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Voorwoord van de redactie
Vrienden van de exacte wetenschap, waar het acceptabel is om met een
hamer rond te lopen,
Het semester zit er weer bijna op. De tijd begint te dringen om de
boeken open te slaan en de droge leerstof in het koppeke te duwen.
Maar, dit doen we natuurlijk niet zonder een laatste (papieren) editie
van dit wondermooie blad. We zitten al aan editie 7, dat er toch twee
meer zijn dan vorig jaar. De kwantiteit is misschien omhoog gegaan,
maar de kwaliteit blijft natuurlijk op het uitermate lage pitje dat we
verwachten. Kidding, er blijft nog steeds een zeer hoge kwaliteitsnorm
toegepast worden op al ons schrijven, toch zeker in vergelijking met een
ander bladje dat in deze contreien rondgedeeld wordt.
Wat kunnen jullie allemaal verwachten? Een droevig afscheid van de
aftredende praesidiumleden. Hun werkjaar zit er jammer genoeg ook op,
maar ze zullen misschien blij zijn dat ze geen tekstje meer moeten
schrijven. Voor de rest hebben we ons vrij stevig laten gaan, het is een
10’tal pagina’s dikker dan normaal. Merendeel door een gigantische
hoeveelheid roddels, een grote hoeveelheid hiervan is mogelijk gemaakt
door de domheid van onze allerliefste schachten (of, na dinsdag,
volwaardige studenten geologie) en wat oude rotten die iets uit hun
mouw hebben getoverd.
Nog een laatste om mee af te sluiten: hopelijk hebben jullie allemaal
genoten van ons schrijven dit jaar. Volgend jaar zijn we er weer met
veel gelol en gezever. Veel succes met de examens!
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 puttenschuppers en stenenkappers (en ook pintenheffers)
Dit is helaas de laatste keer dat ik als praeses voor dit prachtige blad zal
schrijven en waarschijnlijk ook de laatste keer. Ik zou natuurlijk volgend
jaar nog enkele artikeltjes kunnen schrijven, als de redactie het toelaat,
maar ik ga jullie die saaie en inspiratieloze teksten besparen. Het jaar
loopt bijna ten einde en ik kan alleen maar zeggen dat het een topjaar
is geweest. Wees gerust, ik ga hier niet een opsomming geven van alle
voorbije evenementen, want diegenen die erbij waren hebben het
meegemaakt. Het was top! Diegenen die er niet bij waren hadden
ongelijk. Heb je nu spijt dat je er niet bij was, probeer volgend jaar
zeker af te komen.
Graag wil ik iedereen van het praesidium bedanken voor al hun inzet,
want anders had dit voorbije jaar niet zo’n succes geweest. In heb
bijzonder wil ik Najade nog een bedanken, om na een jaar vice-praeses
samen met mij, er nog een jaartje bovenop te doen. Bedankt Najade om
mij het voorbije jaar bij te staan in alles. Ten slotte wil ik jullie, de
student nog eens bedanken. Dit omdat Fracking Crazy van jullie het
vertrouwen heeft gekregen om het ganse jaar jullie te entertainen en te
vertegenwoordigen. Hopelijk zijn we daarin geslaagd. Ikzelf ben heel blij
dat ik de kans heb gekregen om mij te mogen inzetten voor Geos en dat
ik de kans heb gekregen om zoveel bij te leren.
Genoeg bedankingen en heimwee. Geos zal mij altijd nauw aan het hart
liggen en jullie zullen me ook nog vaak zien passeren, maar nu is het tijd
om naar de toekomst te kijken.
Ik zou heel graag Alexander & Zoë samen met hun ploeg heel veel succes
wensen voor volgend jaar. Ik kan met een gerust hart afscheid nemen
van het praesesschap en mij volledig richten op de toekomst.

Groeten
De praeses
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Woordje van Feest
Aangezien dit ons laatste cleavage tekstje is, en wij het einde nog niet
hebben geaccepteerd willen wij graag een teletijdmachine hebben.
Volgens Akke en Carlo van w817 is het een goed idee om alles
achterstevoren te doen. Zo lijkt het alsof we terug in de tijd gaan,
daarom zullen we dit laatste cleavage tekstje achterstevoren schrijven:
<3 after forever AxElla
XOXO
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AxElla van foto lelijke deze met lollen meer praten minder, NU. ook dat
doen wij, bestaan hen moge God. zetten te poten op feestjaar zo’n nog
om popelen te stonden genoeg al lang die sjareltjes twee die aan door
scepter de ook dan we geven goesting volle Met. gemaakt hebben zelf
eigenlijk jullie die momenten de van, lopen gaan mochten eer de met
wij dat bedankt: Kortom. spauwspauw# emotioneel#. aanboden ons
jullie die vriendschap de en gaven ons jullie die kansen de voor dankbaar
zo allen jullie wij zijn binnen van Diep. spreekt die schijn onze is het,
beter wel jullie weten gelukkig. geldschieters en slaaf, hulp als enkel,
ons voor zijn waard niets jullie Alsof. ons aan zijn ondergeschikt jullie
alsof toe jullie, prinsessen mooiste allerliefste jullie, wij spreken keer
laatste de Voor.
Onderdanen gegroet
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Sport aan het woord!
Beste Geologen,
Jammer genoeg loopt dit mooie semester ten einde en komt de finish
stilaan in zicht. Hopelijk heeft iedereen nog wat energie over voor de
eindsprint (ook al hoort hier voor sommige het afwerken van een thesis
of een taak van programmeren bij…). Zelf ben ik echter al goed
begonnen en heeft het volgen van de sessie ‘Time management’ op het
studentencongres me hard geholpen. Dit is namelijk de 1e keer in lange
tijd dat sport een tekstje inlevert voor de ‘vroege deadline’ van de
redactie (ze hebben meestal ook een iets latere deadline waar ze zich
echt aan houden).
Op sportief vlak valt er eigenlijk weinig meer te zeggen. Enkel dat de
Scienticup er nog aankomt, op moment van schrijven, maar deze is nu
echter al gedaan. Dit maakt het natuurlijk zinloos om in dit tekstje nog
een oproep te doen om mee te doen. Ik kan enkel hopen dat iedereen
heeft meegedaan of toch ten minste is gekomen.. (ook dit hoort bij een
sportieve ingesteldheid).
Verder rest mij nog mede te delen dat ik volgend academiejaar
vervangen zal worden. Spaar de nieuwe sportpraesessen wel een beetje,
want ik heb vernomen dat er al wat sleet op zit... Dit hoort nu eenmaal
bij ouder worden.
Vergeet in de komende maanden niet verder te sporten. Zeker tijdens
de examens is dit een perfecte manier om te ontspannen en helpt het
tegen osteoporose, veroorzaakt door het langdurig stilzitten. Mens sana
in corpore sano en zo.

Groetjes van sport!!!
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Cultuur laat van zich horen
Er was eens een kangoeroe. Zijn naam was Stijn het Konijn. Hij was niet
blij met zijn naam, want hij was een kangoeroe en geen konijn. Zijn
vriendjes Joren de Eenhoorn, Tijs de Pladijs en Lize de Paradize(vogel)
lachten hem daar vaak mee uit. Dit vond Stijn niet leuk. Na een semester
lang gepest te worden, vertrok hij daarom naar zijn roots in Australië.
Hij is blij om nu bij zijn soortgenoten te zijn. Hij houdt van rondstuiteren
op de open velden. Daardoor heeft hij wel geen tijd om een tekstje te
schrijven. Vandaar dat Joren de Eenhoorn dit moet overnemen. Maar ook
hij heeft een druk leven, dus schakelt hij daar personeel voor in. Zo kan
Joren de Eenhoorn leuke avonturen beleven samen met Tijs de Pladijs
en Lize de Paradize(vogel). Ondertussen huppelt Stijn het Konijn verder
rond in Australië en leefde nog lang en gelukkig.
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Vicepraeses aan het woord
Mijn liefste geoloogjes,
Het is weeral zover: de laatste cleavage van dit academiejaar :( :'( :(
Maar geen nood, in september zijn ze er weer en dan vervoeg ik mij bij
het team van deze topredactie. Daarom dat ik al effe reclame maken
voor een rubriek die ik ga beginnen. Ik denk dat ouderejaars zich nog
van vorig academiejaar de rubriek van Tante Cas kunnen herinneren, wel
ik ga iets soortgelijks doen. Bij mij gaat het dan zijn: "Mammaaa, ik heb
een probleem!!" en dan mogen jullie van alle vragen stellen of met
problemen komen. Dat mag gaan over je studies, je liefdesleven, je
vrienden, je familie, ... Gewoon, stel maar en ik probeer je vraag dan
te beantwoorden met wijze woorden zoals een echte mama.
Maar goed, de huidige redactie vroeg om over topmomenten te praten,
dus hierbij ga ik mijn top 3 tofste Geos (of Scientica) activiteiten.
Op nummer drie staan de vier verschillende Scienticafés. Deze werden
georganiseerd door mijn allerbeste vriend Jeroen Royer (ook wel Rooier
genoemd) van Merkator en een andere goede vriend Seppe Segers van
Chemika. Dit duo bedacht samen supertoffe thema's en zorgde
daardoor voor de zotste promo's en amusement tot in de vroegste
uurtjes. De eerste Scienticafé was rond Pokémonshotjes, de tweede
had een avant-ski thema met leuke gratis materiaal van SkiKOT, de
derde was de traditionele kringenzuip en de laatste was de
gebruikelijke bucketlist. Op deze vier avonden hebben we niet alleen
goed kunnen feesten, maar hebben we ook kennis kunnen maken met
de andere wetenschapskringen. Persoonlijk vond ik het jammer dat het
"maar" vier Scienticafés waren. Daarom heb ik ook goed nieuws:
volgend jaar organiseer ik met Seppe de Scienticafés en we hebben nu
al onder ons besloten om toch zeker vijf cafés te houden en we hebben
al heel wat leuke thema's in petto voor jullie ;) Ik kijk er alvast naar uit
om voor jullie dit soort onvergetelijke avonden te regelen.
Op numero dos staan voor mij de vrouwenactiviteiten. Hiermee bedoel
ik dus Wijvenschijven TD en ook de vrouwencantus. Ik heb me op beide
evenementen zo hard geamuseerd dat ik geen favoriet kon nemen.
Wijvenschijven TD was een topper en zal denk ik bij heel wat mensen in
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hun memory box zitten voor een hele lange tijd. Op de vrouwencantus
was de opkomst best verrassend, misschien niet veel wetenschappelijk
vrouwenvolk (omwille van overlapping met een Scienticafé), maar toch
genoeg om ons dood te amuseren. Ik hoop ook dat minstens een van deze
twee toppers (liefst allebei) volgend academiejaar terugkeert.
En dan mijn meest favoriete moment van dit jaar is ...
*trommelgeroffel*... het Scientica Galabal. Dat is zeker DE avond van dit
academiejaar dat ik me ga herinneren mijn leven lang. We mochten dan
geen echt thema hebben zoals andere kringen dat wel doen, maar omdat
het 200 jaar Faculteit Wetenschappen dit jaar is, was het galabal wat
meer chiquer met een diner. Het beste en leukste moment van die avond
was toch de praesesdans. Ik voelde me al zeer vereerd dat Vincent mij
als zijn danspartner had gevraagd en ik heb het ook met plezier gedaan.
Ik ga niet te veel schrijven over het galabal, want dat heb ik al gedaan
twee edities terug.
Voilà, dat waren mijn topmomenten. Ik hoop dat jullie het ook een fijn
jaar vonden. Ik vond het ook een eer om de vicepraeses van Geos voor
twee jaar op rij te zijn, maar nu is het tijd om die fakkel door te geven.
Ik geloof wel dat Zoë het goed zal doen.
Knuffels en kusjes
Jullie visje
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Woordje van de schachtenmeesters
Beste schachten en de rest van GEOS (maar dit is voornamelijk naar de
schachten gericht)

Dit is het dan: de laatste keer dat wij ons zegje hier mogen doen als
schachtenmeesters. Voor één keer ga ik niet uitweiden over alle
komende en afgelopen activiteiten. Nee, het is een moment van stilte
en droefenis. Binnenkort zullen jullie ontgroend zijn en dus niet langer
meer schacht. Maar laten we dit nog maar eens rap zeggen: jullie waren
topschachten, stuk voor stuk! Wij zijn trots dat wij het voorrecht hebben
gekregen om jullie schachtenmeesters te mogen zijn. Er zijn ondertussen
ook al opvolgers voor ons gekozen en we zijn er zeker van dat die dat
goed gaan doen. Een oud (maar vooral verzonnen) spreekwoord zegt:
“Een schachtenmeester is pas zo goed als zijn schachten.” In dat geval
waren we wel héél goed en dat is geen pluim voor ons, maar een dikke
pluim voor jullie!

Groetjes en tot volgend jaar,
Jullie tranen-wegvegende schachtenmeesters

Oké, genoeg gejankt, nu is het tijd voor een hoop onzin en grappige
verhalen van het afgelopen jaar … en dat in de vorm van een quiz!!!
Weet jij genoeg over de eerstejaars? Haal jij 10 op 10?
Vraag 1: Hoe heet de schacht die in de eerste week al touche (en bijna
seks) had in de Recup?
a) Melissa
b) Hannah
c) Shandro
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Vraag 2: Welke twee schachten hadden het op het weekend nogal
moeilijk om de pintjes binnen te houden?
d) Michiel en Shandro
e) Michiel en Quinten
f) Hannah en Romy
Vraag 3: Welke van onderstaande schachten was NIET verantwoordelijk
voor het aanbakken van het dessert voor hun doopmeesters? Opmerking:
aanwezig zijn = verantwoordelijk zijn.
g) Michiel
h) Zoë
i) Laurens
Vraag 4: Welke schacht was véél te laat bij de doopopdracht op de 24urenloop?
j) Nero
k) Melissa
l) Sarah
Vraag 5: Wie van het opkomende praesidium (die eigenlijk
verantwoordelijk waren) was volledig naar de kloten op de Shosholoza
kiescantus?
m) de quaestor
n) de vice-praeses
o) de praeses
Vraag 6: Welke twee schachten moesten een dansbattle doen op de grote
markt?
p) Nero en Quinten
q) Rebecca en Luca
r) Shandro en Laurens
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Vraag 7: Michiel was tijdens het stadsspel op de onthaalweek de enige
jongen aanwezig. Hij was uiteraard blij met de opdracht waarbij hij
samen met iemand anders een ballon moest kapotneuken. Wie was de
andere gelukkige?
s) Gitte
t) Sarah
u) Romy
Vraag 8: Welke schacht heeft het aangedurfd om het koeienpak te willen
uitlenen van Clark?
v) Rebecca
w) Luca
x) Quinten
Vraag 9: Welke schacht durfde dit niet te vragen en heeft daarom maar
zelf een koeienpak ineen geflanst voor één van de doopopdrachten?
y) Gitte
z) Michiel
aa)
Romy
Met de letter die bij elk juist antwoord hoort, kan je een zin maken.
Tip: deze zin kan weleens worden uitgesproken door één van de
schachtenmeesters.
BELANGRIJK: Hij/zij die als eerste het juiste antwoord naar
alexander.mondelaers@geosleuven.be stuurt, wordt op het volgende
GEOS-feestje getrakteerd op een pintje door ons allebei!!!

Veel succes en zoals ze in Tanzania zeggen: “Nakupenda, kula kinyesi
yako mwenyewe kwenye”
Groetjes de schachtenmeesters,
Alexander & Alexander
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De Joren van ICT
De geliefde ICT-wizard (AKA HackermanTM) is hier weer met zijn
interessante en relevante Cleavage-tekstje! Binnenkort komen de
examens er aan, waar ik mijn best ga moeten doen om mijn slijmballen
te behalen. Voor de Dreuzels onder ons, een S.L.I.J.M.B.A.L staat voor
Schriftelijke Loftuiting wegens IJver, Magische Bekwaamheid en
Algeheel Leervermogen.
Ik heb al goed kunnen oefenen door mijn toverkunsten te gebruiken door
de stommiteiten van een niet nader genoemd redactielid recht te
zetten. Deze persoon was er namelijk in geslaagd om ervoor te zorgen
dat hij/zij geen emails meer aankreeg op zijn fancy @geosleuven.be
emailadres! (Nota van het niet nader benoemde redactielid: da zal zijn,
die brol werkt gewoon maar half…)
Voor wie zich afvraagt hoe ik me verder voorbereid op mijn examens,
hieronder een voorbeeld van een deel van de verplichte materie. Dit is
een klein kruiswoordraadsel dat in onze magiestudie als basis wordt
beschouwd. Enjoy!
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‘Ik zweer het, nog één aflevering’, een
seriereview
Voor een laatste keer dit academiejaar en een laatste keer (?) in mijn
carrière als lid van cleavage, zal ik proberen om een naar mijn mening
prachtige serie aan u te verkopen. Het was me een ware eer om al die
uren tijd voor u te verspillen en het voelde echt alsof we deze reis samen
hebben afgelegd, waarvoor oneindige dank.
Voor de laatste editie geven we deze pagina aan het opkomende manusje
van alles van de Amerikaanse popcultuur. Hij acteert, zingt, regisseert,
schrijft, doet stand-up comedy, beoefent het vaderschap…Zijn naam?
Donald Glover, ook wel bekend onder zijn alter ego Childish Gambino.
Van hem verscheen afgelopen zomer de serie Atlanta, die hij zelf
schreef, deels regisseerde en zelf de hoofdrol in vertolkt. En dat deze
33-jarige knul talent heeft, laat hij nog maar eens blijken.
Atlanta volgt het verhaal van Earnest “Earn” Marks, een aan lagerwal
geraakte jonge Afro-Amerikaanse vader, die samen met zijn klungelige
neef en tevens beer van een vent op hun eigen manier door het niet zo
alledaagse leven van Atlanta proberen te geraken. Door een speling van
het lot wordt de neef van Earn, Alfred, plots beroemd als de rapper
‘Paper Boi’. Hoewel ze allebei optimaal financieel willen profiteren van
de situatie, brengt de bekendheid ook een paar minder fraaie gevolgen
met zich mee.
Atlanta is naar mijn mening een van de beste mengelingen van humor en
drama van de laatste jaren. Het verhaal is dat van op zich heel normale
mensen die allesbehalve normale situaties meemaken die soms zeer
absurde gestaltes aannemen, met als beste voorbeeld het moment
waarop ze Justin Bieber parodieerden door hem voor te stellen als een
onuitstaanbare knul gespeeld door een zwarte acteur. Ondanks de vele
hilarische oneliners en droogkomische situaties, is het menselijke aspect
van de serie zoals eerder gezegd ook prachtig weergegeven. Ten slotte
bevat de reeks ook een paar next-level verwijzingen naar popcultuur: zo
slaagden ze erin om in een aflevering binnen de minuut zowel te
verwijzen naar Kendrick Lamar, onze zeer dierbare ‘memes’ en
Snapchat.
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Als u tijdens de blok dus geen idee hebt welke serie u kan bekijken: doe
u zelf een plezier en kijk naar Atlanta, op dat vlak hebt u geluk: er zijn
voorlopig nog maar 10 aflevering van zo’n dikke 20 minuten voor u om
te binge-watchen.
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Examens-, vakantie- & herexblockbusters
Beste vrienden,
Gedurende de examens en de vakantie kan je niet altijd studeren, op
kamp gaan, pintelieren, Pokémon Go spelen (ik voorspel een revival van
de populariteit in de zomer) of in de zon liggen. Soms is het ook eens
leuk om af te zakken naar de filmzaal. Zeker een aanrader voor de
mensen met een bleke huid (en oranje haren).
Daarom geven wij hier een overzichtje van de meest geanticipeerde
films van deze zomer met kleine synopsis en onze verwachting. Enjoy.
Pirates of the Caribbean – Salazar’s
Revenge (24/05/2017)
Deze vijfde prent in het franchise verteld
hoe captain Jack Sparrow achtervolgd
wordt door zijn rivaal captain Salazar (ik
moet al veel te hard aan Salazar Slytherin
van Harry Potter denken). Deze
demonische kapitein is met zijn crew van
gedrochten uit the Devil’s Triangle
ontsnapt en probeert elke piraat een
kopje kleiner te maken. Om hier een eind
aan te maken gaan Sparrow, samen met
Will Turner en Barbossa op zoek naar
Poseidon’s drietand.
Deze film ziet er een pak beter uit dan
het afschuwelijke vierde deel (On
Stranger Tides). Het ziet er uit alsof de
prent de sfeer van vooral het prachtige
eerste deel van de reeks kan evenaren en daarom zal hij precies wel de
moeite zijn. En natuurlijk Kaya Scodelario. Ik zal het nog eens herhalen:
Kaya Scodelario.
Verwachtingspatroon: 4/5  NERDTASTIC
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Wonder Woman (21/06/2017)
In Wonder Woman zien we het oorsprongverhaal
van Wonder Woman. Deze film speelt zich af in
de Eerste Wereldoorlog (in tegenstelling tot de
strips, waar het zich in WOII afspeelt  comics
uit 1941). In deze film wordt verteld waarom
prinses Diana (aka Wonder Woman) haar
paradijselijke thuiseiland Themyscira verlaat en
zo de Amazones verlaat om mee te vechten in den
Grootte Oorlog in ‘Man’s World’.
Deze film speelt zich een goede 100 jaar voor het
bejubelde Batman v Superman: Dawn of Justice
af en zal worden opgevolgd door Justice League
(november 2017).
Iedereen kijkt een beetje met bang hart uit naar deze film. Samen met
Justice League zal deze film de toekomst bepalen voor het DC extended
universe. Met alles wat we nu weten, lijken ze wel te leren uit de (deels
onterechte) kritieken op Dawn of Justice en Suicide Squad. Deze film is
trouwens het paradepaardje waar DC Marvel kan voorbijsteken in de
blockbusterindustrie door een vrouwelijke superheld als eerste een
volwaardige solofilm te geven.
Verwachtingspatroon: 5/5  NERDGASM
The Mummy (7/06/2017)
Ik denk dat weinig mensen het weten, maar lang voor Marvel, DC en zelf
Alien/Predator een gedeeld filmuniversum creëerde, bestonden de
Universal Monster films van Universal Pictures in de jaren 30-40. Dit
gedeeld universum bestond uit tal van werelbekende personage, denk
maar aan Dracula, Frankenstein, Dr. Jekyll/Mr. Hyde… .
Momenteel ziet Universal het zitten om dit universum opnieuw op te
bouwen en teren op successen zoals The Avengers. De eerste film in dit
universum wordt de Mummy.
In deze film zullen actieheld Tom Cruise en Russell Crowe als Dr.
Jekyll/Mr. Hyde het opnemen tegen de titulaire Mummy. Ik kan alvast
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zeggen dat ik normaal geen fan ben van Tom Cruise, maar HOLY SHIT,
die trailer is vet!
Verder kan ik alleen meer hopen dat dit een opener van formaat wordt
voor het franchise, want met een Van Helsing film, een wolfman film,
een creature of the black lagoon, een invisible man film en een bride of
Frankenstein film in het vooruitzicht, kan dit wel eens een van de meest
entertainende gedeelde universa van allemaal worden.
Verwachtingspatroon: 4/5  NERDTASTIC

Baywatch (14/06/2017)
Veel valt hier niet over te zeggen. Iedereen
weet wel een beetje over wat dit gaat. Een
reboot van de veel besproken serie uit de
jaren ’90, die waarschijnlijk voornamelijk
mannelijke kijkers lokte.
In deze film speelt een heel nieuwe cast mee,
maar ook uitgediende Pamela Anderson doet
wederom mee. Daar zat volgens mij niemand
op te wachten…
De hoofdrollen voor deze film zijn voor
Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Zac Efron,
Priyanka Chopra, Alexandra Daddario en Kelly
Rohrbach.
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De enige reden dat ik de film een beetje zou willen zien is voor Alexandra
Daddario. Want komaan. Badpak en Alexandra Daddario. Allee. Ge snapt
het eh.
Verwachtingspatroon: 1/5  Just be a pirate! Don’t waste your money
Transformers
(28/06/2017)

–

The

Last

Knight

Deze 5de prent in de reeks zal er weer
gevochten worden met een hoop robots.
In deze film zal Optimus Prime
teruggekeerd
zijn
naar
zijn
geboorteplaneet en wordt er veel door de
tijd gereisd worden.
Persoonlijk heb ik geen idee over wat de
film exact gaat. De vierde Transformers
heb ik ook niet gezien. De eerste viel wel
mee en 2 en 3 gingen naar mijn mening
echt bergaf.
Michael Bay zal ook hier waarschijnlijk
weer meer aandacht hebben voor de
effecten dan voor het verhaal.
Waarschijnlijk zal dit een film worden die
daarom heel entertainend is op groot
scherm, maar daar zal het ook bij blijven.
Verwachtingspatroon: 2/5  MEH
Despicable me 3 (5/07/2017)
Deze film heft weinig uitleg nodig, denk ik. Supervillain Gru, vriendin
Lucy, de meisjes en de minions zijn weer terug! Deze keer moeten ze
afrekenen met superschurk Balthazar Bratt, die er volgens de trailers als
een hippe ‘80s dude uitziet. Balthazar Bratt wordt ingesproken door Trey
Parker, jawel de maker van South Park, dus de prent belooft schitterend
te worden.
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Verwachtingspatroon: 3/5  Lijkt niet per se de moeite om speciaal
naar de cinema te gaan hiervoor.

War of the Planet of the Apes (12/07/2017)
De negende film in de Planet of the Apers-reeks en de derde van de
rebootreeks. Voor deze heb je best wel de vorige 2 delen gezien (Rise of
the Planet of the Apes & Dawn of the Planet of the Apes).
In deze film barst de oorlog tussen de geëvolueerde apen en het
overgebleven deel van de mensheid helemaal los. Beide kanten strijden
voor de toekomst van de planeet, met Caesar als leider bij de apen en
Woody Harrelson als antagonist in de rol van een verbitterde Amerikaans
kolonel.
Deze film zal vermoedelijk een hit worden. De cast is sterk en we weten
uit de vorige 2 delen dat de GCI-apen hier zeer sterk en emotioneel uit
de hoek kunnen komen. Het verhaal begint hier ook dichter bij de
originele Planet of the Apes (1968)(gebasseerd op boek uit 1963) te
komen, wat een epische conclusie tot gevolg kan hebben. Ook zal deze
film ons zeker weer doen nadenken over ons misplaatst superieur gevoel
als mens.
Verwachtingspatroon: 4/5  NERDTASTIC!
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Spiderman – Homecoming (19/07/2017)
Dit is ondertussen al de zesde Spidey-bioscoopfilm
en 3de reboot in 15 jaar tijd. In deze film sukkelt
Peter Parker/Spiderman wederom met de balans
te vinden tussen de sleur op de middelbare school
en het leven als webslingerende superheld. In
deze film wordt Spiderman dan ook nog eens
uitgedaagd door 3 villains: The Shocker, The
Tinkerer en vooral The Vulture.
We zagen Tom Holland al een introductie maken
in Captain America: Civil War. En het is
ongelooflijk hoe Marvel mij weer enthousiast kan
maken voor een Spiderman film, terwijl dit al de
3de reboot is. Deze film zal sowieso weer
schitterend zijn, maar waarschijnlijk weer gebukt gaan onder de ‘safeplay’ van Marvel: slecht uitgewerkte villains, voorspelbaar verhaal, maar
uitermate entertainend!
Verwachtingspatroon: 4/5  NERDTASTIC
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Dunkirk (19/07/2017)
Een WOII-drama met onder meer Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark
Rylance, Harry Styles en Kenneth Branagh. In de prent zitten de
Geallieerde troepen vast in Duinkerke in een haast onoverkomelijke
veldslag, zonder vluchtweg voor handen.
Meer weten we niet over deze nieuwste telg van Christopher Nolan. Maar
met parels als the Dark Knight trilogie, Inception en Interstellar zegt de
naam van Nolan al genoeg.
Verwachtingspatroon: 5/5  ACTIONGASM
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Valerian and the City of a Thousand Planets
(26/07/2017)
Weeral een stripverfilming, deze keer gebasseerd op
de Franse strip ‘Valérian et Laureline’, gecreëerd in
1967. Deze sci-fi epos vertelt het verhaal van twee
tijdreizende space-agents (Valerian en Laureline) in
een gigantische metropolis.
Veel weet ik ook niet over de film, maar de trailer
toont alvast een mengeling van Guardians of the
Galaxy, John Carter en Star Trek. Benieuwd naar deze
film ben ik zeker, want potentieel heeft hij wel. En
ja, Cara Delevigne speelt Laureline.

The Circle (31/07/2017)
Dit is een boekverfilming en gaat over Mae Holland
een doodgewone jonge vrouw met een zieke vader.
Via een vriend geraakt ze binnen bij een gigantisch
internetbedrijf ‘The Circle’ (zo een beetje als
Google). Mae krijgt snel promotie en klimt op de
rangen van het bestuur en ze komt al snel tegenover
de problemen van privacy en vrijheid te staan. Ze
beseft dat haar beslissingen impact zullen hebben
op de vrijheid van heel veel mensen.
Ziet er uit als een verhaal dat perfect past in deze
tijden van afluisterpraktijken, internetfraude en
bedrog. Met in de hoofdrollen Emma Watson, Tom
Hanks en Karen Gillan belooft de cast alvast veel goeds. En aangezien
Emma Watson en Karen Gillan ongeveer mijn 2 lievelingsactrices zijn van
het Britse land, kijk ik hier alvast naar uit!
Verwachtingspatroon: 3/5  Te weinig informatie vrijgegeven om mij
echt superenthousiast te maken
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The Dark Tower (02/08/2017)
Deze film is gebasseerd op het magnus
opus van schrijver Stephen King, die al
prachtige boekverfilmingen op zijn naam
heeft staan zoals The Green Mile, The
Shawshank Redemption, The Mist en IT
(1990 en opkomend 2017).
Dit is een verfilming van de Dark
Fantasy/Western epos welke door King
gestart werd in 1982 en werd afgesloten
in 2012. Tevens werd deze reeks ook al
door Marvel uitgewerkt in een reeks
grapic novels en prequel comics.
Deze film verteld het verhaal van Rolann
Deschain, de scherpschutter (gunslinger)
die op tocht gaat naar The Dark Tower in
zijn apocalyptische wereld om zo de gehele realiteit te reden terwijl hij
op de hielen gezeten wordt door de geheimzinnige Man in Black. Met
Idris Elba en Matthew McConaughey in de hoofdrollen kan deze film
anders dan heerlijk vertier worden.
Verwachtingspatroon: 5/5  NERDGASM
Bij deze weten jullie een beetje wat te verwachten in de filmzalen
komende weken!
Veel succes met de examens, thesissen, bachelorproeven en après
examenskaters.
Kusjes en lekjes,
Van uw oudgediende,
Freddelz
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Thuis(haat)rubriek: de baby van Mayra
Deze editie is de thuis-haatrubriek. Begrijp me niet verkeerd, geen haat
ten opzichte van thuis. Nee veel liefde voor thuis zelfs, heel veel liefde
maar het is een haat-ode aan één specifiek personage: MAYRA.
Mayra, ex-vrouw van Guy (Guy psychopaat die Fien (zie vorige editie)
heeft vermoord), heeft heel haar leven geen kinderen kunnen krijgen.
Zij was dan ook dolgelukkig toen ze Sandrine mee mocht adopteren van
Ann, een zet waar Ann immens veel spijt van heeft nu ze de ware aard
van Mayra kent. Een paar jaar geleden toen ze nog gelukkig samen waren
wouden Ann en Mayra samen een broertje/zusje/hermafrodiet creëren
voor Sandrine. Deze pogingen om zwanger te geraken mislukte en het
verdriet was groot. Daarom besloot Mayra maar om een gratis hoer te
worden, beste oplossing voor alles. Ze pikte met haar taxi random dudes
op om sex mee te hebben, natuurlijk werd Taxi Leo immens populair
toen. Haar hoerig gedrag kende even later een negatief neveneffect, alle
mannen dachten dat ze mochten wanneer zij zin hadden. Mayra werd
dus verkracht, en niet zomaar door iemand maar door Kurt. Kurt, de exman van Judith en ook vader van Emma en Stan. Dit kon Waldek
natuurlijk niet zomaar laten gebeuren dus hij vermoorde Kurt daarna,
nobody gave a fuck. (Ale vermoordt, ze waren aan het vechten en Kurt
belandde in een rivier). Het kindje (van de verkrachting) dat Ann en
Mayra samen gingen opvoeden overleed spijtig genoeg toen Mayra in een
gevecht met Marianne van de trap viel. Good job Marianne!
Nu ongeveer 3jaar na het verlies van de foetus is Mayra opnieuw
zwanger. Ditmaal van Waldek, die zij zat voerde en vervolgens
verleiden. Haar levensdoel kwam eindelijk terug dichterbij, nu moest ze
het nog slim spelen. Waldek overtuigen om het kindje te houden, na
jarenlang een feeks te spelen wist Mayra hoe ze moest inspelen op onze
Pool. Medelijden wekken door te zeggen dat ze dit niet wou en niet
alleen zou kunnen. Wally Waldekski liep (op krukken weliswaar want zijn
been is gebroken) met ogen open in de val...
Ann is helemaal gebroken van deze gebeurtenis. Want Sandrine is haar
oogappel maar stiekem wou zij ook graag een tweede kindje met Mayra.
Vele kijkers denken dat de haat en het verdriet van Ann gevoed wordt
door het ongenoegen ten opzichte van Mayra, maar als echte
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thuiswatcher heb ik het wel door. Ann is jaloers, het is enkel nog maar
een kwestie van tijd of Ann gaat ook iemand verkrachten. De vraag is
dan natuurlijk wie? Leo? Aangezien deze geïnteresseerd is in Marianne
en Ann niet vies is van een trio'tje met haar mama (Jean-Pierre den
antiquair remember). Of zou ze ook voor Waldek gaan, om Mayra aan
extra steek te geven. Al blijft de kans dat Ann voor haar broer kiest toch
nog het grootste, zo zou de baby niet alleen een nichtje zijn van Sandrine
maar ook het echte zusje #incestisoké. U ziet, mogelijkheden genoeg!
(PS:
probeer
de
incest
niet
zelf,
das
(PS PS: het verkrachten misschien ook niet, das ook vies.)

vies.)
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Cas wou nog niet gaan werken
Lieve, lieve kinderen,
Is jullie dorst naar wijsheid nog niet gekweld na vijf jaar studeren? Zijn
er nog paden die betreden moeten worden? Of heb je gewoon geen zin
om te gaan werken en wil je nog een paar jaar extra het varken
uithangen? Ga doctoreren! Of nog beter, volg eerst nog een extra master,
zoals ik momenteel doe. Ik heb mij na mijn master geologie namelijk
ingeschreven in het IUPWARE programma (oftewel Interuniversity
Programme in Water Resources Engineering – iupware.be). Dit is een
initiële masteropleiding van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen
aan
de
KU
Leuven
enerzijds,
en
de
faculteit
van
ingenieurswetenschappen aan de VUB anderzijds.
Inhoudelijk draait deze masteropleiding rond hydrologie en hydrologisch
modelleren. Vakken zoals Surface Water Hydrology, Statistics for Water
Engineering, River Modelling en Soil Water Modelling komen aan bod.
Het doel van de opleiding is eigenlijk de verschillende delen van de
hydrologische cyclus te bespreken, zowel de theorie als de
simulatietechnieken. Ook werk je in groepsverband mee aan enkele
projecten die plaatsvinden in binnen- en buitenland waarin alle deze
aspecten worden geïntegreerd. Dit jaar was er een project in Tanzania
(en het Nete bekken) en volgend jaar zal er naar alle waarschijnlijkheid
een project doorgaan in Ecuador (en het Nete bekken). Ook voor het
thesisonderzoek komt vaak een buitenlands studiegebied aan bod (of het
Nete bekken). Je hebt als student dus voldoende mogelijkheden om in
het kader van deze studie naar het buitenland (en het Nete bekken) af
te reizen. Of ge kunt ook gewoon uw schouder breken en thuis blijven
alwaar ge kunt werken aan het fucking Nete bekken #nietbitter.
De studenten die de opleiding volgen komen letterlijk van over de hele
wereld. Van ongeveer 60 studenten op twee jaar zijn er twee Belgen,
waaronder ikzelf. De rest komt vooral uit Afrika, Zuid-Amerika en Azië.
Zonder al te veel als een hippie te klinken vind ik deze diversiteit pittig
cewl en een aangename afwisseling van de exotische West-Vlamingen en
occasionele verdwaalde buitenlander in de geologie opleiding. Als
inheemse Belg zal het ook jouw morele verplichting zijn om deze mensen
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de Belgische cultuur aan te leren (drinken) en de correcte woordenschat
te laten gebruiken (it’s pronounced “mongol”).
Het blijven uiteraard voornamelijk ingenieurstechnieken die worden
toegepast en deze berusten dan ook vaak op een boel simplificaties en
aannames. Als wetenschapper heb je hier een mooie kijk op en weeg je
naar mijn mening deze aannames vaker af tegen de werkelijkheid. Zeker
als geoloog ondervindt je vaak dat ingenieurs en hydrologen nogal eens
moeite hebben met de processen dieper dan de bodemzone (zoals
bijvoorbeeld ook wel aan bod komt in jullie keuzevak grondmechanica,
waar de ondergrond in Vlaanderen bestaat uit zand en de Boomse klei).
Naast hydrologie zou ik ook zeker aanraden om een soort van
programmeertaal aan te leren en simpele wiskunde op te frissen. Dit is
zeker niet essentieel, maar ik denk wel dat het heel veel helpt bij het
begrijpen en modelleren van de hydrologische processen. En met die zin
heb ik waarschijnlijk 90% van de geologen afgeschrikt want ‘blèèggh
wiskunde’ en ‘blèèghhh programmeren’. Get a grip.
Ben je een geoloog met interesse in de hydro(geo)logie en vind je dat je
hierin nog wat kan bijschaven? Dan raad ik je zeker aan eens te kijken
naar deze masteropleiding. Met een Europees masterdiploma op zak in
een aard- of omgevingswetenschap maak je trouwens ook aansprak op
het verkorte programma. Examens vallen ook heel goed mee.
Studentenrestaurant op de VUB is honderd keer beter dan de Alma. Café
langs campus Etterbeek. Kei chill allemaal.

Voor altijd de jouwe,
Cas
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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: Nick.
 Licht kort je onderzoek toe
In mijn onderzoek modelleer ik de poriënnetwerken in travertijn en
andere continentale carbonaten. Deze bevatten de meest complexe
poriënnetwerken in natuurlijke gesteenten dus ze bezorgen enige
kopzorgen voor geologen en ingenieurs. Bij het modelleren ga ik altijd
uit van een paar basisbeelden die verkregen worden door CT scanners
(yay, met stenen naar Gasthuisberg), slijpplaatjes, foto’s, etc. Als ik 2D
beelden heb probeer ik die naar 3D om te zetten met statistische
methoden. Het is ook vaak heel belangrijk dat verschillende schalen van
poriën bestudeerd worden, daarom probeer ik beelden die verschillende
resoluties hebben te combineren. Al deze zaken tracht ik op te lossen
met multiple-point statistiek, hoewel adversiële neurale netwerken
blijkbaar ook een uitweg kunnen bieden, heb ik vorige week geleerd. Het
doel van al deze modellen is om fluïda transport uiteindelijk te kunnen
modelleren om zo de absolute (single-phase flow) of relatieve
(multiphase flow) permeabiliteiten te verkrijgen. Dit kan gebruikt
worden in de olie- en gasindustrie, waterwinning, geothermale
energiewinning, CO2 opslag, enzovoort.
 Waarom heb je gekozen voor doctoraat? Ben je gevraagd of heb je
het zelf voorgesteld?
De reden dat ik gekozen heb voor een doctoraat kwam eigenlijk van door
twee redenen. De eerste is dat ik het leuk vind om me te verdiepen in
iets en om steeds verder te gaan in iets. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik
aan het einde van 2de bachelor/begin 3de bachelor aan de optie van een
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doctoraat begon te denken. Ik wou wel nog eerst door de bachelorproef
en later ook de masterthesis nagaan of onderzoek wel echt iets voor mij
was. Mijn bachelorproef had me eigenlijk al overtuigd maar deze is niet
zo echt representatief voor een langdurig onderzoek. Ongeveer na een
paar maanden aan mijn thesis te werken heb ik de knoop doorgehakt en
ben ik midden/eind december bij mijn promotor, prof. Swennen,
langsgegaan om te vragen wat de mogelijkheden waren. Het moest zo
vroeg omdat het indienen van een aanvraag voor een FWO (aspirant)
doctoraatsbeurs al op 1 februari moet gebeuren. Ik kreeg drie opties:
hydrothermale dolomiet, modelleren van poriën in travertijn en het
bekijken van meersedimenten in het Salda meer in Turkije om te zien of
dolomiet gevormd wordt tijdens vroege diagenese. Ik heb toen het
laatste gekozen, iets anders dan mijn uiteindelijk doctoraatsonderwerp.
 Heb je problemen gehad om een beurs vast te krijgen en wat zijn
de algemene moeilijkheden hiermee?
Problemen... ik zou het niet zo omschrijven. Mijn eerste beursaanvraag
was negatief, mijn tweede positief. Hoewel ik twee keer door het proces
van deze beursaanvragen ben moeten gaan, ben ik er toch goed van
afgekomen want de slaagkansen zijn slechts rond de 25%. Ik heb nu dus
uiteindelijk een IWT of FWO SB (Strategisch Basisonderzoek) gehaald.
Qua moeilijkheden zou ik vooral denken dat je voor FWO Aspirant in
eerste instantie super goede punten moet hebben, ongeveer grote
onderscheiding doorheen je hele opleiding (hier zijn zeker ook
uitzonderingen op). Dit was een probleem voor mij aangezien ik pas “in
gang geschoten” ben na het 2de (of misschien 3de) jaar. Anderzijds heb
je ook een heel goed project nodig en misschien had ik iets te weinig
onderzoekservaring om mijn project volledig op punt te krijgen, ik weet
niet... Voor de FWO SB beurs is ook voornamelijk het probleem dat je
een goed en vooral ook relevant onderzoek moet hebben. Het moet
namelijk een economische finaliteit hebben. Je moet je ook heel goed
voorbereiden op de vaak gevreesde verdediging voor de jury. Hoewel ik
er stress voor had, vond ik dit toch wel een tof gesprek.
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 Wat heb jij gemist in de opleiding?
Modelleren en geostatistiek. Beide cruciale zaken in mijn onderzoek,
maar ik ben van nul moeten beginnen. Het is nu niet echt dat we kunnen
zeggen dat statistiek van eerste jaar zo relevant is voor ons... Als ik echt
nog verder zou gaan denk ik dat termen als “imbibitie” en “two-phase
flow” of “multiphase flow” aan bod mogen komen. Zeer relevant in olieen gas industrie maar ook voor CO2 capture and storage.
 Advies voor toekomstige doctorandi
Als je beseft dat je geïnteresseerd bent in onderzoek en je je vier jaar
wilt verdiepen in iets, ga er dan zeker voor. Er is ook nog één voorwaarde
verbonden aan doctoraatsstudent zijn... je moet enorm koppig zijn! In
de onderzoekswereld heb je namelijk vaak mensen die het niet eens met
je zijn, hier kan je van bijleren maar je moet jouw eigen onderzoek ook
kunnen verdedigen. Je moet natuurlijk ook koppig zijn om 4 jaar met
hetzelfde bezig te blijven ;). Als je al deze interesse hebt, zou ik zeker
een professor contacteren om bij hem te doctoreren. Kijk hiervoor naar
verschillende opties, want je moet vooral geïnteresseerd zijn in je
onderwerp. Schuw het buitenland hier ook niet bij!
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Koken voor/met leken
Heb jij ook soms een avond waar je denkt: “Ik heb honger!!” Dan hebben
wij de oplossing! Onze lieftallige redacteurs zijn samengekomen en
hebben wat lekkers uit hun mouw kunnen toveren: “Wust&Stoemp”. De
aloude favoriet van iedereen. Hiermee kan je niet veel mis doen,
behalve als Sander de stoemp laat aanbranden…
Wat heb je nodig:
 Wust: wandel de Delhaize/Carrefour binnen en zoek de
goedkoopste wust die je kan vinden, zo moeilijk is het niet!
 Stoemp: wandel de Delhaize binnen, ga echt naar de
diepvriesafdeling en koop een zak ingevroren stoemp. Broccoli is
de sh!t, maar kies zelf maar welke je het lekkerst vindt (broccoli).
 Optioneel: een biertje om het eten door te spoelen.
 Optioneel: gezelschap om het koken/eten gezelliger te maken!
Time to cook:
 Pak een grote pot (afhankelijk van de hoeveelheid stoemp), zet die
op het vuur. Vul de pot met de hoeveelheid stoemp die je gaat
eten (een zak is goed voor 2 man). Doe een klets water in de pot,
zet het vuur eronder aan (niet te hoog), deksel op de pot en
regelmatig eens roeren zodat de stoemp niet gaat aanbranden. Bij
een van onze pogingen om dit klaar te maken had Sanderken een
katerken en heeft hij ons stoempeken doen aanbrandenken, dus
let goed op!
 Pak een grote pan (afhankelijk van de hoeveelheid wusten) en zet
die op het vuur, vollenbak! Smijt wat boter in de pan en wacht
even tot deze iets of wat gesmolten is en de pan lekker warm is.
Nu goed opletten! Het moeilijke gedeelte komt! Prik enkele
gaatjes in de wusten, zodat ze niet exploderen tijdens het
bakproces. Laat de worsten bakken tot ze niet meer rauw zijn
vanbinnen, en hopelijk niet aangebrand zijn. Hoe voorkom je het
aanbranden? Zet het vuur iets lager en draai ze regelmatig om.
 Optioneel: geniet van een pintje in het gezelschap van je
vrienden/geniet van een pintje op je eentje/geniet van het
gezelschap van je vrienden zonder een pintje.
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Voilà, meer is er niet aan. Ga nu op een stoel zitten en val aan! Vergeet
zeker niet na het eten de afwas zo lang mogelijk te laten aankoeken op
het aanrecht totdat het gedaan wordt door iemand anders of de potten
weggesmeten worden omdat ze ongedierte aantrekken!

P.S.: de redactie staat niet in voor slechte bereidingen van dit oerdegelijke gerecht!
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De Liefde van de Geoloog gaat door de maag
(DLVDGGDDM)
DELUXE SPECIAL DOUBLE EDITION
U leest het goed: voor de laatste uitgave van ons blad dit academiejaar
hebben we onze geldbuidel en maaltijdcheques nog eens bovengehaald
en zijn we met grommende magen in twee van Leuvens’ meest
vermaarde etablissementen onze honger gaan stillen.
De avond van de ‘In mijnen tijd TD’ zijn Sanderken en ik (Pjotr) een
burrito gaan nuttigen in ‘Donki’ op de oude markt. Voor zij die trouw
zweren bij de Vlaamschen kost, een burrito is volgens de site van Donki:
‘een Mexicaanse wrap gevuld met rijst, zwarte bonen of gegrilde
groenten, gegrilde kip/biefstuk of chili con carne, saus naar keuze, sla,
kaas en zure room. Ook vegetarisch te verkrijgen.’ Mijn aders beginnen
al terug dicht te slibben als ik eraan terugdenk. Voor een euro of 7-8 heb
je een stevig gevulde deegflap die je maagje zeker vult. Toch niet
genoeg? Je kan overgeschoten gaatjes nog vullen met taco’s. Voor de
hippe kiddo’s onder jullie: Donki ademt en zweet de hipster-cultuur dat
het geen naam heeft. Eten: een welverdiende 8/10; sfeer en
gezelligheid: een welverdiende 7/10.

36

Vorige week hebben oud-redactielid/adonis/waterman/gentle lover Cas
en ik ons laten ontmaagden door de Vietnamezen van ‘Loempialand’.
We wilden allebei horen of de legendes over dit oord klopten: voor 5
euro krijg je hier een portie loempia’s waar een heel bataljon van de
Vietcong een week op kan overleven. Met de geur van napalm en
tropische temperatuur en vochtigheid waren de omstandigheden
binnenin de zaak alleszins al conform met de menukaart. Het gedacht
dat er meer hygiënecodes gebroken worden dan goed is voor een mens
flitsen even door mijn hoofd, maar toch laat ik mijn bestelling opnemen
door een vriendelijke Aziatische medemens. En de legendes bleken
waar: voor 5 euro wordt een plastic schaaltje tot aan de nok gevuld met
rijst, groenten, saus en gefrituurde brol. Deze Zuidoost-Aziatische
bouillabaisse werd gezellig binnen geslurpt en gesmikkeld in het park.
Wat prijs:kwaliteit betreft, heb ik zeker niet te klagen. Mijn
spijsverteringsstelsel heeft het wel geweten. Achteraf gingen we met de
hele redactie naar Guardians of the Galaxy vol. 2 kijken en ik had elk
moment het gevoel dat mijn maag zich dreigde te ledigen in de nek van
de bioscoopganger voor mij. Eten: een welverdiende 7/10; sfeer en
gezelligheid: een welverdiende 8/10.
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Sanderken en een bierreken
Oude Geuze Boon
Dit bier wordt gebrouwen in de brouwerij
Boon uit Lembeek. Het is een geuzenbier dat
voor 100% bestaat uit een mengeling van
oude en jonge lambiek, een bier van
spontane gisting. Het bier kan tot 20 jaar lang
bewaard worden.
Lambiek is een zure biersoort uit de
Zennevallei en zoals hierboven al vermeld
gebrouwen door middel van spontane gisting.
Dit houdt in dat het bier gist door gistsoorten
aanwezig in de lucht en er dus geen gist
wordt toegevoegd.
Het bier zelf heeft een gouden kleur en is normaal gezien helder, als
men echter de gist uit de fles mee inschenkt kan het bier troebel
worden.
Het bier heeft een zure smaak en is iets bitterder dan andere
geuzebieren die ik al gedronken heb. Maar best lekker.
8/10

Gordon Finest Scotch
Dit Belgisch bier naar Schots recept is het
klassieke Gordon bier. Het wordt gebrouwen in
Edinburgh en verkocht in België.
Het bier heeft een amberrode kleur en een
matige schuimkraag. De smaak heeft een
ietwat geroosterd en zoet aroma.
Niet het beste bier dat ik al gedronken heb
maar ook niet slecht.
6/10
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Roddels
AVC moest dus om 11:00h in de E zijn voor een afspraak met haar
promotor. In plaats van rechtstreeks naar daar te gaan, maakte ze nog
snel een tussenstopje aan het sanitair. Daar heeft zij liggen vomeren tot
11:12 en kwam bijgevolg te laat. Na de bespreking is ze nogmaals gaan
vomeren. Erna moest ze toch even bekomen in haar favoriete
katerlocatie: de gele zetel van de geogang, alvorens huiswaarts te keren.
JA en DvD zijn gelukkig samen.
EP is serieus versierd geweest op het zware bierenfeestje
JvdB is al spauwend in de gracht teruggevonden na het zware
bierenfeestje
YVI heeft na de überzware bierenavond op weg naar huis een halfuur
lang achter eenden aangelopen. Toen hij op kot aankwam is hij ook nog
eens gekrabd door de plaatselijke kat die hij wilde aaien.
XVD had grootse aantrek bij de geoboys op het zware bierenfeestje,
zowel JB en JP probeerden haar hand te krijgen, maar beide faalden.
Tijd voor de AC rubriek:
 AC werd tijdens de chemika familiecantus gestraft door een pint in
zijn onderbroek te gieten. Bronnen hebben ons gemeld dat hij er
wel van genoot.
 AC heeft liggen tongworstelen met een schacht van merkator, een
zekere J.
 AC en LDV zijn een koppeltje, cute.
 AC was zo bezopen na de kiescantus dat hij drie keer is gevallen
voor hij de ring heeft gehaald. Daarna is er een gat in de tijdlijn
tot hij terug werd gevonden door een kotgenoot in de verkeerde
blok, slapend op de trappen en van kop tot teen onder de modder
(met een natte muts).
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 AC typt frequent ‘functional morfology of the male genetalia’ in
op google. Hij is het meest gefascineerd door een eendenpenis.
 AC heeft al 2x geen controle gehad over zijn eigen urinestroom,
waardoor deze in zijn broek eindigde (dit moest er in van NW)
 AC wilt niet meer als marginaal worden aanzien. Dat is dan stevig
mislukt…
ZVB heeft 45 minuten onder professionele begeleiding gedaan over een
wandeling van 10 minuten naar haar kot na de kiescantus (of kiescactus
zoals de opkomende schachtenmeesters dat weleens noemen). Het
licht moest ook aanblijven, want anders draaide de hele kamer
CR beweert naar alle lessen sediment te zijn geweest, maar herkende
Weltje niet die langs haar stond terwijl ze erover aan het klagen was.
TT is helemaal scheef gegaan op het kiesfeestje. Hij besloot daarom om
na het feestje maar 2 flessen jenever te kopen om te ontnuchteren.
MS is na het kiesfeestje van merkator blijven slapen bij YVI. YVI heeft
de volgende ochtend zijn practicum daardoor gemist.
AM wordt blijkbaar afgemaakt in armworstelen door SV in de kunst der
armworstelen.
SB verbruikt enkel water voor zijn pis door te spoelen in de pompbak.
HVdG is verloofd met een geograaf
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Marginaal-schaal®
Jawel, we halen het oude concept nog eens van onder het stof! Maar niet
alleen dat hoor, we verbeteren het zelfs! Na de algemene MARGINAALSCHAAL ® is er ook nu ook de schachten-MARGINAAL-SCHAAL ®. Deze
werd opgesteld door een neutraal comité, dat zich al 2 jaar verdiept in
de marginaliteit. Het neutraal comité bestaat uit mensen zoals Sabrina,
Barba Rossa en natuurlijk Caraman. Omdat ze weten dat ze zelf als
eerstejaars ook tamelijk marginaal waren, geven ze ook ineens de
schachten-MARGINAAL-SCHAAL ® van hun eerste jaar.
Huidige eerste bach:

Huidige tweede bach op het einde van hun eerste jaar:
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HET GEOS-BOS
Een satirsche rubriek of memesenzo -
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In meme-oriam
Het begon allemaal toen een redactie lid besloot de facebook van zijn
medestudenten uit te diepen en bij een paar oude foto’s uit kwam. En
nu na 5 jaar trouwe dienst laat onze favoriete, levende, meme (cfr
Michiel G) ons achter. Daarom besloten wij bij om, als eerbetoon, een
laatste interview te doen.
Dus Michiel, hoe ervaar jij de hype rond jou memes?
Ik ben er een beetje emotioneel van maar de grap heeft lang genoeg
geduurd. Ik kan niet zeggen dat ik het ga missen haha.
Wat vind je van je verworven status?
Ik zou mijn facebook foto’s eens dringen moeten veranderen en de
redactie blokkeren van mijn facebook. Dit had ik al veel eerder moeten
doen
Dat kwetst ons Michiel
Vind je dat er een goed beeld is geschetst van jou als persoon?
Nee, zo ben ik helemaal niet. De meeste foto’s en concepten uit de
meme zijn uit de context gerukte momenten maar toch bedankt voor het
proberen.
Ga je nog zo vaak naar de ALMA?
Nee, dat is veel geminderd, door de memes en door de kwaliteit van het
eten. Toch kan ik het af en toe niet laten om nog eens langs te gaan,
“for old times sake”.
Wat is jou favoriete meme, welke is jou het beste bijgebleven?
Als ik zou moeten kiezen dan kies ik die van Gentse waterzooi (Cleavage
2 -2016-2017, Opdebak et al.) maar er zijn er veel mooie de revue
gepasseerd.
Heb je nog enige laatste woorden voor je trouwe fans en cleavage
lezers?
Wie ga het volgende slachtoffer zijn nu dat ik weg ga?
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Doe eens een gok/voorstel, aan wie wil jij de fakkel doorgeven?
Ik zou onze nieuwe praeses, AC, wel eens in een paar memes willen zien
verschijnen.
En hoe ziet het leven na de meme eruit?
Ik heb geen idee, dat is voor nu nog een GROOT VRAAGTEKEN.
Bedankt voor het interview Michiel, wij van de cleavage wensen jou een
leuke carrière toe en hopen om jou af en toe nog eens te zien. We gaan
je missen :’(.
Bij deze nog een kleine “best of” van de levende meme:

45

Barba Rossa
Tis weer van dat: Barba Rossa, die te tam is om zich te scheren, is
duidelijk niet te tam om zijn bakkes te
houden. En laat nu net het probleem
zijn dat hij soms wel een vreemde
(sommige beweren zelfs een politiek
incorrecte)
gedachtegang
heeft.
Hierlangs is ook het onweerlegbare
bewijs dat Barba Rossa een rosse baard
heeft
(vooral duidelijk
op
de
onlineversie uiteraard). Dus bij deze
een nieuwe portie zever die de naam
roddel zelfs niet eens waardig is:
 Situatieschets: Barba Rossa loopt rond op GAS-excursie.
Mededeling van Barba Rossa: ‘Zou ik mijn vinger in da holleke
steken?’
 Situatieschets: Barba Rossa hoort dat Sabrina veel plooien heeft
gezien.
Mededeling van Barba Rossa: ‘Sabrina, mag ik dan eens jouw
plooien zien?’
 Situatieschets: Barba Rossa is alweer eens te laat in zijn les.
Mededeling van Barba Rossa: ‘Ja, ik kom altijd te laat.’
 Situatieschets: Iemand vraagt aan Barba Rossa of hij zijn USB-stick
in de pc wil steken.
Mededeling van Barba Rossa: ‘In welk holleke moet ik hem steken
muhahaha.’
 Situatieschets: Eindelijk stilte.
Mededeling van Barba Rossa: ‘Ik ben nog geen ei tegengekomen in
SV haar cloaca :p.’
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 Situatieschets: Barba Rossa beantwoord de vraag waarom hij
gisterennacht eenden was gaan vangen.
Mededeling van Barba Rossa: ‘Ik neuk liever eenden dan SV.’
 Situatieschets: Barba Rossa krijgt de vraag: ‘Wat zijn de problemen
in uw leven?’.
Mededeling van Barba Rossa: ‘Zelfs als ik duw voelt ze niks.’
 Situatieschets: Barba Rossa ziet een boom.
Actie 1 van Barba Rossa: hij neukt de boom.
Actie 2 van Barba Rossa: hij begint te paaldansen aan de boom (zie
roddels voor het bewijsmateriaal).
 Situatieschets: Barba Rossa heeft het warm op excursie en
vreemde plek op zijn been.
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Actie Barba Rossa: soms zegt één foto meer dan duizend woorden
…

 Situatieschets: Barba Rossa kijkt met twee vriendinnen naar een
film en één van de twee valt in slaap.
Actie van Barba Rossa: hij neukt de andere.
Oké ja, voor die laatste hebben we nog wel respect. Dat is nog wel
logisch dat je zoiets verteld.
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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 6: Caraman gaat Carampen in Caraman met zijn CaraVan
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Aangezien het de laatste Caraman is (toch alvast van deze jaargang)
krijgen jullie zowaar een extra aflevering. Zoals alle bekende
programma’s en series bevat deze extra, speciale aflevering ook een
gastoptreden!
Zoals altijd zijn de avonturen van Caraman gebaseerd op waargebeurde
feiten. Jawel, als goede wetenschappers richten we ons enkel tot de
feiten. Uiteraard is elke link met geologiestudenten en feestzalen in
Leuven louter toeval *kuch* *kuch* !!! IMT TD !!! *kuch* *kuch*.

Aflevering 7: Caraman meets Rips-Shirt-Man
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Kleurplaat

51

Gesponsord door:
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