 27/04 

Taart- en cakeverkoop aan het grasveldje van campus Arenberg, naast 

het eetstandje van Tripel Kaoliniet. Jammie, twee prinsessen van ons 

hebben hun beste recepten bovengehaald om de lekkerste cakes en 

taarten van het hele koninkrijk te bakken. En iedereen mag daarvan 

meesmullen! 

 

Mijn idolen zijn: 

Lize  

(Keukenprinses, Dierenprinses, de Mooiste van het land) 

  Axelle  

 (Beestenverslindster, 

Dyslexieprinses,  Rougekesqueen) 
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Chloé (Poetsprinses, Schoenenprinses, Koetsqueen) 

 

Pabitra ( Swimming queen, The 

Voice of the Sea, Ros) 

 

 

Ella (Slaapkoningin, Hofspinster, Musicalqueen) 
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Barba Rossa 
Enige tijd geleden maakten we kennis met Sabrina. Nu heeft Sabrina 

ook nog een goede vriend, namelijk Barba Rossa. Hij is echt wel een 

toffe kerel ondanks het feit dat hij een ros baardje heeft als hij weer 

te tam is om zich te scheren. Het enige probleem is dat hij soms wel 

een vreemde (sommige beweren zelfs een politiek incorrecte) 

gedachtegang heeft. Het echt grote probleem is dat hij dat dan ook 

nog eens doodleuk meedeelt. Dit terwijl iemand deze informatie wilt 

weten. Vandaar dat ik enkele voorbeelden zal geven van de afgelopen 

maand: 

 Situatieschets: Barba Rossa heeft bloed aan zijn hand. 

Mededeling van Barba Rossa: ‘Kijk, ik heb in EVM haar broek 

gezeten.’ 

 

 Situatieschets: Barba Rossa zijn luchtmatras is kapot. 

Mededeling van Barba Rossa: ‘Ik heb die samen met SV kapot 

gepoept.’ 

 

 Situatieschets: SV raakt zijn manboobs niet aan (er is dus 

eigenlijk niks vreemd aan de hand). 

Mededeling van Barba Rossa: ‘Nu blijft SV nog van mijn 

manboobs, maar deze nacht kan ze er weer niet afblijven.’ 

 

 Situatieschets: Iemand vraagt aan Barba Rossa of hij seksueel 

gefrustreerd is. 

Mededeling van Barba Rossa: ‘Niet meer sinds SV en MM (beiden 

ex-geologen) zijn blijven slapen.’ 

 

 Situatieschets: Iemand vraagt aan Barba Rossa of EVM ook 

positieve eigenschappen heeft. 

Mededeling van Barba Rossa: ‘Ja, ééntje, ze kan goed “rijden”.’ 
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 Situatieschets: Iemand vraagt aan Barba Rossa wanneer hij 

eindelijk uit de kast gaat komen. 

Mededeling van Barba Rossa: ‘Ik weiger uit de kast te komen.’ 

 

 Situatieschets: Barba Rossa leest de roddel 

 in de cleavage. 

Mededeling van Barba Rossa: ‘Muilen doet ze niet, maar …’ 

 

 Situatieschets: Barba Rossa heeft een oplossing gevonden om van 

straat te geraken. 

Mededeling van Barba Rossa: ‘Ik bezwanger een hoer, wacht 9 

maanden en dan draai ik die kleine binnen.’ 

 

 Situatieschets: EVM zegt tegen Barba Rossa: ‘Ik zit graag op uw 

gezicht.’ 

Mededeling van Barba Rossa: ‘Dat heb ik wel graag.’ 
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Sanderken en bier 
Tripel Karmeliet 

In een bierreview in deze kieseditie 

van de Cleavage mocht één bier 

zeker niet ontbreken: Tripel 

Karmeliet. Dit bier werd in 1996 

gelanceerd. 

Het is een blond 3 granenbier 

gebrouwen door brouwerij Bosteels 

in Buggenhout naar een 17e eeuws 

Dendermonds recept. Het heeft een 

alcoholpercentage van 8.4% waarmee 

het een zwaar bier is. Het bier wordt 

het best geschonken aan een 

temperatuur van 6 tot 9 graden 

Celsius. 

Het bier heeft een goud tot bronzen kleur en na het uitschenken is een 

uitgesproken schuimkraag aanwezig. Het bier heeft een kruidig en 

fruitig aroma en dit wordt doorgetrokken in de smaak.  

Over het algemeen vind ik dit een zeer goed bier. Zeker een aanrader 

om op café te bestellen en aanvaardbaar om een praesidiumteam naar 

te vernoemen 

Score: 4:20/413 
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Tempelier 

Na het schrijven van de Tripel Karmeliet 

review had ik nog steeds wat dorst en 

dus heb ik besloten om nog een bier te 

proeven: Tempelier. (excuses dus voor 

eventuele schrijffouten en clichés 

veroorzaakt door C2H5OH). 

Dit Belgisch bier, vernoemd naar de 

glorieuze ridderorde uit de 

middeleeuwen wordt gebrouwen door 

Brasserie Bocq in Purnode in opdracht 

van Brouwerij Corsendonck (Turnhout). 

Het bier werd in 2009 gelanceerd. 

Het bier heeft een helder koperrode kleur en heeft een 

alcoholpercentage van 6%. Na inschenken valt de romige schuimkraag 

op. Het bier heeft een frisse (kan ook veroorzaakt zijn door afkoeling in 

de koelkast), fruitige smaak en is eigenlijk gewoon zeer lekker. 

Zeer lekker bier. Aanrader in combinatie met 

https://www.youtube.com/watch?v=M0d4qM7gCH8 (handig voor 

digitale lezers) 

Score: 1099/622 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M0d4qM7gCH8
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Heineken 

Dit past eigenlijk niet echt onder bierreview, maar het wordt 

geadverteerd als bier dus is 

het onze taak om deze false-

advertising aan te kaarten. 

Dit “bier” werd gelanceerd in 

1873 door Heineken en is 1 

van de populairste 

alcoholhoudende dranken ter 

wereld (dit is volledig te 

wijten aan de 

marketingafdeling van het 

bedrijf en niet aan de 

kwaliteit van het product, 

deze marketingafdeling is 

volgens mij, gezien de 

kwaliteit van het 

geadverteerde product, een 

van de beste ter wereld) 

Het is een brouwsel met een gele kleur en een alcoholpercentage van 

5%. Ingeschonken lijkt het brouwsel op pils, maar laat u niet vangen, 

daar stopt de vergelijking. De smaak is eigenlijk niet te beschrijven. 

In het algemeen is Heineken geen aanrader om te drinken. Zelfs niet 

bij ongekende dorst. Eventuele aangeraden toepassingen zijn: Barbaren 

afleiden, gebruiken als afwaswater en valsspelen op een dopingtest 

(Heineken valt niet te onderscheiden van urine). 

Score: 0/alles 
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Ann in Trondheim 
Hei allen sammen! 
 
Dit semester studeer ik niet in Leuven, maar in Noorwegen, meer 
bepaald in Trondheim. Het is de derde grootste stad van het land, maar 
het centrum is net zo klein en charmant als Leuven. De natuur in de 
omgeving is ook adembenemend, met zicht op de omliggende fjorden 
en dennenbossen. Trondheim ligt in het westen aan de kust wat 
betekent dat het weer hier snel kan veranderen. Heel plots kan een 
zonnige dag veranderen in een sneeuwstorm. Terwijl jullie momenteel 
aan het genieten zijn van het eerste lenteweer, is het hier nog steeds 
aan het winteren met ongeveer 5 cm sneeuw op de grond en 
temperaturen die niet hoger gaan dan 7°C. Op mijn eerste dag zelfs 
was het -13°C, maar gelukkig is het niet altijd zo koud. Trondheim 
bevindt zich ook vrij noordelijk, wat betekent dat het aantal uren 
daglicht ook niet hetzelfde is als in België. In het begin van mijn 
verblijf had ik ongeveer 5 uren licht. Ondertussen zijn de dagen aan 
het lengen en heb ik licht van 6u30 tot 18u30, dus 12u in totaal. De 
uren daglicht zullen nog verlengen tot ongeveer 20,5 uur vlak voor mijn 
vertrek, want dan komt de zon op om 3u00 en gaat ze weer onder om 
23u30.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Net als de meeste internationale studenten zit ik op kot in de 
studentenwijk  Moholt. Moholt ligt op een serieuze heuvel ongeveer 
30 min wandelen van de campus. Het pad is echter heel steil en met de 
hoeveelheid sneeuw en ijs dat hier kan voorkomen, is het ook niet de 
veiligste weg. Daarom dat ik meestal met de bus reis. De bus stopt 
bijna elke 10 min vlak voor mijn deur en kan mij op 5 min naar de 
campus brengen of terug naar kot. Daarbij rijden de bussen hier heel 
goed volgens schema en als ze toch vertraging hebben opgelopen, 
wordt dit onmiddellijk (en zeer correct) aangegeven op de app. De 
koten in Moholt, maar ook in en rond de stad, zijn eigendom van SiT. Ik 
woon in één van de nieuwste gebouwen met 9 verdiepingen, elk 
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bestaande uit een living met keuken en 15 kamers. Met mijn kamer heb 
ik ook veel geluk gehad, want ik woon op de 9e verdieping en heb dus 
een prachtig uitzicht. Het noorderlicht kan ik zelfs gewoon vanuit de 
keuken zien omdat de ramen naar het noorden gericht zijn en vanwege 
de hoogte vormt lichtvervuiling ook geen groot probleem. Bij aankomst 
in mijn kamer was het wel mijn plan trekken, want voor een matras en 
bureaustoel moet je zelf zorgen. Naast koten verzorgt SiT ook 
sportoases, cafés zoals de Moete, studentenrestaurants zoals de Alma, 
… Elke Student Village heeft ook een activity center van SiT. Dit is een 
plaats waar alle studenten welkom zijn voor een babbel of een spel. Zo 
zijn er verschillende gezelschapsspelletjes aanwezig, maar ook een 
pool- en kickertafel. Verder worden er ook quiz- en filmavonden 
georganiseerd. Het is dus de perfecte plaats om nieuwe mensen te 
leren kennen. De mensen die je hier ontmoet, zijn echter vaak 
allemaal internationale studenten. De Noren moest ik gaan zoeken in 
mijn les of toevallig tegenkomen in de keuken. In het algemeen zijn de 
Noren vrij bedeesd en zullen ze niet snel zelf een gesprek beginnen. 
Maar na een paar keer mijn kot- en klasgenoten te hebben 
aangesproken, durven ze het nu wel (en ze hebben zelfs toegegeven 
dat ze dan heel trots zijn op zichzelf). De kleinste kleuter tot de 
oudste bomma of bompa kan heel goed Engels, dus het is gelukkig niet 
noodzakelijk Noors te leren. De taal is soms wel te lezen, maar als je 
ze hoort spreken kan je er niets uit opmaken. Zelf ken ik net genoeg 
Noorse woordjes om mijn boodschappen tot een goed einde te 
brengen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een andere belangrijke organisatie voor een internationale student is 
ESN Trondheim (Erasmus Student Network Trondheim). Zij organiseren 
het buddy-program, de orientation-week, quiz-avonden, … maar ook 
verschillende trips in Noorwegen. Zo is er een reisje naar Lapland, 
Røros, Lofoten, … Voor trips die meerdere dagen duren, moet je 
meestal wel 2-3 dagen les skippen en dus is een goede planning zeker 
noodzakelijk! 
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Natuurlijk moet hier ook gestudeerd worden. Dat doe ik aan 
NTNU, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, of in het Engels: 
Norwegen university of Science and Technology. Naast geologie kunnen 
studenten hier ook geotechnologie, geofysica, petroleumgeologie en 
geo-ingenieur studeren. Je kan je dus wel inbeelden dat hier wat meer 
studenten een geo-gerelateerde  studierichting volgen dan in België. De 
vakken die de universiteit aanbiedt zijn, zoals je misschien vermoedt, 
meer verwant met industrie en technologie. Zo volg ik het vak Process 
Mineralogy, waar onderzocht wordt, met verschillende chemische en 
mineralogische methoden, of een bepaalde afzetting een puur 
metaalconcentraat kan produceren. De vakken Seismic Interpretation 
en Geological Reservoir Modeling daarentegen onderzoeken gebieden  
voor eventuele olie- en gasreservoirs en proberen deze te modelleren. 
Mijn laatste vak is Ore-Deposit Modeling, maar eigenlijk wordt er niets 
gemodelleerd. Het vak vormt meer een verlengde van het vak Ore-
Forming Processes waar één bepaalde afzetting uitgediept wordt. De 
afzetting die wij momenteel onderzoeken, is de Cornubian Batholith in 
het zuiden van Engeland, waar ook onze één-week lange excursie zal 
plaatsvinden. 
 
Met zoveel studenten die een geologie-gerelateerde richting volgen, is 
er natuurlijk ook een studentenvereniging. Dit is Bergstuderendes 
Forening (BSF) en het is één van de oudste verenigingen op de campus. 
De vereniging vertegenwoordigt ook studenten die materiaalkunde 
studeren. Dit lijkt op het eerste zicht niet meteen een richting die bij 
de vereniging hoort, maar vroeger hield deze studie vooral het 
omvormen en bewerken van ertsen in. Door de lange geschiedenis van 
de vereniging hebben ze een speciaal 
kostuum dat ze bij elke activiteit 
dragen. Je kan het vergelijken met ons 
lint, maar hier is het een zwarte, 
wollen broek of rok met een zwart 
wollen vest, wit-groen gebreide kousen 
en een zwarte, wollen hoed. Op het 
wollen vest kunnen medailles genaaid 
worden, die verschillende zaken kunnen 
representeren. Zo zijn er medailles voor 
het lid-zijn van het praesidium (wat 
overigens maar uit 9 personen bestaat), 
maar ook voor het lid-zijn van het koor 
of van de band. Er is een meisjes- en 
jongenskoor waar verschillende liedjes 

http://www.ntnu.no/
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCyfW9pNzSAhVDCCwKHR7SBkUQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fbergstud.no%2Fom-bsf%2F&usg=AFQjCNFYvsJVYa_FTMJNxkXN1GCENkswbQ&sig2=__hTHQyM8LIwnTHyTiYOIw&bvm=bv.149760088,d.bGg
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCyfW9pNzSAhVDCCwKHR7SBkUQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fbergstud.no%2Fom-bsf%2F&usg=AFQjCNFYvsJVYa_FTMJNxkXN1GCENkswbQ&sig2=__hTHQyM8LIwnTHyTiYOIw&bvm=bv.149760088,d.bGg
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gezongen worden uit een klein groen boekje. De liedjes lijken verdacht 
veel op cantusliedjes. Zo is er een Noors liedje dat heel gelijkaardig is 
aan "Drie schuimtamboers" en staat er in hun liedjesboek o.a. ook "The 
Wild Rover", "My Bonnie" en "Clementine". 
 
Om nog een beetje beter inzicht te geven in het Noorse studentenleven 
zal ik ook vertellen over een typisch Noors event dat blijkbaar elke 
vereniging organiseert, nl. Berserennet. Dit is een activiteit waar je 
aan kan deelnemen met een groep en zelf een slee moet bouwen. Op 
het evenement moet je met je groep én slee een hindernissen parcours 
afleggen dat ditmaal bestond uit: over ijs lopen en rond een paaltje 
draaien, om daarna onder een ladder door te lopen. Vervolgens moest 
elk lid van de groep door een grote autoband kruipen, dan met 
sneeuwballen blikken omgooien en daarna moest elk lid een warm 
rooskleurig drankje drinken. Als laatste moest je als groep een helling 
opklimmen met je zelfgemaakte slee. Eenmaal aan de top moest 
iemand van je team in de slee gaan zitten en werd deze naar beneden 
geduwd om over een schans te springen. Natuurlijk is het de bedoeling 
dit parcours zo snel mogelijk af te leggen en een zo mooi mogelijke 
sprong te maken op het einde. De ene sprong was al wat geslaagder 
dan de andere, en gelukkig zijn er geen grote ongelukken gebeurd. Na 
de sprong wordt elke slee bij op het kampvuur gegooid. De ski's, het 
hout, de zetel (jipp, er was een slee gemaakt van een zetel) werden 
allemaal op het vuur gegooid.  
 
Een ander ritueel van de Noorse vereniging dat ook wel interessant is 
om te vertellen, en plaatsvond op dezelfde dag, gaat over de hoed van 
het uniform. Deze kan je namelijk niet zomaar aankopen, maar moet 
je verdienen door drie pintjes te drinken uit je hoed. Je leest het goed, 
er worden 3 blikjes van 0.5 liter in de hoed uitgegoten en deze moeten 
zo snel mogelijk opgedronken worden. Niet iedereen heeft een even 
sterke maag, dus de sneeuw onder hun voeten zag na een bepaalde tijd 
niet meer zo wit. Tijdens dit ritueel zingt het publiek non-stop het 
liedje "Lamboo" tot de laatste zijn hoed verdiend heeft. Eenmaal je 
hoed verdiend, mag je deze opzetten op alle activiteiten. Maar let op, 
als je je hoed verliest op een activiteit moet je hem opnieuw 
verdienen. Zodoende was er iemand die zijn hoed voor de vierde keer 
verdiende op dit event. 
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Het gewone leven voor een student is spijtig genoeg best duur. Een 
etentje in een restaurant wordt niet vaak gedaan vanwege de prijzen 
en ook in de supermarkt is alles veel duurder. Gelukkig is hier een soort 
Colruyt, nl. REMA 1000, die veel huisproducten verkoopt en dus de 
wekelijkse uitgaven serieus vermindert. Daarbij heeft de winkel ook 
een eigen app, die je een extra 10% korting geeft op bepaalde 
producten. Alcohol echter is altijd duur. Dranken boven 4% alcohol 
moet je in een speciale drankenzaak kopen, waar de goedkoopste wijn 
al snel €20 per fles kost. Het goedkoopste bier is een halve liter, "Bare 
øl" genoemd, dat je kan kopen voor €2.5 per blikje. Op café of in clubs 
kost een 33'er ongeveer €8, wat een normale student absoluut niet een 
hele avond kan betalen. Daarom wordt er voor het uitgaan meestal 
eerst voorgedronken op iemand zijn kot. Op donderdag denken ze 
echter wel aan de student, want dan is de inkom voor clubs gratis 
(normaal is dit €15) en wordt het bier verkocht aan de helft van de 
prijs tot 12u. Het is wel opletten geblazen als je gaat voordrinken dat 
je niet te laat naar het centrum vertrekt, want alle feestjes en clubs 
worden afgesloten om 2u. Het is namelijk verboden volgens de wet om 
na dit uur nog alcohol te verkopen.  
 
Ziezo, ik hoop dat ik jullie een goed beeld heb kunnen geven van een 
Erasmus avontuur in Trondheim. Als er nog vragen zijn, stel ze gerust!  
 
Hadetbra! 
Ann 
  



30 
 

Horoscoop 
 Dino (Ram)  

Leeft het leven zoals je zelf wil, zij het nu al muilend in een hoekje 

van ’t Elixir tijdens Scienticafe, of blokkend achter het raam van de 

CBA! 

 Aquifer (Waterman)  

Leef het leven zoals je zelf wil, zij het nu abnormaal veel frieten 

boeffen in de Alma en/of met de schijterij op de pot zitten door het 

voedsel van de Alma! 

 Hamersmijter (Boogschutter)  

Leef het leven zoals je zelf wil, zij het nu een cara-a-day of een 

cola-a-day! 

 Trilobiet (Kreeft) 

Leef het leven zoals je zelf wil, zij het nu een zelfgemaakte 

maaltijd van worst en stoemp of een zelf gehaalde maaltijd van 

worst en stoemp! 

 Mammoet (Steenbok)  

Leef het leven zoals je zelf wil, zij het een boterhammeke met 

choco of een choco met een boterhammeke! 

 Tweeling  

Leef het leven zoals je zelf wil, zij het altijd om half 9 in de les of 

altijd om half 9 op de walk of shame! 

 Schacht (Maagd) 

Leef het leven zoals je zelf wil, zij het met vlees in hand of vlees in 

iemand anders hand! 

 Anomalocaris (Leeuw)  

Leef het leven zoals je zelf wil, maar kijk “Rick and Morty”! 
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 Stauroliet (Stier)  

Leef het leven zoals je zelf wil, zij het om vier uur ‘s nachts in het 

Hoekske of om vier uur ’s middags in het Hoekske! 

 Kompas (Weegschaal)  

Leef het leven zoals je zelf wil, zij het als geoloog en/of lachend 

met het “karteren” van de geografen! 

 Belemniet (Vissen)  

Leef het leven zoals je zelf wil, zij het ’s middags in de les of ’s 

middags in de zetels van de E omdat dat toch al genoeg moeite is 

geweest voor een hele dag! 

 Ammoniet (Schorpioen) 

Leef het leven zoals je zelf wil, zij het als op-schema-student  of als 

flexi-student! 
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HET GEOS-BOS 
Voor deze editie van het geosbos is er gegraven in de archieven van het gezever van de heren van de 

redactie. Sidenote: het niveau ligt soms zeer laag.  
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Roddels 
CR kent geen schaamte. Zo kan ze zomaar uit het niks tijdens een 

excursie vragen of ze eens mag komen pijpen. 

SB stond tijdens IMT TD in de Odil te dansen in plaats van in de Lido 

(oeps, fout feestje) en had het zelf niet eens door. 

RB en AC hebben hun practicum paleo gemist vanwege een wilde nacht 

(bij elkaar?). 

Bij het cantuslied 'Ach lieflijke meisjes' (pg. 257) zingt men ergens "en 

zoekt zich een maagdje rein en kuis" waarna sommigen "en dat vindt 

hem ni" roepen. VV gaf daarop het volgende commentaar: "Tja als er 

meisjes blijven geboren worden, dan vinden we altijd een maagdje". 

GG VV 

JB heeft op de Plan Sjarel van VTK met opkomende vice van Merkator 

een tongske gedraaid. 

De praeses van Eoos vindt Scientica veel leuker dan KOCO Letteren en 

Geos is haar favoriete kring. Thanks YB!! 

De opkomende praeses heeft onlangs toegegeven dat hij het koeienpak 

draagt om mensen af te leiden van het feit dat hij een derde tepel 

heeft. 

De aftredende praeses heeft nood aan geld en verkoopt zijn “diensten” 

per opbod. 
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Spelletje 
Klein beetje paginavulling … 

Dots & Boxes 

Voor 2 spelers: om beurt trek je een lijntje in jouw kleur op een zijde 
(tussen twee “dots”). Als je de vierde zijde aan een vierkant (“box”) 
kan zetten, zet je je initiaal er in, krijg je een punt en mag/moet je 
opnieuw een lijntje zetten. Die met de meeste punten wint, want zo 
zit de wereld in mekaar! 
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Gesponsord door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


