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Voorwoord van de redactie
Vrienden van de exacte wetenschap, waar zelfs de proffen met geografie
lachen,
Het lange wachten tussen de verschillende edities van ons wondere blad
is gedaan! In die kleine tijd tussen de twee edities is er wel wat gebeurd.
De Veto heeft ontdekt dat er ook geologen in de wereld bestaan, en
vonden dit blad wel geslaagd amusement. Moest er iemand van de Veto
dit lezen, kleine opmerking. De titel van het blad is “Cleavage”. Dit slaat
op een geologische term die de splijting van een gesteente beschrijft.
Wij danken jullie dus ook voor jullie bemerking dat dit blad van een zeer
hoog niveau is!
Dat terzijde, het semester zit er weer voor 2/3e op. De studenten van
eerste master beginnen eindelijk te snappen dat ze de foute keuze
gemaakt hebben voor de master. De studenten van tweede master
beginnen te snappen dat ze toch eens moeten beginnen met hun thesis.
En de eerste opgevers beginnen te komen in eerste bachelor.
Maar, ons boekske staat terug vol met allemaal geks op een stokje. Wat
hebben de leden van het praesidium nu weer te zeggen? Een hoopke
gezever, zoals altijd! Een belangrijk moment komt er wel aan: de
proffensport. Zullen de assistenten het onderspit delven tegen de
studenten of zullen zij, zoals ze zelf denken/hopen, de overwinning
behalen? We kunnen niets anders dan afwachten. Maar in ieder geval
kunnen we wat trashtalken terwijl we wachten op de dag. Meer hiervan
kunnen jullie lezen op de volgende pagina’s!
En zoals altijd:
Lieve vrienden, zet u op uw lui gat, en geniet van dit blad. Wij wensen
jullie veel leesplezier en vertier,
De Cleavage Redactie
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De praeses (s)preekt
Beste Geologen
Het begint stilletjes aan koud te worden, de verwarming op kot is zelfs
al een paar keer op geweest. Maar om het toch warmer te hebben waren
en komen er genoeg activiteiten waarbij we eens goed kunnen
verbroederen. Dit gebeurde zeker op het Verbroederingsfeestje met
Merkator. Ik heb Wally denk ik meerdere malen gezien. Wat ik zeker wel
weet is dat mijn bloemetjes in een vaas van iemand van Merkator pasten.
De opwarming was er zeker ook bij het eetstandje, waar er warme
chocomelk verorberd kon worden. Ik heb gehoord dat er in december
nóg warmere chocomelk te krijgen is bij het volgende eetstandje.
De blaadjes zijn geel aan het worden en van de bomen aan het vallen.
Toevallig is dit ook de kleur van het o zo lekkere gerstenat. Dat vloeide
dan ook zeker op de Alumnicantus. Prof Muchez, die toevallig ook de
decaan van de faculteit Wetenschappen is, heeft die geweldig voor
gezeten. Ook voor allen die bij de Massacantus waren, we hebben Geos
goed vertegenwoordigd. De gesloten quiz was dit jaar weer een groot
succes. De eerste jaars hebben zeker hun besten naar boven gehaald om
aan de derde plaats te geraken.
Officieel mag je naar kerstliedjes luisteren, naast de Sint liedjes
natuurlijk. Mijn kotgenoten hebben al zeker genoeg kunnen luisteren
naar mijn prachtige zangstem. Maar ik heb ook echt wel zin in het
kerstfeestje. Hopelijk wordt het eten net zo smakelijk en liefdevol
voorbereid zoals vorig jaar. Maar wie liever naar de kermis wil kan dat
zeker doen op de Kermiscantus. Voor de hoopfanaten en sympathisanten
is er ook de proffensport. We gaan ze zeker weer inmaken! In ander heel
schokkend nieuws is de Winabar deze week voor de laatste keer in de
Alma 3. Het gaat nu in de Gnorgl plaatsvinden, wat ietjes verder kruipen
is van mijn kot maar nog steeds net zo tof. Maar ik heb genoeg gezeverd
en zal mijn tekstje afsluiten.
Groetjes
Alexander
Praeses Geos 2017-2018
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Woordje van Feest
Allerliefste Geoloogjes,

Wat hebben we veel nieuwe geografenvriendjes gemaakt (jeeeeej!) en
ook heel veel gedronken (jeeeeej!) en sommigen misschien ook net iets
té veel (minder jeeeej). Maar gelukkig was de sfeer zeker en vast
aanwezig
en
werd
er
veel
gedanst
en
gebatteled.
Bovendien waren onze allerliefste eerstejaars ook nog eens talrijk
aanwezig! (jeeeej!)
Hop naar het volgende feestje!!!!
Waaaaaaant,
7
december
is
het
Candy
Crush
TD!!!!!!
Het gaat sowieso de lekkerste TD van het jaar worden! (jeeeej!)
Daar kunnen jullie verbroederen verneven (want eigenlijk zijn het meer
onze neefjes of zelfs achterneefjes dan onze broeders aldus Yannick)
met niemand minder dan de mensen van LBK!
We zien jullie dan ook allemaal graag verschijnen op da dansvloer van
de Lido om die boeren eens te laten zien hoe dé exacte wetenschap kan
feesten,
dansen,
drinken
(en
suikerspinnen
eten)!!!
Jeeeeej!
Vergeet zeker ook niet al je vrienden, ouders, broers, zussen, oma’s,
opa’s, nichtjes, neefjes, buitenechtelijke kinderen, schoonfamilie,
tantes, nonkels, buren, overburen, de plaatselijke bakker (Ik denk dat
ze het doorhebben…) mee te nemen! Kortom: Hoe meer volk hoe beter!!!
Nu, een feestje zonder inkleding is natuurlijk niets voor Geos, daarom
nodigen we jullie allemaal graag uit om mee te komen knutselen aan
knotsgekke piñata’s en reuze snoepjes! (Waaaauuuuw!) Verdere info
volgt nog via een discreet Facebook evenement.
Wie niet tot dan kan wachten, en voor diegenen die nog een excuus
zoeken om eens goed te zuuuuupen , kunnen op 29 november naar de
Zamo komen voor de enige echte KERMISCANTUS (Woopwoop/Jeeeeej/
Waaaauuuw, kies maar een geluidseffectje.)
Jeeeeeej!
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Woopwoop!
Waaauuuuw!
Ik ben al te laat voor mijn les! (Romy)
Ik ben al te laat voor mijn middagdutje! (Yannick)
Doei!
Groetjes Yannick en Romy
*Mic drop*
Feest Out
P.S.: Ik, Yannick Van Itterbeeck, distantieer mij volledig van de
overvloed aan roepwoorden en geluidseffecten, en het overdreven
enthousiasme… 😉
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Sport aan het woord!
Hey sportievelingen!
Sinds de vorige Cleavage (waar wij trouwens wel een tekstje voor hebben
doorgestuurd, boe Tijs!!!!) zijn er geen sportevenementen geweest dus
we zullen het gewoon over de toekomst hebben. Deze toekomst gaat dan
eigenlijk vooral over de eeuwige strijd tussen de studenten en de proffen
en assistenten. Aangezien zij vorig jaar verloren mochten zij het
strijdveld kiezen. Tegen alle verwachtingen in kozen zij niet voor
tafeltennis maar voor basketbal (waarschijnlijk hadden ze schrik om ook
bij hun hoofdactiviteit op de KUL af te gaan). Haal dus maar die
basketsloefen van onder het stof en kom op maandag 27 november om
19u naar de sportzaal van de UCLL om de studenten wederom te laten
triomferen. Ook de minder sportieve studenten (zoals TH) mogen altijd
komen om hun collega’s aan te moedigen.

sfeerbeeld van de assistententraining
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Dream Team stoomt zich klaar voor
Proffensport
Na de nipte nederlaag van vorig jaar, voornamelijk te wijten aan het
ontbreken van enkele sleutelspelers en verscheidene discutabele acties
van de studenten, zijn de professoren en assistenten gebrand op een
nieuwe sportieve overwinning tegen de studenten, volgende week
maandag.
De wekelijkse basketbaltrainingen naderen momenteel een climax, de
trainingsopbouw bereikt ongeziene hoogten en ook de teamspirit onder
het academisch personeel is nooit beter geweest. De tactiek van de
professoren en assistenten staat dan ook al enkele weken op punt, na
een uitgebreide videoanalyse van de gemakkelijke overwinning tegen de
studenten tijdens de vorige basketbalwedstrijd, nu 5 jaar geleden. Wij
kunnen dit jaar uitpakken met een omvangrijk team, versterkt door
meerdere buitenlandse topspelers. Ook voor vrouwen proberen wij in
ons team een plaatsje te voorzien. De term ‘Dream Team’ rolt al enkele
weken over de lippen.
De nipte nederlaag van vorig jaar zal de analen van de geschiedenis
ingaan als een eenmalige misstap, die nodig was om de moraal van de
studenten wat op te krikken zodoende de komende jaren weer een
degelijk en strijdvaardig team als tegenstander te krijgen. Wij doen dan
ook een warme oproep naar de studenten toe, om onsportief gedrag
achterwege te laten. Eer verdien je ook door groot te zijn in je verlies.
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Wij willen uitdrukkelijk onze sponsoren bedanken voor het aanbieden
van uitrustingen en voor de financiële ondersteuning. Ook dank aan Marc
Coucke en Ann Wauters, voor de uitstekende organisatie van onze
trainingen en teambuilding.
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Cultuur laat van zich horen
Huppekee, alweer een Cleavage cultuurtekstje erbij. Wat gaan de weken
toch snel… Laten wij even dromerig terugblikken op de evenementen van
de afgelopen weken:
Wij begonnen november met de kunstwetenschappers van Mecenas in de
grote aula. Het was een stand-upcomedy voorstelling van Thomas Smith.
De zaal werd dan een uur lang gevuld met de hilarische verhalen van
Smith, het luid gelach van de studenten, de opmerkingen van ene Astrid
van Oost-Europa en op het einde een daverend applaus voor de
comedian. Al bij al geef ik de avond een 8/8.
Naast comedy, organiseert de dienst cultuur van LOKO in november ook
een expo/performance ‘M-useumnacht’ en in december een concert in
een de Stadsschouwburg. Voor het volledige programma van Uur Kultuur
kan je op de website van LOKO terecht. Of als je te lui bent om het op
te zoeken, mag je mij altijd over aanspreken of een berichtje sturen. ;)
De Gesloten Geos Quiz staat vervolgens bij velen nog vers in in het
geheugen. Zoals voorspeld hebben de laatste masterstudenten (lees:
fleximaster) moeiteloos de overwinning te pakken gekregen. Proficiat!
Alle teams hebben eigenlijk wel lekker veel paprika nootjes gegeten,
cara gedronken en flink hun hersenen gebruikt. Ik was echter het meeste
onder de indruk van de prestatie van de eerstejaars. Het blijkt dus dat
de schachten zo heel dom niet te zijn. Zij behaalden namelijk een
welverdiende 2e plaats, dus ook proficiat!
En nu is niet alleen dit tekstje bijna gedaan, maar ook het eerste
semester (ween ween). Ik wil echter nog geen traantjes zien, want Geos
gaat nog basketballen, feesten met LBK, cantussen en het kerstfeestje
belooft ook een topeditie te worden. Mag ik al verklappen dat dit laatste
echt heel lekker, heel leuk en heel gezellig wordt? Schrijf je snel in zou
ik zeggen.
DOEI LY KUSJES TOT VOLGEND SEMESTER (Doe eens rustig, ge denkt toch
niet dat dit al de laatste van het semester is!?)
Melissa
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Vicepraeses aan het woord
Geachte lezer van dit blad vertier

Tot u spreekt, in naam van de vice, haar persoonlijke assistent. Hierbij
bedoel ik niet de praeses, maar die andere, veel knappere assistent. We
zijn nu al over de helft van dit geweldige academiejaar. Het is tot nu toe
al keileuk geweest! We hebben al gezien welk jaar het slimme jaar (en
iets minder slimme jaar) is. Blijkbaar zijn die fleximasters nog niet zo
dom. Ook hebben we al veel gesport met onder andere de 24urenloop.
Maar het hoogtepunt moet nog volgen, namelijk de proffensport! Ook dit
jaar gaan we de proffen afmaken. Daarom gaan we eerst eens oefenen,
zodat we zeker zijn dat we winnen. Mijn bevallige assistent heeft
trouwens ook een prachtige beker gevonden als inzet voor de
proffensport. Maar natuurlijk hebben we ook al veel gefeest! Het
feesthoogtepunt moet nog komen, namelijk de Candy Crush TD. Ik kijk
al uit naar de rougekens die ik daar kan drinken. Maar in tegenstelling
tot het verbroederingsfeestje zal ik het wat rustiger aan doen. Ik heb
het al zeer druk gehad dit jaar. Maar toch heb ik mij al mateloos
geamuseerd met jullie allen. Jullie zijn allemaal schatjes, maar dieje
knappe assistent is wel het grootste schatje.

Met vriendelijke groetjes,
Jullie vice

P.S.: Kom allen naar het kerstfeestje!!! Het wordt keileuk en keilekker.
Tweede bachelor is dan misschien niet het slimste jaar, maar we kunnen
wel goed koken en zorgen voor dikke ambiance!
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Woordje van de schachtenmeesters
Ten eerste blikken wij nog even terug op het onvergetelijk Geos
Weekend. Vrijdagavond hebben de schachten alvast kennisgemaakt met
de ouderejaars. Zij blijken ook geen al te slechte dansmoves en
beerpong skills te hebben, wat dus van pas gaat komen volgend semester
(cfr. karaoke-bierpongavond). De volgende morgen vertrokken wij op
excursie. De aanwezige schachten hebben hier voor het eerst met hun
hamer op stenen geslagen, historisch moment! Het volgend belangrijk
puntje op het programma was hun eerste Geos cantus. Pagina’s
voorlezen moet nog wat worden ingeoefend, gelukkig is het zingen en
pintjes drinken wel een eitje.
En dan op maandag 23/10 (POSTCODE VAN VEUSSEL HEUJ) begon de
langverwachte doopweek. Dit jaar zijn 7 dappere schachten de uitdaging
aangegaan. We hebben ze met kroontjes en roze lintjes, als
sportmannen, als boeren en zelfs als hun moeder voorbij zien passeren.
Ze hebben gedanst, gezongen en gekookt - de een al wat beter dan de
andere. ‘s Nachts op de 24 urenloop hebben ze snel gelopen en overdag
liepen zelfs twee niet-gedoopte eerstejaars mee! Donderdag was echter
de dag waar het allemaal om draait. Op het erf van den E werd ieder
dan gedoopt, ja doped. Opdracht: kan je alle vuile schachten benoemen
op onderstaande foto?
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Ondaks dat Yaro niet gedoopt is, was diezelfde donderdag voor hem ook
een belangrijke dag. Hij heeft namelijk meegeholpen met het
Merkatorschild te stelen, thanks Yaro!!!
Om af te sluiten hopen wij ze allemaal nog veel op de komende
evenementen te zien en wensen wij jullie alvast veel succes met de
examens en met de taak van Irene.
Jullie allerliefste Schachtenmeesters,
Melissa en Zoë <3
P.S.: Ze waren al met zo weinig en nu zijn we er al twee kwijt. Daan en
Sofie, het gaat jullie goed.
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De Joren van ICT
De voorbije weken waren weer druk voor mij. Na het incidentje in Esnus,
had Agir McOstry me opnieuw gevraagd voor hulp om de duistere
tovenaar Corzone te verslaan. In een droom had McOstry een visioen
gekregen van drie artefacten die hem zouden helpen in zijn strijd om
prinses Ilia McLaela te redden. We vertrokken op onze queeste om deze
artefacten te zoeken.
Onze eerste reis bracht ons naar de hoogste berg van Ostry, Opumm.
Deze berg ligt op het meest noordelijke punt van het koninkrijk, maar
gelukkig had ik mijn muts en handschoenen bij aangezien het ook al wel
eens koud kan zijn als ik naar de E fiets. Met tegenzin begonnen we aan
de lange en gevaarlijke klim naar de top. Onderweg kwamen we
verschillende gevaren tegen zoals sneeuwtrollen, reuzen, griffioenen en
patupaiarehe. Vaak konden we naar nipt ontsnappen aan deze wezens
dankzij de kracht van Agir en mijn magische ICT-skills. Na wat een
eeuwigheid leek, bereikten we eindelijk de top, waar een verrassing op
ons aan het wachten was. Blijkbaar was er op deze berg een illegale zoo
gebouwd voor magische wezens, en hadden we net de helft van de
creaturen vernietigd! De prins was niet blij met deze ontdekking en
besloot de zoo meteen te sluiten. Helaas vonden we op de top niet wat
we zochten en daalden we maar terug af. Echter, toen we weer de voet
van de berg bereikten, zagen we een grot waarin in de verte een zwak
licht scheen.Met nieuwe hoop betraden we de tunnel die een aangename
warmte uitstraalde in vergelijking met de ijskoude bergtop. Hoe dieper
we in de berg waren, hoe helderder de tunnel werd en hoe luider een
vreemd geluid ons toezong. Kon dit een nymf zijn die ons probeerde te
lokken met haar gezang? We besloten om op onze hoede te zijn en ik
nam mijn magische codeertoverstok in de hand. Voorzichtig en
stapsgewijs gingen we dieper en dieper in de tunnel, tot op het punt
waar we zeker waren dat de bron van de muziek van achter de hoek
kwam. Onze moed bijeenschrapend, sprongen we om de hoek met
wapens in de hand. We werden verstomd van het zicht. Duizenden
dwergen die mineralen en gesteenten bestudeerden en samen ‘Diggy
Diggy Hole’ zongen! Onmiddellijk werden we omsingeld door een handvol
dwergenkrijgers die niet al te vriendelijk met hun hellbaarden in onze
richting zwaaiden. Gelukkig kon ik de situatie redden door lyrics op te
zoeken op mijn smartphone en mee te zingen. De dwergen waren
17

aangenaam verrast dat een tovenaar hun geheime lied kende. Ze stonden
er op om ons als eregasten te behandelen, wat Agir geruststelde (prinsjes
zijn snel blij als je doet alsof ze belangrijk zijn). Hij deed zijn verhaal
aan de dwergenkoning van Opumm, Bakum Brewaxe. Koning Bakum wist
meteen welk artefact we het zochten en gaf het met ons mee, op
voorwaarde dat we het terug zouden brengen na dat we Corzone
verslaan.
Zo, nu weten jullie al wat meer over mijn avonturen in Ostry. Ik heb een
foto op mijn smartphone van het artefact, maar het is blijkbaar niet zo
goed opgeslagen. Als je de puntjes connecteert, zal je zeker weten wat
voor artefact het is!
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Op stap met die van Weekend (Scientica)
Scienticaweekend: een weekend door de ogen van
Alexander Mondelaers.
Vrijdagavond 17u15: Afsluiten van het opslagkot, dat ik net met Jan heb
opgeruimd. Nog rap de laatste drie cara’s meetsjoepen (want daar was
geen plaats meer voor in het oplsagkot😉) voor onderweg.

Vrijdagavond 18u: Samen met Clark aankomen aan de Tiense waar Jan,
Vinnie en Jonas staan te wachten om richting het weekend te fietsen.

Vrijdagavond 18u35: Iets over halfweg onze fietstocht stoppen na de
eerste (en enige) zware ‘beklimming’ om het vochtgehalte op peil te
houden (lees: die drie cara’s opdrinken).

Vrijdagavond 18u45: We vertrekken na de ‘korte’ stop. Het duurde effe
voor mijn cara op was, want zoals geweten kan ik niet snel drinken.

Vrijdagavond 19u05: We komen aan op de weekendlocatie en installeren
ons in een kamer. Ik claim een zetel en Jan en Vinnie maken een
liefdesnestje om samen in te slapen (cute).

Vrijdagavond 19u15: We pakken allen een cara i.t.t. de andere
scienticakringen, die nemen een Stella. Maar wij zijn gewoon gierig en
denken: beter een cara aan €0,15 dan een Stella aan €0,50. Als ge weet
hoeveel we gaan zuipen, blijkt het ook nog de goede keuze ook.
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Vrijdagavond 20u: Avondeten, de cara is al naar mijne kop gekomen.
Gelukkig kan ik ontnuchteren door de spaghetti te eten.

Vrijdagavond 22u: De cantus begint. Ondertussen wordt er ook
geconstateerd dat er geen winezen zijn op het scienticaweekend (boe
wina boe).

Vrijdagnacht 1u-2u: De cantus eindigt. Saaie mensen gaan slapen,
andere houden zich bezig met dobbelen.

Vrijdagnacht 2u-4u30: We dobbelen. Dit zorgt ervoor dat veel mensen
moeten gaan streaken, elkander kussen en dat er een geoloog en
chemicus muilen.

Vrijdagnacht 4u30: Ik kruip mijn bedje in. Jan en Vinnie volgen in mijn
zog, die hebben precies nog iets tezamen gepland voor de nacht. Jonas
en Clark blijven ondertussen onder verder de cara’s achterover kappen.
De volgende ‘ochtend’ blijkt dat Jonas meer als ne bak naar achter heeft
gekapt en dat Clark slechts op enkele cara’s volgt. Het blijkt een
spannende strijd te worden voor de cara-koning van het weekend te
worden.

Zaterdagochtend 11u30: Ze komen ons wekken om te zeggen dat ze het
ontbijt bijna gaan afruimen. Dit geeft me een reden om op te staan. Ook
het feit dat Jan en Vinnie aan het opstaan zijn met ‘Rood’ van Marco
Borsato en ik dat liedje niet meer kan aanhoren.
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Zaterdagochtend 12u: Net veel te
veel bokes naar achter geknald. Ik
moet effe bekomen … Karel, Jef, Jan
en Tibor gaan wiezen. Maar dan
wordt Tibor weer met de neus op de
feiten gedrukt dat hij geograaf is en
bijgevolg dat een spel als wiezen te
hoog gegrepen is voor zijn intellect.
Ik vervang hem dan maar.
Zaterdagmiddag 12u-17u: Ik speel
enkele uurkens wiezen. Lang sta ik
tweede, maar op het einde komt
Karel langszij en pakt mijn tweede
plaats af. Jef eindigt ongenaakbaar
eerste en Jan hopeloos laatste.
Tussendoor eten we enkele croques. Ondertussen zijn andere mensen
Trivial Pursuit aan het spelen en vooral veel pintjes aan het drinken. Op
de lijst der dranken is het ondertussen duidelijk geworden hoe marginaal
Geos wel niet is. Het aantal gedronken cara’s is een veelvoud van de
Stella’s.

21

Zaterdagnamiddag 17u-19u: Ik ben getuigen van een ongelofelijk epic
spel waarbij golf en petanque worden gecombineerd. Ik ben getuigen
van de laatste holes en heb er blijkbaar enkele epische holes gemist.
Gelukkig heeft Jonas hier foto’s van gemaakt (alle foto’s komen
trouwens van Jonas). De exacte uitslag weet ik niet maar ik kan wel
zeggen dat het één van de meest awesome sporten is die ik al ooit live
heb gezien. Het doel is om je petanquebal met zo weinig mogelijk
worpen in de emmer te werpen (deze emmer kan soms op uitdagende
plaatsen staan, check foto). Hierbij moeten vaak ook enkele obstakels
worden genomen. Ik heb een gevoel dat onze volgende sportactiviteit
bekend is. Tegen het einde van de competitie geraakt de cara volledig
op. Jonas blijkt de cara-koning geworden te zijn met twee cara’s meer
dan de Clark.
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Zaterdagavond 20u: Lars zegt dat het tijd is
voor drankspelletjes. We spelen circle of
death en worden gedwongen om Stella te
drinken omdat de cara op is. Gelukkige
krijgen we te horen dat er cara wordt
bijgehaald. Het weekendteam had duidelijk
geen rekening gehouden met het marginale
drankverbruik
(of
beter
gezegd
drankmisbruik) van Geos. Na de circle gaan
we paardenracen. Lars bedenkt hiervoor de
meest advanced parcours mogelijk (helaas
geen voorbeeld van het meest advanced
parcour, daarvoor moet ge Jonas zijn snaps
hebben gezien).

Zaterdagavond 21u30-22u: Bickyball’s fretten.

Zaterdagavond 22u05: Iets te veel gegeten. Ik krijg ne serieuze boefdoef.
Het gekrijs van de karaoké maakt het er niet beter op.

Zaterdagnacht 0u: Ik ben aan het overwegen om in mijn bedje te
kruipen.

Zaterdagnacht 0u30: Ik ben eens goed gaan kakken en voel dat het al
iets beter met mij gaat.

Zaterdagnacht 1u: Vinnie zegt dat ze naar de Vlooybergtoren gaan
wandelen. Ter info: dit ligt op een uur wandelen. Ik zeg dat hij goed gek
is en verlaat de ruimte.
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Zaterdagnacht 1u01: Ik sta met mijn jas aan klaar om te vertrekken naar
de Vlooybergtoren, want jwz YOLO. Enkele minuten later vertrekken
Anse, Tibor, Royer, Lennard (met fluohesje), Vinnie, Jonas, Jan (met
fietslichtje aan de broek) en ik (ook met fietslichtje aan de broek)
richting de Vlooybergtoren. Jan smijt er enkele topplaten op om de
wandeling gezelliger te maken. De wandeling duurt een uur maar de pret
zorgt ervoor dat het slechts enkele minuten met tientallen plaspauzes
van de Vinnie lijken. Op de terugweg bevestigt Vinnie deze beperking
met volgende quote: “Als ik een vrouw was met zo’n kleine blaas had ik
mezelf al lang van kant gemaakt.”

Zaterdagnacht 2u10:
We komen aan bij de
Vlooybergtoren
en
beklimmen
ze.
Bovenaan wiebelt de
toren, zeker als
enkele besluiten om
in fase te gaan
springen.
Tibor
vertrouwt het niet en
ziet duidelijk af,
maar blijft toch nog
voor de selfies die
hier
worden
getrokken.
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Zaterdagnacht 2u25: We
vertrekken terug aan de
Vlooybergtoren.
Onderweg stoppen we
aan het Sportpaleis om
een selfie te nemen.
Hierna dansen we met
ons allen op ’t Smidje.
Vinnie
quoteert
dit
smidje als het beste ooit
gedanst. Al de rest
(inclusief mezelf, en ik
heb er al vele gedanst)
gaan hiermee akkoord.

Zaterdagnacht 3u30: We komen terug aan op de weekendlocatie.
Iedereen is al slapen, maar we blijven onder nog eventjes kletsen met
ons allen. Op de papieren zien we dat Jonas de enige echte cara- en
overallbierkoning is (met in totaal een goeie 3 bakken bier
leeggedronken) met enkele pinten voorsprong op de Clark.

Zaterdagnacht 4u30: We kruipen allemaal in ons bedje.

Zaterdagnacht 4u35: Clark maakt iedereen (buiten Jonas, dieje maft er
los doorheen) met zijn zatte botte wakker.

Zaterdagnacht 4u45: Iedereen valt terug in slaap.

Zondagochtend 9u: We worden wakker gemaakt. Jan en Vinnie zetten
alweer Marco Borsato met ‘Rood’ op.
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Zondagmiddag 11u30: We vertrekken op de weekendlocatie en fietsen
terug naar Leuven.
Zondagmidag 11u50: We spotten het café vlak aan de voet van de berg
dat we al op de heenweg hadden gezien. We besluiten om een pauze in
te lassen. Jan en Jonas bestellen een thee’ke. Vinnie, Clark en ik een
warme chocomelk. Vinnie stookt Jonas aan om een duvel te drinken,
maar Jonas zegt dat hij enkel een hoegaarden zou overwegen. Hierop
vraag ik: ‘Wat is de kans?’ Jonas zegt: ’20.’ Vinnie telt af en Jonas en ik
roepen mooi synchroon ’12’. Jonas probeert de rest op dezelfde manier
ook ne hoegaarden aan te smeren. Uiteindelijk vraagt Vinnie aan Clark
wat de kans is. Clark zegt ‘16’ en na aftellen zegt Vinnie ‘3’ en Clark
‘13’. Daardoor bestelde Jonas drie hoegies, een thee (voor Jan) en een
warme chocomelk (voor mij). Nadat deze waren binnengekapt, klommen
we terug op onze fiets en zetten onze weg richting Leuven verder voort.

Zondagmiddag 12u45: Ik kom aan op Groenveld, moe en voldaan van een
topweekend! Aan iedereen die dit leest en volgend jaar de kans heeft
om mee te gaan: niet twijfelen, gewoon doen, dat wordt zeker een
geslaagd weekend! Maarja, ge kunt niet elk jaar het geluk hebben dat er
geen enkele winees aanwezig is 😉.
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Scienticaweekend: een weekend door de ogen van een
praeses.
Vrijdagavond 18u: Samen met Alexander aankomen aan de Tiense waar
Jan, Vinnie en Jonas staan te wachten om richting het weekend te
fietsen.

Vrijdagavond 18u35: Iets over halfweg onze fietstocht stoppen na de
eerste (en enige) zware ‘beklimming’ om het vochtgehalte op peil te
houden (lees: cara’s drinken).

Vrijdagavond 18u45: We vertrekken na de lange stop. Het duurde effe
voor Alexander zijne cara op was, want zoals geweten kan die niet snel
drinken.

Vrijdagavond 19u05: We komen aan op de weekendlocatie en installeren
ons in een kamer. Ik leg me op de grond terwijl Jan en Vinnie een
liefdesnestje aan het maken zijn om samen in te slapen (cute).

Vrijdagavond 19u15: We pakken allen een cara i.t.t. de andere
scienticakringen, die nemen een Stella. Cara is maar €0,15 en een Stella
is €0,50. Als gierige hollander is de keuze dan snel gemaakt.

Vrijdagavond 20u: * einde herinneringen *

Maandagochtend 10u: Ik word wakker en moet me haasten voor op tijd
te zijn in de les geochemie.
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Eentje uit de oude doos: “Hoort u wel aan de
unief?”
In een ver verleden bestond de Cleavage nog niet. Om een zekere vorm
van vertier te verzekeren binnen de rangen van de Leuvense Geoloog
bestond het Vulkaantje. Om een voorbeeld te geven wat er omging in
het hoofd van de oudsche schtudentschen hebben wij een artikeltje
geselecteerd wat, volgens ons, een goede representatie is van die tijd.
(Side note: er zijn enkele kleine aanpassingen gemaakt, maar zijn in lijn
met het origineel.)
Naar aanleiding van een reeks minder uitstekende resultaten van niet
nader genoemde Jaren op hun examens, hebben we hier een reeks
vragen, waaruit u zelf kunt opmaken of u wel thuishoort aan de unief.
1. In de bloedsomloop vervoert de aorta bloed van het hart weg,
omdat:
a. Het zo was op de IQ-quiz
b. Als ze het niet deed, wij in de puree zouden zitten.
c. Waarom niet?
2. Caesar vocht tegen de Limburgers, omdat:
a. Iemand hem een viezerik noemde.
b. Ze hem uit de “Ambiorix” smeten.
c. Het een verkiezingsjaar was.
3. Wat stellen volgende figuren voor?
a. Een cataclysmatron.
b. Een dingens.
c. Een verweerd octaeder kristal die men op de examens mag
verwachten.

a. Een yecchh.
b. Detailschets van mijn plafond na het muggenseizoen
c. De pancreas van een Maleise gifkikker
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4. Schrijf een verhandeling van 106 woorden (of meer) over een van
de volgende onderwerpen (er is plaats in de kantlijnen):
a. De walgelijkste dag van mijn leven.
b. Waarom ik mijn appendiciet mis!
c. De laatste keer dat ik moest kotsen.
5. Peil uw kennis van vreemde talen doorde vragen met de juiste
antwoorden te verbinden.
a. Pour que cruza el camino un pollo?
• Dat was geen dame, dat was mijn lief.
b. Pourquoi les pompiers portent-ils des bretelles rouge?
• O shit.
c. Wer war die Dame mit der ich Sie gestern Nache gesehen
habe?
• Om aan de overkant te raken.
d. O tempora, o mores
• Om hun broek omhoog te houden.
6. Waar of vals?
a. De E is ’s nachts een bordeel waar men kan gokken.
b. Frietvet smaakt beter dan methyloranje.
c. Koning Filip is lid van de Rudy Swennen Fan Club.
d. Yannick V.I. draagt ’s avonds een doorzichtige Playtex beha.

7. Om wat uur moogt ge uw kotgenoot thuis verwachten als hij de
volgende morgen les heeft?
a. 22.00 h
b. 23.00 h
c. 24.00 h
(Antwoord: ge moogt hem om 22.00 thuis verwachten, en om
23.00 en om 24.00 maar val niet dood als hij pas om 6.00 over
de tegels komt!)

29

8. Als ge uw vriendin belooft haar op de halen om 20.00, dan moet ge
haar ophalen om :
a. 20.00 h
b. 21.00 h
c. 22.00 h
(Antwoord: 20.00 is juist. Als ge belooft haar op te halen om
20.00, dan moet ge haar ook oppikken om 20.00. Maar
vergeet zeker niet een paar goede boeken, tijdschriften en
kruiswoordraadsels mee te pakken!)
9. Jan opent eerst de deur voor zijn vriendin, sluit ze dan, gaat rond
en stapt in langs de andere kant. Dit betuigt een goede opvoeding.
Waar of Vals?
(Antwoord: Waar, maar als iedereen dit deed zouden de bussen
nogal wat vertraging hebben.)
10.

Hoeveel huur moet ge betalen voor een klein kot in Leuven?
a. 1000 fr.
b. 2000 fr.
c. 3000 fr.
(Antwoord: 1000, 2000 en 3000; niet apart, maar tesamen.
6000 fr is wat men mag verwachten om aan een kot uit te
geven (150 euro…)

11.
Ge moet tegen uw kotbaas klagen als de temperatuur van uw
kot beneden de … valt:
a. 18 C
b. 16 C
c. 14 C
(Antwoord: ge kunt klagen bij 18 en bij 16 en bij 14. Niet dat
het veel uithaalt.)
Resultaten:
Als u de moeite hebt gedaan om de vragen te beantwoorden, dan hoort
u zeker niet thuis aan de unief, leeghoofd!
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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:
Bram.
• Licht kort je onderzoek toe
Mijn onderzoek gaat - kort door de bocht gezegd - over de vorming
van sediment. Ik onderzoek wat de parameters zijn van een gesteente
die nodig zijn om het te kunnen simuleren (met de computer) en
vervolgens te laten verweren tot sediment (terug met de computer).
Hierbij komen allerhande zaken kijken van programmeren en
statistiek tot mineralogie en geochemie. Het uiteindelijke doel van
mijn doctoraat is dus een model te ontwikkelen dat een gesteente,
graniet bijvoorbeeld, simuleert en daaruit de sedimenten - met een
bepaalde
mineralogische,
chemische
samenstelling
en
korrelgrootteverdeling - genereert die door verwering van de graniet
zullen ontstaan. Dit is relevant omdat dergelijke simulatiemodellen
momenteel niet voor handen zijn en omwille van de voorspellende
waarde ervan voor olie-en gasindustrie, geothermie, ‘provenance’
studies etc.
• Waarom heb je gekozen voor doctoraat? Ben je gevraagd of heb
je het zelf voorgesteld?
Initieel dacht ik dat een doctoraat niets voor mij was omdat ik niet
“de slimste van de klas” was. Maar hoe meer mijn masterthesis
vorderde, hoe meer ik merkte dat onderzoek me echt wel aansprak.
Laboproeven uitvoeren en daarna de data analyseren doe ik nog
steeds heel graag (alhoewel het labo momenteel mijn pc is
geworden). Het schrijven achteraf is soms een opgave maar de
voldoening achteraf is dan des te groter. Ik heb eerst een toenmalige
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IWT beurs aangevraagd om mijn masterthesis bij Prof. Muchez verder
uit te werken. Hier is helaas geen beurs uit de bus gevallen maar ik
ben uiteindelijk toch als doctoraatstudent aan de slag kunnen gaan
door op een vacature bij Prof. Weltje te solliciteren.
• Heb je problemen gehad om een beurs vast te krijgen en wat
zijn de algemene moeilijkheden hiermee?
Zoals ik al zei heb ik bij het IWT geen beurs vast kunnen krijgen. Ikzelf
was goed voorbereid maar mijn project miste enkele innovatieve
kanten die ze bij het IWT graag zien. Meer aandacht besteden aan de
(consistente) inhoud van een aanvraag met betrekking tot welke beurs
je gaat aanvragen is dus zeker een must. De beurs die ik nu heb is het
gevolg van een sollicitatie (prof heeft zelf project toegewezen
gekregen en schrijft vacature hiervoor uit) en is dus niet de typische
gang van zaken voor de meeste doctoraatsbeurzen.
• Wat heb jij gemist in de opleiding?
De opleiding geologie heeft me gemaakt tot een algemeen gevormde
wetenschapper met verschillende interessegebieden. Soms zou meer
aansluiting met de industrie wel aangewezen zijn lijkt me, om hier
meer kennis over in te kunnen winnen naar na je studies toe. Wat ik
specifiek voor mijn doctoraat heb gemist zijn programmeren en meer
toegepaste statistiek tijdens de opleiding. Intussen heb ik mezelf
leren programmeren in Python via online cursussen en het
cursusaanbod voor personeel van de KUL was ook mooi meegenomen.
Toegepaste statistiek heb ik voornamelijk van mijn promotor geleerd
alsook uit het boek “Statistics and Data Analysis in Geology – J.C. Davis
(2002)”. Ik refereer hiernaar omdat dit echt een aanrader is voor
iedereen die geologie studeert en dergelijk boek heb ik in mijn
opleiding gemist om nog beter onderzoek en bijhorende data analyse
te kunnen verrichten.
• Advies voor toekomstige doctorandi
Heb je voor jezelf beslist dat je een doctoraat ziet zitten, ga dan na
welk onderwerp je aanspreekt en met welke promotor je dit graag tot
een goed einde zou brengen. Gaan praten met meerdere personen
(formeel of informeel) is dan ook een algemene tip die hier vaak zal
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terugkomen. Goede punten zijn meegenomen maar met hard werken
kom je ook al een heel eind, m.a.w. motivatie, inzet en inzicht zullen
zeker van pas komen tijdens je doctoraat. Persoonlijk zie ik mijn
doctoraat ook als een verlengde van mijn studies omdat ik hierdoor
de vrijheid heb gekregen om zaken bij te leren zoals programmeren.
Als je dus nog zaken verder wilt ontwikkelen buiten de wereld van de
industrie, kan je je doctoraat hier ook op proberen af te stemmen.
Ooh, en enige skills in ping pong kunnen ook nog van pas komen, graag
tot dan!
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Twee boeren ruimen de stal op
Op een vrijdagmiddag, na het legendarische verbroederingsfeestje, is
een mens nogal snel geneigd om in bed te blijven liggen of om al snel
huiswaarts te keren. Maar als ge ’s avonds toch nog richting
Scienticaweekend gaat, kunt ge beter ontkateren in de geogang. Maar
omdat Jan en ik niet constant willen zitten schimmelen in de geogang,
hebben we ons eens nuttig gemaakt. Aangezien het geokot op
kruipafstand van de geogang ligt en aangezien deze zeer ranzig is omdat
wij al een gans jaar ons spullen daar gewoon droppen i.p.v. deze mooi
op te bergen wisten we snel wat te doen. Ook het feit dat ik al twee
vergaderingen hierover aan het zagen was, gaf een extra aanleiding om
zelf actie te ondernemen.
Bij het openen van het geokot merkten we dat we ons werk gingen
hebben. Maar we lieten ons niet afschrikken en gingen er volle bak
tegenaan. Onder leiding van muzikale deuntjes opgelegd door de
scientica-voorzitter, die ondertussen aan het ‘werken’ was, ruimden we
het hele kot in no-time op (of toch bijna helemaal). Ondertussen is het
geokot terug pico-bello én dat moet ook zo blijven tot het einde van het
academiejaar!
Verder zijn er nog twee vondsten het vermelden waard: we hebben
namelijk een twittertegel en een trofee gevonden. Niet zomaar een
twittertegel, maar een twittertegel van ene Jan Plas. Deze twittertegel
dateert van zijn derde jaar, je weet wel toen er nog trilobieten
rondliepen. Op deze twittertegel stond “Alle geoloogjes zijn stenen,
helaas ben ik een kalksteentje.” Bij deze zou ik de redactie willen vragen
om dit jaar de ‘twittertegel van het moment’ terug nieuw leven in te
blazen. Zodat de meest legendarische uitspraken voor de eeuwigheid
kunnen worden vastgelegd. De gevonden trofee zal dan weer dienen als
wisseltrofee voor de proffensport. Dus bij deze nogmaals een oproep:
Kom allen af naar de proffensport voor ons naar de overwinning te
werpen of schreeuwen!
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Bij deze:
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‘Ik zweer het, nog één aflevering’, een
seriereview
Wat heeft een oude zak meer te doen dan pijnstillers slikken tegen de
reumatoïde artritis en series kijken? Inderdaad, niets. Vandaar dat er in
deze editie van Cleavage nog eens eentje grondig gefileerd zal worden,
maar vooral aan U, beste lezer, zal aangeraden worden.
De serie in kwestie is deze maand American Vandal. U kan zich zonder
twijfel nog die heerlijke keer herinneren dat u Cleavage, Jaargang 3,
Editie 4 opensloeg en u de hoogstaande recensie las van ‘Making a
murderer’. Wel, nu heeft Netflix een miniserie gemaakt (8 afleveringen
van zo’n half uur) die als het ware de perfecte parodie is op
laatstgenoemde serie.
American Vandal vertelt namelijk het relaas van een ogenschijnlijk
doordeweekse dag op Hanover High, California. Niets is echter minder
waar, want een onverlaat heeft 27 auto’s in de leerkrachtenparking
beklad met fallische afbeeldingen, (lees: piemels). Prankster van dienst,
Dylan (gespeeld door Jimmy Tatro, ook wel bekend van zijn YouTubekanaal ‘Life according to Jimmy’) is uiteraard meteen hoofdverdachte
nummer één. Ambitieuze filmmakers Peter en Sam, ook studenten van
de school, willen echter uitpluizen wie er echt achter de feiten zit en
besluiten hun detectivewerk te documenteren.
Waarom nu in de inleiding die vergelijking met ‘Making a murderer’?
American Vandal is namelijk een satire of een ‘mockumentary’ over true
crime series of podcasts (met ‘Serial’ als beste voorbeeld als podcast).
De serie is in de eerste plaats in te delen in het komische genre. De
humor in de serie zit voornamelijk in de manier waarop het verhaal als
een serieuze zoektocht naar een misdadiger tracht overkomen, maar dit
vaak met opzet zo ‘over the top’ en op een absurde manier doet dat de
hilariteit vaak veel dichter staat dan de ernst van de zaak. Het feit dat
de ‘misdaad’ in het verhaal handelt over graffiti-tekeningen van het
mannelijk geslachtsdeel zegt in principe al voldoende.
Naast humor zit het verhaal ook strak in mekaar. Elke aflevering eindigt
naar goede gewoonte met een stevige cliffhanger, plot twists loeren
achter iedere hoek en het is steeds afwachten wanneer het verhaal een
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onverwachte wending krijgt. Inhoudelijk ook sterk is hoe het hele
‘detective’-aspect is uitgewerkt. Hoe banaal het verhaal ook is, het
samenbrengen van alle aanwijzingen die naar de uiteindelijke dader
moeten leiden, zit zeer goed in mekaar. Indien u dus eens zo’n 4 uur op
te vullen hebt, weet u inmiddels wat gedaan.
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Filmreview: Assassin’s Creed
Dat verfilmingen gebaseerd op videospellen vaak geen goede resultaten
leveren hoeft eigenlijk niet meer gezegd te worden (Hitman,
Streetfighter, Need for Speed, Tomb Raider…). Met Assassin’s Creed
probeerde Ubisoft nogmaals om ook op het witte doek succes te oogsten.
Of dit ook daadwerkelijk gelukt is probeerde ik in iets minder dan twee
uur uit te vissen.
De film gaat over een ter dood veroordeelde gevangene die wordt
ontvoerd door Abstergo (de tempeliers) en daar in de Animus (een
machine die je de herinneringen van je voorouders laat beleven)
ingeplugd. De voorouder in kwestie is Aguilar, een sluipmoordenaar uit
15e eeuws Spanje. Abstergo wil via de herinneringen van Aguilar de appel
van Eden bemachtigen en zo de mensheid onder controle wil brengen.
Als je de games hebt gespeeld is dit duidelijk niet echt een origineel
verhaal. Maar goed, zelfs met een slecht verhaal kan een film toch nog
entertainend zijn. Helaas is dat in dit geval niet zo, ondanks de goede
acteurs (Michael Fassbender en Marion Cotillard) en mooie kostuums is
de film op de een of andere manier ongeinspireerd saai. De omgevingen
van 15e eeuws Spanje zien er door de CGI en kleurenfilter niet echt en
vrij goedkoop uit. Ook het camerawerk laat de wensen over.
De film heeft eigenlijk de typische gebreken van gameverfilmingen. Er
wordt teveel gesteund op de game in plaats van de film op zich de
vrijheid te geven zelf een goed verhaal te laten vertellen.
De film is het zeker niet waard om je tijd in te steken. Als je hem toch
wilt zien is het misschien een goed idee om dat zat te doen (heb ik niet
geprobeerd, maar kan misschien een verbeterde ervaring opleveren). Je
bent ook beter af om de games te spelen. De laatste, Assassin’s Creed
Origins, is zeker de moeite
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Roddels
JP en CR zaten in de bus K U S, K U S! tot de derde macht.
YVI is op jacht (moeders verstop uw dochters, vaders verstop uw zonen)
SB spauwt op woensdagavond in een emmer op zijn kot, maar ruimt het
niet op want donderdagnacht (doopcantus) gaat hij toch weer spauwen.
YVI mailt tegenwoordig veel met romy.hotti@hotmail.com
VV zegt trots op het Geosweekend: 'Ik heb AVC haar poes mogen aaien.'
Breaking news: JvdB valt ook op niet-rossen!
YVI vraagt oprecht: zouden er trilobieten zitten in deze tertiaire zand
DB (een winees) zegt: met Clark in de buurt worden alle vrouwen droog.
YVI eet servetten
TT keifier in de Albatros: hier heb ik ook al gekotst tijdens Sletteren TD,
je kent dat wel
HvdG tijdens het verbroederingsfeestje: DiscopoRNo, tingelingeling,
tingelingeling
CR heeft op het verbroederingsfeestje veel geld verdiend door te gaan
'piepen' op het mannentoilet
De hoofdredacteur van het Merkatorke heeft op excursie GMP laten
blijken hoe laag het niveau van het Merkatorke werkelijk is met de
volgende mop: Is dat glauconiet ... of glaucowel ? (Nota van de
hoofredacteur: Swel grappig.)
RS: “That’s what geographers do, how hard can it be?”
ZVB was verbaasd toen er salami op haar pizza peperoni lag.
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Horoscoop
De toekomst, is dat iets waar u écht geïnteresseerd in bent en naar
verlangt? Geeft het uitkijken naar dat ene moment niet altijd een veel
gelukzaliger gevoel dan dat moment zelf te beleven? Eens dat moment
er dan uiteindelijk is, is het ook zo weer voorbij en snakken we weer
naar de momenten net voor die ene gebeurtenis. Is met volle overtuiging
in het heden leven niet iets waar je de volste levensvreugde uit kan
halen? Genoeg van filosofisch gezever? Dan gaan we rustig verder met de
horoscoop van deze editie. Omdat iedereen een streepke muziek wel kan
verdragen, staat deze editie in teken van Tenacious D. Gewoon eens
luisteren en dan is je maand al goed!
• Dino (Ram)
Kickapoo
• Aquifer (Waterman)
Master Exploder
• Hamersmijter (boogschutter)
Rise of the Fenix
• Trilobiet (Kreeft)
Explosivo
• Mammoet (Steenbok)
Classico
• Plagioklaas (Tweelingen)
History
• Schacht (Maagd)
The Ballad of Hollywood Jack and The Rage Kage
• Anomalocris (Leeuw)
Fuck her gently
• Stauroliet (Stier)
Beelzeboss
• Kompas (Weegschaal)
Low Hangin’ Fruit
• Waterdrinker (Vissen)
Car Chase City
• Ammoniet (Schorpioen)
Kielbasa
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HET GEOS-BOS
Een satirsche rubriek of memesenzo -
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Omdat er nog een pagina vulling nodig was, en een van onze redacteurs
te lui/druk/whatever is om iets te schrijven, is hier de bijdrage van
Robin.
#bringbackrobin
#wemissripshisshirtguy
#niemandkleurttocheenkleurplaatin
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Gesponsord door:
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