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Voorwoord van de redactie 

Vrienden van de exacte wetenschap, waar de term “kakstok” al doende 

gedefinieerd wordt, 

De eerste Cleavage van het jaar is hier. Ik hoor u denken: “Eindelijk!”. 

Onze excuses voor het late verschijnen van dit wondere blad. 75% van 

de redacteurs waren de eerste weken rond aan het hollen in de Waalse 

bossen en, met een zekere onwetendheid, stenen aan het lekken. Die 

tijd is nu gedaan en kunnen wij onze volle focus geven aan de ordening 

van 26 letters die zorgen dat er weer een vol boekske staat! 

Er is wel veel gebeurd over de laatste maanden. 3e bach en 1e master 

gingen rondhollen in de bergen van Spanje, roddels zijn doorgestuurd, 

de schachten zijn erbij gekomen (HALLO SCHACHT!), …  

We hebben, hopelijk, wel wat stof om over te schrijven. De “verse” 

praeses spreekt, de jonge vice kreeg een lapdance, de wierdos van 

sport zullen wel wat zeveren over de 24 urenloop. Ergens hebben we 

opgevangen dat de redactie van Merkator onze steenrijke 

richting/praesidium/schrijfwerk/… vergelijkt met een kaka emoji. 

Schandelijk! Hierbij willen wij nog een kleine statement geven: 

Kathleen, Sam en Stijn zijn zelf kaka emoji’s! Hier, WRAAK! 

Voor de rest, blader eens door deze pagina’s tijdens de middagpauze 

die veel te lang duurt, speel een spelletje, lach met de roddels,… 

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 Geoloogjes, 

Voor sommige is het zwoegen (of niet gaan) naar de aula’s of lokalen 

weer begonnen. Maar voor een klein aantal, met een gering aantal 

meisjes, is het een nieuwe belevenis. En wat voor een belevenis, 

begonnen aan een studie van de tofste wetenschap ter wereld! We 

hebben ze al voltallig gezien op het welkomstfeestje, waar ze hun 

spectaculaire dance moves hebben laten zien. Ook op de Peter-

Meteravond draaide ze op volle toeren. Hopelijk hebben ze dit ook 

gedaan voor Atmosphere op de 24 urenloop.  

Er zijn al een aantal succesvolle activiteiten geweest, maar het team 

van ‘Tripel Kaoliniet’ staat klaar om weer een tal van activiteiten voor 

jullie te voorzien doorheen het jaar. Diverse cultuur en 

sportactiviteiten, feestjes, cantussen… noem het maar op, ze staan 

allemaal op het programma.  

De scienticafé was eens op een andere locatie dan in ’t Elixir. Dat hield 

ons niet tegen, we waren er met een zeer groot aantal. Het was een 

zeer toffe avond voor alle wetenschappers, van dat ben ik zeker. Over 

locaties gesproken… Na een periode van reparatie gaat Fakbar Letteren 

weer open aan het einde van de maand.  

In ander nieuws zijn de Imec en de KUL weer bezig op de campussen. 

Ze hebben het grasveldje naast de E ingepikt als tijdelijk opslagruimte 

en naast de A komt er een nieuw parkeergarage. Hopelijk zal deze er 

net zo mooi uit zien als de rest van de campus gebouwen. Ook is er 

naast het Gymnasium een nieuwe sporthal aan het opkomen.  

Ik kijk uit naar wat dit jaar zal brengen! 

Alexander 

Praeses Geos 2017-2018 
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Woordje van Feest 
Olaaaaa lieve, leuke, enthousiaste spasten!  
Tot jullie spreken de feestpraesessen vanuit een degoutante zetel in 

een hoekje van de Geos-weekend slaapzaal. Onze excuses voor de lage 

kwaliteit van dit tekstje, maar al ons bloed stroomt naar onze maag die 

veel te vol zitten met BBQ-vleesjes en vegi shit. Tot zover de intro 

(Romy) 

Na het overleven van het kei coole apocalyptische (gesofisticeerd 

woord om de kwaliteit op pijl te houden) welkomstfeestje, beginnen 

we al aan week zes. Al reeds vijf weken lang laten de schachten zich 

van hun beste kant zien (tot zover dat mogelijk is voor schachten). Zo 

waren ze talrijk aanwezig op het eerste Geos feestje. Vorige week 

werden ze echter zwaar op de proef gesteld om te zien of ze het in hun 

hebben om een ware geoloog te zijn. Een ware geoloog als in naar alle 

Geos activiteiten komen (vooral feestjes deeeuuuh) en toch ook een 

beetje uw studie te onderhouden.  

Indien jullie deze beproeving doorstaan hebben, zijn jullie welkom op 

de komende feestjes! Ook de niet-gedoopten worden verwacht om te 

komen dansen en 100 pintjes te komen drinken (Woeps, een nulletje 

meer of minder kan gebeuren, hé Axelle ;) ). Onze eerste afspraak is op 

16 november in ‘t gewelf voor het verbroederingsfeestje met 

levensechte geografen (dramatische muziek/donderslag)!!!  

Na de verbroedering kan je uw nieuwe geografenvriendjes mee nemen 

naar de eerste Geos TD van het jaar! Hier zullen ook de boeren van LBK 

hun beste partyskills laten zien. Deze zal doorgaan op 7 december, see 

you there!!! 

Kortom, mooie vooruitzichten.  

Jullie feestpraesessen, 

Romy en Yannick 
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Sport aan het woord! 
Sport is weer goed begonnen aan het jaar, namelijk ze hebben niets 

naar de redactie gestuurd... Daarom hier de uitslag van de 24 

urenloop: 
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Cultuur laat van zich horen 
Liefste cultuurliefhebbers 
 
Het lijkt ondertussen al een volle maan geleden, maar toch neem ik 
graag even de tijd om jullie te bedanken voor de talrijke opkomst 
tijdens onze weerwolvenavond, ly. Degenen die dit gemist hebben (o.a. 
domme schachten), geen getreur, want dé battle van de jaren is in 
zicht! 14 november hou je dus beter in je agenda vrij voor de ultieme 
Geos quiz. Het cultuurteam heeft er alvast veel zin in!  
 
Kan je niet wachten tot de 14e? Heb je nood aan een niet-competitieve 
culturele ontspanning? I gotchu. De kringen Geos en Mecenas maken op 
woensdag 8 november een UUR KULTUUR uitstap. Op het programma 
staat stand-up comedian Thomas Smith. Bovendien is de voorstelling 
gratis (wauw!) voor mensen met een cultuurkaart en 10 eurootjes voor 
studenten zonder. Meer info volgt nog.  
 
Tot slot nog een leuk nieuwtje: het cultuurteam heeft sinds de laatste 
Cleavage twee nieuwe aanwinsten. Maarten en Stijn zijn namelijk ook 
van de partij!  
 
KUSJES  
 
Jullie Cultuurpraeses  
 
Melissa 
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Vicepraeses aan het woord 
Omdat de vice het heel druk heeft, zal er spijtig genoeg geen tekstje 

zijn. (ween ween) Het is zelfs zo druk dat ik mijn tekening niet heb 

kunnen afkleuren. Kan iemand mij helpen? 
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Woordje van de schachtenmeesters 
Liefste schachtjes en geologen 

De eerste dag kwam Quinten (te vroeg) aan en nam meteen een Cara 
aan. Na een informatie uitleg in den E, namen we ze naar het centrum 
mee. Het ging niet altijd even vlot, want Inge’s knie doet een beetje 
zot. Verder zijn we Jean Claude kwijtgeraakt, maar dat is gelukkig 
allemaal goed gemaakt. De kernplaatsen van Leuven hebben we 
bezocht en met Rob hebben we achteraf nog een pizzatje gekocht. 
Sindsdien horen wij weinig van Daan, wij hebben hem toch niets 
misdaan? Op de 2e dag stond het stadsspel op het programma, met als 
hoogtepunt Toby’s apocalyptisch filmpje vol met dram(m)a. Voor wie 
woensdag niet naar Alma 3 is meegegaan, hebben wij een groepsfoto 
met Bert helemaal vooraan. Wie op het feestje donderdagavond goed 
gedanst heeft, is de Jan en dan heb je Yorick die voor sfeer zorgen kan. 
De tweede week belandde Cédric in de spoed, maar hij kan meer dan 
genoeg pintjes drinken als het moet. Nadien zijn de looptrainingen van 
Atmosphere van start gegaan, Peter is vaak gegaan, nu maken we zeker 
kans om wina te verslaan! In de Geogang worden wij altijd blij Yaro te 
zien, alleen maar daarom verdient hij een 10/10. Arthur is een genie, 
hij zit al in de les milieuchemie. Julian was als enige schacht op 
scienticafé en had zelfs een vriend mee. Sofie is een nogal onbekende 
schacht, maar heeft op de peter-meteravond toch wel het meeste geld 
opgebracht. De nieuwe prinses is Lander, nu gaat hij rougekes moeten 
leren drinken als geen ander.  

Tot slot wensen wij jullie een fantastisch jaar, wij zullen altijd voor 
jullie klaarstaan. 

Veel liefs jullie Schachtenmeesters Zoë & Melissa 
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Op stap met die van Weekend 
Beste liefhebbers van cara en andere alcoholische dranken 

 

Tot u spreekt team weekend (beter gekend als team Baarr). Wat een 

prachtig weekend, we mogen blij zijn dat het al meteen 24 urenloop is 

anders zouden we in een zwart gat vallen, zo leuk was het. Centraal 

stond zeker eten met gigantische hoeveelheden en daarnaast ook drank 

met ruim geschatte hoeveelheden. De eerste avond werd de dansvloer 

al goed opgewarmd en werd de spauwbaarheid van de wc’s getest door 

onze praeses. Goed dat iemand deze taak op zich nam, dank je! Het 

mooie weer van zaterdag maakte de excursie zeer aangenaam maar 

was wel lastiger om film te zien… Pff stomme zon, moesten wij het 

raam afdekken seg suuuuuckt. Nadat Rapunzel terug bij haar ouders 

was en de 15kilo pasta en pattatte werden klaargemaakt kon het 

fretfestijn beginnen. De cantus was weer van een zeer hoogstaand 

niveau #1eMASTER!!!!!!!! En dan hebben we het nog niet over de 

schachten die heel de bachelor onder tafel dronken. Zo werd QP 

bierkoningin en schopte CDM het tot bierkoning, proficiat guyzz jullie 

kunnen op de tijd dat onze quaestor 1 pint drink ongeveer 10 pinten 

drinken. Begrijp me niet verkeerd, AM zal deze pint daarna direct gaan 

uit vomeren natuurlijk. Kortom; goede cantus waarbij EP en VV een 

extra pluim verdienen voor sfeer en enthousiasme #EERSTEMASTER. Na 

nog wat enig gedans en wat awkward gekijk naar een muilend duo was 

de laatste avond weeral voorbij. 

 

Tot volgend jaar met weer een topeditie met minstens evenveel pasta! 

XOXO 
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De Joren van ICT 
Velen van jullie zullen zich afvragen wat de ICT-wizard de laatste 

maanden heeft uitgespookt. Welnu, hier zal ik eventjes kort een 

avontuur samenvatten dat ik beleefd heb in Esnus, een kleine stad in 

het koninkrijk Ostry. De duistere tovenaar Corzone probeerde om heel 

Ostry te veroveren en had hiervoor een leger undead eenhoorns 

betoverd. Mijn taak was om samen met de prins van Ostry, Agir 

McOstry, dit leger te stoppen en zo Esnus te redden. Uiteraard deed ik 

mijn best om deze magische wezens te verslaan, maar Corzone leidde 

me af door een vuile bezwering die een bug in mijn magische code 

veroorzaakte! Zo werd uiteindelijk toch een groot deel van Esnus 

vernietigd voor ik de bug had gevonden. In de chaos die volgde, sloop 

Corzone binnen in het paleis van Agir McOstry en kidnapte prinses Ilia 

McLaela. Toen Agir McOstry dit ontdekte, zweerde hij dat hij niet zou 

rusten voor hij prinses Ilia zou redden en Corzone dood was. Agir vroeg 

hiervoor mijn hulp, wat verklaart waarom ik het de laatste weken zo 

druk heb! 

Ik heb nog snel een foto genomen van zo een undead eenhoorn, maar 

ben vergeten om kleur aan te zetten! Kan jij me helpen om de kleuren 

te recreëren?  
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ViNi van de CuDi 

Liefste Geoloogjes 

 

Hier spreekt CuDi. Ik ben helemaal niet verplicht om een tekstje te 

schrijven, maar in mijn nieuwe functie is epibreren eerder regelmaat 

dan uitzondering. Daarom volgt hier een kort overzicht uit een dag van 

een CuDi-shifter. 

10u: Opstaan, want les, wat is dat?  

10u30: het epibreren gaat van start.  

12u: “Ooh wou, het is woensdag, dus ik zal maar eens naar mijn enige 

shift van deze week gaan.” 

13u: “Oeps, blijkbaar had ik 2u shift opgenomen. Achja, ik heb toch 

niets beter te doen, en het is hier best wel gezellig.” 

14u: Toch eens een lesje volgen. 

16u: Oefenzitting mag er ook wel bij. 

18u: Langdurig eten in de alma. 

19u: Het epibreren gaat weer van start. 

21u: Een taakje maken, want soms moet je wel eens echt iets nuttig 

doen 

22u: Tijd om te gaan feesten. 

Kortom, heb jij tijd over, dan mag je altijd eens een shiftje draaien in 

de CuDi.  

Aan iedereen die vragen heeft over zijn cursusmateriaal bij de CuDi 

mag die altijd aan mij stellen. Dan wens ik jullie nog veel leesplezier 

met jullie nieuw vergaarde literatuur. 

Groetjes 

Vincent en zijn slaafjes Ann en Hannah  
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Cult night – Halloween edition 

Dag lieve kindjes, 

Kennen jullie de hoogdagen van kanaal 2 nog? Huh, kanaal 2? Zo heette 

Q2 vroeger, voor het 2BE werd. Jaja, redelijk lang geleden dus, bende 

jonkies! 

Wat was hier nu zo leuk aan? CULT NIGHT met Jan Verheyen. Elk week 

toonde Jan een cultfilm, de ene al obscuurder dan de andere, met op 

voorhand een leuke inleiding. Een beetje zoals nu met Cinema Canvas 

met hosts Kulderzipken en Xander De Rycke. Op Halloween kreeg hij 

zelfs altijd de hele avond en toonde hij meerdere films achter elkaar. 

Dit ging gemakkelijk aangezien cultfilms, zeker de horrorvariant, ook 

geen lange speeltijd gegeven zijn. 

Dit liep van 2004 tot 2007 en menig 25’er zal hier dus wel iets van 

opgevangen hebben. Ikzelf heb er een paar van mijn favoriete cult-en 

horrorfilms leren kennen. Ik zal hier een paar leuke stuks opsommen 

voor zij die willen griezelen komende dagen! (Voordeel: de effecten 

zijn vaak zo slecht dat ze eerder lachwekkend ipv eng zijn) 

Basket case (1982) 

Niet alleen een leuk liedje van Green Day, maar ook 

een topfilm. 

Het verhaal gaat over een jongeman d ie continue een 

rieten mand met zich meedraagt. Beetje raar, want 

niemand doet zoiets normaal gezien. In deze mand 

blijkt zijn misvormde tweelingbroer te zitten. Ze zijn 

geboren als Siamese tweeling en na een operatie van 

elkaar gescheiden. Nu gaan de twee samen op tocht 

om de dokters te zoeken die hen gescheiden hebben 

met als doel ze allemaal te vermoorden. Maar op een 

bepaald moment besluit de gewone jongeman zijn 

leven te beteren en daar kan de misvormde broer niet mee leven en hij 

ontsnapt uit de mand en neemt het hef in eigen handen. 

(er bestaan tevens 2 vervolgen) 
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Cube (1997) 

Een van de meest onderschatte films in zijn 

genre, naar mijn mening. 

De film gaat over 6 mensen die wakker worden 

in een soort van doolhof dat bestaat uit 

allemaal kubusvormige kamers die met elkaar 

verbonden zijn. Sommige kamers bevatten 

dodelijke boobytraps en andere zijn dan weer 

veilig. Niemand weet waarom ze daar 

gevangen zitten of hoe dat gekomen is. Maar 

al snel blijkt dat ze allemaal een rol kunnen 

spelen in een manier om te ontsnappen. 

Het is duidelijk dat films zoals Saw hun mosterd hier gehaald hebben. 

Daarom alleen verdiend deze film meer credit. Ook is het mysterie hier 

veel amusanter om in op te gaan. Een parel van een film! (Over de 2 

vervolgen, zwijgen we best).  

Dead End (2003) 

Deze speelt zich eerder af op kerstavond, 

maar dat is enkel een situering. De film is 

even goed voor Halloween en deze is echt wel 

serieus wat creepy. 

Dus op kerstavond gaat een gezin (vader, 

moeder, zoon, dochter en lief van dochter) op 

pad om kerst te gaan vieren bij de bomma en 

bompa. Zo eigenwijs als mannen kunnen zijn, 

besluit vaderlief om een binnenweg te nemen. 

Na een tijdje merkt hij dat er geen einde 

komt aan de weg die ze volgen en dat ze langs 

2 kanten door een gigantisch bos omringt zijn. 

Ook zien ze steeds een vreemde jonge vrouw 

met een baby in de armen langs de weg. Als 

ze even met de auto stoppen, begint heel de nachtmerrie… 

Top, aanrader, creepy, ook wel funny. 
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The Blob (1958) 

Een geheimzinnig wezen, een soort van 

puddingachtig ding (hence, the blob), land via 

een komeet (of meteoriet. I don’t remember 

anymore) op onze planeet. Een paar tieners uit 

een nabijgelegen dorpje merken het monster op 

en slaan alarm, maar geen van de 

dorpsbewoners gelooft hen natuurlijk. De blob 

wordt echter steeds groter en bedreigt al gauw 

het hele dorp. 

Er is nog in 1972 een vervolg gemaakt (Beware! 

The Blob) en in 1988 werd een remake gemaakt. 

Maar toch raadt ik de 1958 versie aan omdat 

deze veel hilarischer is. En daarbij speelt Steve McQeen de hoofdrol, 

maar deze is een stuk in de 30, terwijl hij een Tiener moet spelen. Fun 

Fun Fun! 

Silent Night, Deadly Night (1984) 

Een van mijn favorietjes. Eigenlijk ook een perfecte 

kerstfilm, maar iedereen weet dat Die Hard de 

beste kerstfilm ooit gemaakt is. 

De film gaat over een jongen die zijn ouders 

vermoord ziet worden rond Kerstmis door een kerel 

verkleed als Kerstman. Hij raakt getraumatiseerd en 

belandt in een jeugdinstelling, maar ook daar komt 

hij dit niet echt te boven. Later als hij groot is, 

moet hij onverwacht Kerstman gaan spelen in een 

winkel hoewel hij nog steeds doodsbang is voor de 

Kerstman. Op dat moment knapt er iets bij hem and 

all hell breaks loose! 

Hilarische film. Slasher topper. Luv it big time. (Heeft ook aantal 

vervolgen, maar heb ik nooit gezien.)  

Groetjes, nen ouwe zak.  
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Huiveren met Halloween 
Brrrr, binnenkort is het weer zo ver, HALLOWEEN. De cleavage heeft 

alvast enkele leuke ideetjes voor jullie voor maximaal griezelplezier. 

Geef eens een halloweenfeestje: 

Als er één ding is dat alle geologen weten, is dat er niets leuker is dan 

een goed feestje! Dus hoe beter halloween vieren dan een leuk 

halloweenfeestje te geven. Versier je kot of zaaltje. Trek je 

vampier/clown/sexy bunny pak aan (alles kan en alles mag, hoe 

creepier hoe beter), maak een grote kom punch of zet wat bloody 

mary’s klaar, maak wat griezelige snackjes en het feest kan beginnen. 

Oh ja, vergeet natuurlijk je vrienden ook niet uit te nodigen en 

onthoud, niet verkleed is niet binnen. In het geval dat zelf een feestje 

organiseren te veel werk is, zal er vast en zeker wel een feestje te 

vinden zijn in de buurt. 
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Houd een horror movienight:  

Nodig wat van je dierbare vrienden uit, ga lekker naast elkaar op de 

bank zitten en zet een horrorfilm/serie op. Ook bij dit evenement is 

verkleden een aanrader. Voorzie wat snacks en drank en dit word zeker 

een recept voor een spannende avond! Hier alvast een lijstje met 

aanraders: It, Insidious, Don’t breathe, A nightmare on elm street, get 

out, jeepers creepers, the ring ….  

 

Doe een sceance:  

Altijd al eens willen praten met je voorouders? Haal je kaarsen, glazen 

bol en Ouija bord al maar boven. Ga lekker met je vrienden rond een 

tafel op je kot zitten ,of voor maximum spookiness kan je verhuizen 

naar een verlaten gebouw of een bos, en de ‘pret’ kan beginnen. Zorg 

zeker dat er geen non-believers bij zijn. Cleavage is niet aansprakelijk 

voor eventuele ongevallen. 

Verkleden en mensen doen verschieten op straat: 

Ook altijd leuk om je te verkleden en midden in de nacht te dwalen 

door rustige steegjes en padjes om zo de voorbijgangers de stuipen op 

het lijf te jagen. Let wel op, bange mensen zijn onvoorspelbaar en 

kunnen gemeen uit de hoek komen. Dus als je geen hoek tegen je 

hoofd wilt is dit misschien toch niet zo een slim plan. 

Snij een pompoen uit: 

Voor de cleavage-lezers met een iets zwakkere maag zijn er natuurlijk 

ook leuke dingen te doen met halloween. Zo kan je bijvoorbeeld je 

eigen jack-o-latern maken. Hiervoor heb je maar een paar dingen 

nodig: een pompoen, een paar messen, een viltstift, een lepel, een 

kaarsje en een aansteker. Eerst snij je rond de steel van de pompoen in 

een mooie cirkel dan hol je de pompoen uit met je lepel. Dit 

vruchtvlees moet natuurlijk niet weggegooid worden maar er kan een 

heerlijke pompoensoep van gemaakt worden! Als de pompoen leeg is 

dan kan je met een stift het gezichtje erop tekenen en deze nadien 

uitsnijden. Daarna hoef je alleen nog maar het brandende kaarsje erin 

te steken en voila. 
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De hele cleavage cast wenst jullie alvast een gruwelige halloween toe!  

xoxo 
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Mama knows best 
Iedereen zit wel al eens met vragen. Niet alleen over leerstof, maar ook over 
allerhande buitenschoolse zaken. Soms kan je het aan je ouders vragen, anders heb 
je vrienden die je kan vertrouwen met je probleem. Toch kan je soms met een vraag 
blijven zitten en niet weten aan wie het te vragen. Geen nood. Ik wil jullie helpen 
met vragen waar je geen raad mee weet. Het mag over van alles gaan, over seks, 
over het leven, over kleding, over vriendschap, zelfs over je studies enzovoort.  

Daarom zou ik graag een oproep doen aan mijn lieve geologen in Leuven en ook aan 
andere lezers om vragen of zelfs problemen te sturen die je graag beantwoord of 
opgelost ziet. Dit kan je anoniem doen of onder een alias als je dat wilt. Je moet 
niet verlegen zijn, want ik wil graag zo goed mogelijk helpen.  

Je kan me bereiken via najadewitterzeel@hotmail.com. Je mag eventueel ook een 
brief schrijven. Deze kan je dan afleveren aan mijn kot (Residentie Groenveld, 
Remisebosweg 5/4B) of aan mij zelf geven moest je me tegenkomen.  

Veel liefs en dikke knuffels, 

Mama Geos  
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Koken voor/met leken AKA de mama 

Deze maand: Spaghetti carbonara 

Ingrediënten (voor 4 personen):  

 500 gram ongekookte spaghetti  

 250 gram spek  

 4 eieren 

 1 uitje 

 2 tenen knoflook 

 1/2 liter room 

 parmezaan 

Bereiding: 

1. Zet een pot water op het vuur.  

2. Snij de ui en één knoflookteentje fijn. 

3. Neem een pan en bak het spek samen met de ui en de knoflook.  

4. Wanneer het water kookt, doe de spaghetti erin en vergeet niet 

correct te timen.  

5. Neem een kom. Doe daar de room, de eieren en de andere 

knoflookteen (ook fijngesneden of geplet) aan toe samen met wat 

peper en zout. Meng deze goed met een vork.  

6. Als de pasta al dente is, giet deze af. De pasta mag daarna terug in 

de pot 

7. Meng het spek en de ei-room-mengsel onder de pasta.  

8. Serveer het gerecht met wat parmezaan opgestrooid.  

 

Tip van de mama: Als groentjes kan je er champignons aan toevoegen.  

 

  



22 
 

Roddels 
VV heeft ooit in een pot choco en op iemand zijn auto gekakt. 

HVdG is een wipkip.  

HVdG denk dat kamelen eieren leggen. 

LDV tegen ZVB: ‘Ge hebt geluk: ik heb ne kleine.’  

VV is in paniek: KF wilt kinderen.  

VV bekent: ‘Ik ben te lelijk om gigolo te worden.’  

MSM wil TH wel.  

ZVB: ‘Liever bij wina dan bij GEOS.’  

In een gesprek over het feit dat de eerstejaars van volgend 

academiejaar geboren zullen zijn in het jaar 2000 zegt BN plots: ‘Ik 

stel mijn grens op 2003.’  

YVI is met een minderjarige aan het daten.  

DB (een winees, eikes) weet te vertellen dat er tsunami’s zijn die 

minder nat zijn dan RH was op het welkomsfeestje. RH besloot om hem 

de daaropvolgende winabar eens goed te bekijken.  

YVI heeft EVM dinsdag 10 oktober tot half 3 wakker gehouden.  

AC heeft zich de laatste tijd zo misdragen dat hij niet eens een roddel 

waard is !!!  

YVI zou graag een hond willen zijn, zodat hij aan zijn eigen ballen kan 

lekken.  

SB vraagt op de ochtend van zijn rijexamen of de examinator zou 

merken dat hij de avond ervoor een beetje (kuch, stevig, kuch) heeft 

gedronken.  

SB: ‘Ik ben HARD, nu nog iemand TO GET.  

AM spauwt na 5 pintjes op de eerste winabar 

TT: als het erin kan, kan het er ook uit 

TT kan vies hard trekken 
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TT heeft gezegd dat de prof van microbiologie 10 keer moest steken 

voor het erin zat 

MVH: SM heeft een kleine piemel 

SM: Waar zit het? 

MVH: in uw poep 

volgens TT spelen blinden weerwolven met gebarentaal 

HVdG tegen Zoë: ziet da ge hem binnendoet, dat ge niet te laat zijt 

Schacht RV heeft naar eigen zeggen 2 meisjes van Merkator 

binnengedaan op het welkomsfeestje van Merkator 

ZVB: 'Help, help, ik heb 2 zware biertjes op en ik kan het al niet meer 

aan' 

MVH: Fotograaf rijmt wel op geograaf eh ZVB: Dat rijmt toch ook op 

geoloog? 

XVD en JP waren gezellig aan het tongworstelen op weekend 

AC was naar de ochtendcantus van VRG gegaan. In al zijn zattigheid is 

hij gevallen met zijn fiets en moest NW samen met haar vriend hem 

gaan zoeken. Niets ergs aan de hand, alleen had AC (weeral) in zijn 

broek geplast.  
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HET GEOS-BOS 
Een satirsche rubriek of memesenzo  - 
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AKA Merkatorke 
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Spelletjes en puzzels 
Zorg ervoor dat onze praeses de juiste weg naar kot vindt :D 
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Gesponsord door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


