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Voorwoord van de redactie 

Vrienden van de exacte wetenschap, waar de recente geschiedenis toch 

enkele miljoenen jaren is, 

Ik geef jullie even een korte situatieschets. Het is een mooie dag, 

hopelijk, zoals vandaag. Vol goede moed bedenken wij bij de redactie 

dat we eens aan de nieuwste editie van ons teerbeminde blad moeten 

beginnen. De deadlines komen voor het praesidium, de tekstjes worden 

ingestuurd, allemaal in orde! Maar, dan komt de grote valkuil. Als 

thesisstudenten hebben we natuurlijk een hele hoop werk. Die hoop 

werk, en andere afleidende factoren (aka een pintje hier en daar) 

hebben het verhinderd dat wij dit blad op tijd naar de drukker hebben 

kunnen brengen en verdelen onder onze fanatieke lezers. Oeps! 

Maar! Voor alles is een oplossing. Wij stellen jullie dus, met een zeker 

gevoel van trots, de Time Travel Edition voor van de Cleavage. Wij 

reizen exact 1 week terug in de tijd. Toen het semester nog maar aan 

week 3 begon. Toen de weersgoden de koude over het land smeten. Toen 

de 2e bachelors nog uitkeken naar hun eerste GAS excursie. Toen de 

masters uitkeken naar de Baarr. Toen de scienticantusweek pas ging 

beginnen. Je snapt het wel. 

Achteraf gezien is het altijd leuk om te lezen wat de functiepraesessen 

te melden hadden over hun opkomende activiteiten. Misschien ook niet. 

We hebben in ieder geval ons best gedaan om evenveel quality shitposts 

in ons schrijven te steken. 

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 

Moesten jullie opmerkingen hebben over de kwaliteit van het blad. De 

katergoden zijn me niet zo goed gezind, maar het schrijven gaat wel 

vlot! 
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De praeses (s)preekt 
Beste Geologen 

De examens zijn voorbij, iedereen is terug van skivakantie maar blijkbaar 

wist de winter hier niks van. Het blijft nog steeds even koud! Misschien 

heeft meneer Trump toch gelijk en is global warming een hoax. Wat het 

ook mag zijn, ik weet dat onze punten en herexamens geen fabeltje zijn. 

:(  

Maar genoeg gezever over wel of niet juiste feiten. Een ding wat ik wel 

weet is dat het kerstfeestje een redelijk succes was. De zware bieren en 

wijn werden rijkelijks uitgeschonken. Naast het dessert was mijn speech 

ook een spetterend succes. Ik denk dat iedereen zich zeker heeft 

geamuseerd. Verder was het ook een zeer plezante Scienticafé om direct 

het nieuw semester in te zetten. Ook werd er een succesvolle 

Karaokepong gehouden. Jammer genoeg werden er geen finales 

gespeeld, maar ik denk dat we allemaal weten wie zou hebben 

gewonnen. Er werd dit jaar geen Singstar afgespeeld maar door een 

ander programma met veel meer muziek. Gelukkig was er geen score 

systeem, anders was ik zeker wel ‘Tone Deaf’ geweest. Naast de 

studentikoze activiteiten was er ook een boeiende rondleiding gegeven 

door drie geologen in Artefact. Zij hebben de soms wat zeer ‘kunst’ 

achtige stukken heel goed uitgelegd. De BVLG leden die de dag erna 

rondgeleid werden waren ook zeer onder de indruk.  

Deze week is het de Scienticantus week, waar er nog tickets zijn voor 

elke dag. Hopelijk zie ik jullie zeker daar. Donderdag is het dan ook de 

allereerst Heverlee TD. Ben zeer benieuwd hoe de mensen van de Alma 

3 het gaan vinden dat er weer een feestje is nadat de Winabar weg is. 

Voor degene die geïnteresseerd zijn in hoe het praesidium werkt en wat 

wij allemaal juist doen is er een infosessie voor jullie ingepland. Dit is 

volledig vrijwillig maar binnen Geos zijn wij altijd blij om je erbij te 

hebben.  

Tot slot hoop ik dat dit semester net zo goed gaat als de vorige.  

Alexander 

Praeses Geos 2017-2018  
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Woordje van Feest 
Heeey feestbeesten! 

Het tweede semester hebben we al meteen goed ingezet met een aantal 

Grammy-nominatie-waardige optredens (watch out Adele en Kendrick 

Lamar, Geos’ comming for you). Om onze stembanden te smeren werd 

er tussendoor dan ook maar gebierpongt waarbij er liters bier achterover 

(of omver) zijn gekapt! Kortom, een geslaagde karaokepong-avond 

medemogelijk gemaakt door team feest en niet te vergeten team sport! 

(Thanks Jan) 

Een tweede semester heeft natuurlijk ook nood aan een echte Geos TD! 

Maar deze week donderdag, 1 maart, is er eerst nog de Heverlee TD!!! 

Al de kringen met hun roots in het mooie Heverlee slaan de handen in 

elkaar om er een onvergetelijke avond van te maken. Heb vernomen dat 

er super veel cocktails gaan zijn dus voor sommigen zal deze avond 

misschien toch niet zo onvergetelijk worden... #zwartegaten 

Om een goe fondke te leggen zullen er in de vroege avond ook een 

heleboel eetstandjes zijn met de nodige live achtergrondmuziek en 

sfeer! Kortom, donderdag is Alma 3 the place to be!!! #mooirijmpje 

Na de Heverlee TD hebben jullie nog een paar weken de tijd om uit te 

kateren en op donderdag 22 maart is het zover! De ongelofelijk 

nostalgische ‘In Mijnen Tijd TD: Throwback Thursday Edition’!!! 

(Nog meer Ketnet-schijfkes dus) 

Hou komende dagen Facebook zeker in de gaten want het evenement 

van deze niet te missen TD komt online! Zet u zeker op aanwezig en 

begin al maar af te tellen naar de leukste tbt van het jaar! 

xxx 

Team Feest 
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Sport aan het woord! 
Hey sportieve stenenkloppers, 

Het tweede semester is weer begonnen en de eerste activiteit is achter 

de rug, de karaokepongavond was weer een groot succes. Thanks team 

feest. 

De komende week, woensdag 7 maart, is er meteen de volgende 

sportactiviteit. Dit keer samen met LBK en de andere Scienticakringen: 

De Highlandgames! De Highlandgames zijn een oude LBK traditie waarbij 

teams van 4 personen het tegen elkaar opnemen in 10 opdrachten zoals 

touwtrekken, paalwerpen... 

Inschrijven kan via het facebookevenement en er zijn nog plaatsen 

beschikbaar. Als je geen zin hebt om zelf mee te doen kun je ook altijd 

komen kijken en genieten van croques, wafels en drank. See you there! 

Later op het semester volgt ook nog de Survival of the Students, een 

hindernissenparcours georganiseerd door LOKO. Meer info hierover volgt 

later. 

XOXO Team sport 
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Cultuur laat van zich horen 
Beste geo-vrienden 

 

De afgelopen weken heeft iedereen me zeker en vast wel horen praten 

over die kunstfestival in het STUK. Het had dan ook een heel interessant 

thema: Stenen! Vorige week zijn we dan eindelijk met Geos er naartoe 

geweest en er was een flinke opkomst, waarvoor dank. Ik hoop dat wij 

alle aanwezigen op de rondleiding hebben kunnen boeien. Tot 1 maart 

is de tentoonstelling nog te bezichtigen. Moest je dus nog plannen 

hebben om te gaan, laat mij gerust iets weten, want ik fix wel graag 

rondleidingen.  

 

Verder is de Open Geos Quiz in zicht! Jammer genoeg beginnen we al 

met slecht nieuws, want twee van mijn cultuurjongens gaan weeral niet 

aanwezig kunnen zijn *cry*. Maar ze hebben al wel een vraag: heb je je 

al ingeschreven voor de quiz? 

 

          a) Ja? awesome, je verdient een high five 

          b) Nee? schijf je in  

 

 

Kusjes en knuffels, 

Melissa 

 

PS: inschrijven via cultuur@geosleuven.be 

  

mailto:cultuur@geosleuven.be
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Vicepraeses aan het woord 
De vice was weer te druk bezig om iets in te zenden wat zelfs maar zou 

lijken op een geschreven tekst.  

Om toch een poging te wagen om haar aan het werk te zetten willen wij 

een petitie starten om haar te verplichten iets in te sturen voor de 

volgende editie. 

Dit blad zullen we ophangen in de geogang. Bij minstens 5 

handtekeningen is ze verplicht om 1 volle pagina te schrijven. Bij meer 

moeten dit meer zijn. VIVE LA PRESSION SOCIALE! 

En hier is een lelijke foto van haar om de rest van de pagina te vullen. 

  



10 
 

Woordje van de schachtenmeesters 
Hallo beste geologen, 

- Melissa aan het woord- 

De eerste examenperiode van de schachten (in de richting geologie 

weliswaar) is hopelijk meegevallen? Zo niet, geen getreuuurrr, komt 

allemaal goed.  

Herinnert iemand zich nog hoe ver ik vorig jaar met de karaokebierpong 

wedstrijd ben geraakt? Toen hebben Mondelaers en ik de finale nog 

gespeeld! Ah dat waren glorieuze tijden. Dit jaar wilde ik de 

peter/meter traditie verder zetten door mee te doen met mijn eigen 

petekind, helaas was de uitkomst minder glorieus dan vorig jaar. Wij 

werden namelijk laatst… Gelukkig heeft het karaoke gedeelte van de 

avond ons verlies kunnen goedmaken. Bovendien kan het volgend jaar 

alleen maar beter gaan, ik kijk er al naar uit!  

Heel belangrijk ook: op maandag 5 maart (dit is de dag voor de Geos quiz 

hehe) zijn jullie allemaal uitgenodigd op de infosessie van het 

praesidium. Verwacht veel uitleg over de functies binnen Geos en over 

Geos zelf als kring in Leuven. Klinkt dus zeer nuttig allemaal. Bovendien 

is dit louter informatief en zal er die avond dus nog niets beslist worden 

voor het praesidium van volgend jaar. Een week later wordt er namelijk 

nog een kiesvergadering gehouden waarin het toekomstige praesidum zal 

worden gekozen.  

Ik wens de twee schachten dat vorige week gestopt zijn met geologie 

nog veel succes en plezier in hun leven toe. En de rest ook allemaal een 

heel fijne tweede semester toegewenst.  

Wie Zoë zo ver kan krijgen om de volgende keer ook eens een tekstje te 

schrijven, krijgt van mij iets moois. (Van mij ook – Tijs) 

Oké doei 

 

Liefs, Melissa en Zoë  
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De Joren van ICT 
Aandachtige fans van mijn rubriek in onze geliefde Cleavage zullen alvast 

al wel opgemerkt hebben dat ik tot nu toe de vondst van nog maar twee 

van de drie artefacten beschreven heb, namelijk de Legendarische 

Hamer van Gniwtse en de Helm der Legende. Dit veranderde echter niets 

aan het humeur van prins Argus McOstry. Op de terugreis naar het 

vasteland, bleef hij me lastigvallen met de vraag of ik al achterhaald had 

waar het laatste artefact verstopt was. Gelukkig gebruikten de piraten 

van Shippy McShipFace alles wat ze maar vonden om hun schip te 

herstellen en was er een modem verzeild geraakt als snijplank in het 

kombuis. Na een beetje wizardry en een tijdje bellen met de helplijn 

van een of ander vaag telecombedrijf, was er eindelijk wifi beschikbaar 

of Shippy McShipFace! Dit verklaart uiteraard ook waarom de Fumarool 

af en toe wat later online komt dan gepland want het was een vrij laggy 

verbinding (signaal moest helemaal van een andere dimensie komen). 

Na wat zoeken op het interwebs, vond ik op de Wikipedia pagina van 

Ostry een referentie naar het laatste artefact. Spijtig genoeg, maar ook 

wel zoals verwacht, stond er nergens op de pagina waar dit artefact te 

vinden was. Agir was hier zeer misnoegd over. Ik zei dat we al veel geluk 

hadden dat we de andere artefacten zo snel gevonden hadden, en dat 

niet alles zomaar uit de lucht komt vallen. Agir keek me verstomd aan. 

“Dat is het! Het laatste artefact moet zich bevinden in het kasteel van 

Ozone!”. 

Dit kasteel bleek niet zomaar een kasteel te zijn. Nee hoor, het kasteel 

van Ozone bevindt zich op een wolk! Agir en ik namen afscheid van 

‘Salty’ en de rest van de bemanning volgens de aloude leuze: “Yohoho 

en een fles met rum!”, waarna we zo snel mogelijk de wolk Duolc 

zochten. Eens we deze gevonden hadden, ontdekten we echter een 

nieuw probleem. Duolc mag dan wel een unieke wolk zijn met het kasteel 

van Ozone er op, maar hoe zouden wij daar ooit boven moeten geraken? 

Liften waren niet uitgevonden en er was ook geen trap die tot het kasteel 

rijkte omdat dit nogal hoog was. Dit was weer tijd om mijn magische 

skills te testen. Gelukkig bleek dit niet zo moeilijk te zijn. Met mijn 

codeertoverstok kon ik onze Z-value gewoon aanpassen. Na een paar 

mislukte (en pijnlijke) pogingen, teleporteerde ik ons eindelijk hoog 

genoeg om op de wolk te landen. 
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Het kasteel van Ozone was zeer imposant en luchtig. Agir klopte aan bij 

de poort van het kasteel. Niemand reageerde en de poort bleef potdicht 

(wie heeft er nu ook ooit gehoord van een legendarisch kasteel op een 

wolk waar nog steeds een butler ronddwaalt?). Na enkele pogingen werd 

Agir zo wanhopig dat hij neerplofte voor de poort en zuchtte. De poort 

ontwaakte en sprak ons aan. Blijkbaar moesten we op de poort blazen 

om deze wakker te maken! “Ma-ia-hii, ma-ia-huu, ma-ia-hoo, ma-ia-

haa.” Hierop reageerde ik uiteraard: “Alo, Salut, Sunt Eu, Un Haiduc.” 

Dit bleek exact te zijn wat de poort wou horen. Ze verdween naar 

onderen en gaf ons zo toegang tot het kasteel. Ik denk dat dit het 

moment was waarop Agir het opgaf om te begrijpen, terwijl dit nochtans 

een vrij logisch antwoord was! 

Dit was het vreemdste kasteel dat ik ooit gezien had. Vanbinnen waren 

er alleen maar nulletjes en eentjes, opgedeeld in schijnbare oneindig 

grote matrices! De eerste stap die ik in het kasteel zette, bracht me 

meteen een compleet nieuwe verrassing: ik werd namelijk twee meter 

omhoog gekatapulteerd! Het kasteel van Ozone was niet zo maar een 

generiek kasteel dat met zomaar op een arbitraire wolk kan vinden, het 

kasteel van Ozone is een binair springkasteel! (voor de mensen met 

weinig algemene kennis, 1 betekent trampoline en 0 betekent gewone 

wolkenvloer) 

Dit was toch wel een grotere uitdaging dan je zou denken, aangezien ik 

niet altijd kon controleren in welke richting ik ging en dus soms 

minutenlang tussen wanden werd geslingerd. Uiteindelijke betraden we 

een enorme ruimte, gevuld met grootste schilderijen van epische 

grondslagen, boeken waarin alle kennis van Ostry in opgeslagen was, 

wapenschilden van elk groot huis van Ostry en nog wat kostbare objecten 

(ik beeldde het me zo in, aangezien elke kamer gevuld met eentjes en 

nulletjes op mekaar lijkt en het na een tijdje wel saai werd).  In het 

midden van deze kamer was er een anomalie. Verschillende tweetjes 

zweefden samen op een hoogte van 10 meter! De bedoeling werd meteen 

duidelijk, er was een enorm complexe spring puzzel in deze ruimte die 

succes zou belonen met het artefact, en een mislukking met de dood. 

Gelukkig hadden de architecten van de ruimte niet gedaan aan tovenaars 

met een magische codeertoverstok en kon ik weer gewoon mijn Z-value 

aanpassen en zo het laatste artefact bemachtigen! Daarna teleporteerde 
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ik mezelf en Agir weer veilig naar het aardoppervlak om hem het laatste 

artefact te overhandigen. Er was echter iets misgelopen: we waren 

beland in een doolhof, en het artefact was ergens anders gevallen! 

Vermoedelijk lag dit aan het einde van de doolhof of in het midden want 

zo werken doolhoven nu eenmaal altijd. Kan jij de prins helpen om het 

laatste artefact te recupereren? 
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Vlaamse Podcast 
Vorig jaar schreven we al een (onafgewerkt) stukje over Mosselen om 

half twee in Cleavage. Vandaag gaan we wat verder met de 

podcastwereld. Podcasts zijn namelijk zeer leuk tijdens de 

wandeltochten/busritten naar het station, de treinrit naar huis of een 

andere breinloze taak. (Voor de noobs: een podcast is een internetradio 

waar mensen gewoon babbelen. En dit kost overigens 0 euro’s). 

Hieronder bespreken we degene waar ik naar luister. Alle podcast zijn 

te vinden op Itunes, Soundcloud, Stitcher of andere courante podcasts 

apps. 

Mosselen om half Twee 

De moeder van de Vlaamse (humor) podcast. 

Stand-up comedian Xander De Rycke praat hier 

elke week met zijn vrienden over de grootste 

nonsens die ze hebben meegemaakt. Deze 

podcast werd al uitvoerig besproken in Cleavage 

jaargang 4, editie 2 dus hier gaan we niet verder 

op in. Even zeggen dat deze podcast er 

binnenkort mee ophoudt na aflevering 300 (eind 

mei). Als je deze helemaal wilt luistere, ben je 

lang bezig, maar het is zeker de moeite! 

Nerdland 

Werelds favoriete nerd Lieven Scheire 

bespreekt elke maand alle nieuwtjes in de 

wetenschaps- en technologiewereld. Hierin 

wordt hij gestaan door mensen met een 

wetenschapsdiploma zoals daar zijn Bart Van 

Peer, Kurt Beheydt, Jeroen Baert, Hetty 

Helsmoortel, Stephaniie Dehennin en nog 

veel meer. 

Dit is een vrij luchtige podcast met toch veel 

interessante wetenschapsinformatie! Zeker de moeite voor alle 

wetenschappers en telt momenteel 11 aflevering, dus valt goed bij te 

halen. 
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Fokcast 

Voor de liefhebbers van Vlaamse (en 

Nederlandse) comedy. Uitbater van 

comedycafé The Joker in Antwerpen 

babbelt hier elke week ca. 45 min met een 

comedian die juist in zijn café heeft 

gespeeld en dit levert boeiende 

gesprekken op. Gasten variëren van Alex 

Agnew tot Wim Helsen tot Jeroen Baert tot 

Xander De Rycke tot Tom Bibo tot Bas 

Birker tot Thomas Smith tot Soe Nsuki  tot 

Jens Dendoncker tot de Hygiëna’s. Kortom 

noem maar op! Deze podcast telt al over de 100 aflevering maar je kan 

elke aflevering afzonderlijk beluisteren op basis van welke comedian je 

leuk vindt.  

Palaver 

Een podcast van Gentse stand-upper 

Edouard Deprez. Vorig jaar had hij 

nog een podcast met Elias Van 

Dingenen, genaamd ‘De 

Ruitentikkers’, maar door 

meningsverschillen over de content 

van de podcast zijn zij elke apart 

verder gegaan (zie verder voor de 

podcast van Elias). 

Edouard palavert elke week met een 

(semi)bekende persoon  (zeer vaak is 

dit Lukas Lelie) over random zaken zoals lekker eten en een strak 

lichaam in de vorm van rubriekjes. De wekelijkse wederkerende rubriek 

(en publiekslieveling) is ‘licht seksueel getinte jeugdherinnering van de 

week’. Dit is een zeer luchtige podcast waarbij je zeker regelmatig je 

lach zal moeten bedwingen in een overvolle trein. Deze podcast is in 

september 2017 begonnen en telt nu 18 aflevering van ongeveer een uur. 

De Eliaasheid der Dingenen 
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De podcast van de andere helft 

van de Ruitentikkers: Elias Van 

Dingenen. In deze podcast 

wordt niet gewerkt met 

rubriekjes en Elias gaat gewoon 

een gesprek aan met zijn gast. 

De gasten zijn voor het breed 

publiek vaak niet bekend, maar 

dit stoort totaal niet. In deze 

podcast wordt vaak op een 

kalme manier ingegaan op 

dingen die omgaan in het hoofd van de gasten en hier komt vaak 

herkenbare leuke toogfilosofie uit. Onderwerpen kunnen kan van 

racisme obv zwarte piet of Leopold II tot de wonderen van een 

zwangerschap tot de figuur Iwein Segers. 

Kortom een zeer gevarieerd podcast die veelal een serieuzere toon 

hanteert. Telt momenteel 16 afleveringen. 

Vuile Lakens 

Dit is een podcast over seks, lichaam en alles waar 

je in keurig gezelschap niet durft over te praten. 

Historica Anaïs Van Ertvelde en schrijfster Heleen 

Debruyne praten hier over een hedendaagse visie op 

seksualiteit. Deze podcast telt 12 aflevering (is 

afgerond) en er is een boek over geschreven. De 

podcast en het boek hebben veel prijzen gewonnen 

door het bespreekbaar maken van enkele taboes 

binnen de seksualiteit met een licht feministische 

insteek. Zeker de moeite (ook voor alle mannelijke 

lezers!) 
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Gremlins Strike Back 

Dé filmpodcast van Vlaanderen. 

Tweewekelijks geven Sven De Ridder en 

zijn twee onbekendere vrienden Maarten 

en Bart hij mening over veeeeeeel films. 

Deze podcast wordt opgenomen via skype, 

dus soms is het geluid niet optimaal. Deze 

podcast telt nu 56 afleveringen, maar je 

kan ook willekeurig luisteren aan de hand 

van de films die je leuk vindt (staan in titel 

of beschrijving). In aflevering 54 wordt trouwens een mailtje van oud-

praeses en mede-oprichter van dit boekje SB beantwoord. Benieuwd wat 

ze over zijn lievelingsfilm denken? Luisteren maar! 

De Marginale Geleerden 

Een podcast met Stijn Verdegem en Bram Stoops. Dit 

zijn 2 Gentenaren, van eind de 20. Niets speciaal aan, 

gewoon 2 toffe kerels die elke week babbelen en 

ooit/nooit-achtige spelletjes spelen. Echt toffe kerels 

en dit lijkt gewoon op de heerlijke zatte gesprekken 

die je hebt met je vrienden op een alcoholrijke avond. 

De Gastcast 

Dit is een podcast van comedians Silas Simons en Rik 

Van Geel. Deze laatste is jullie waarschijnlijk bekend 

als de ICT-kerel uit ‘Het Eiland’. Deze podcast is 

samen met Palaver en De Eliaasheid der Dingenen 

nieuw sinds september 2017 en telt dus nu een 16-

tal afleveringen. In deze podcast vertellen Silas en 

Rik over hun optredens als beginnend comedian en 

de frustraties/zaligheden die hier mee gepaard gaan. Veelal is Silas een 

beetje de cynische noot en vult Rik aan met zijn eeuwig optimisme.  

 

Dit is een eerste samenraapsel van Vlaamsche podcasts die ik luister. 

Indien leuk, doe ik dit later nog eens? #nietnagekekenopschrijffouten.   
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The World’s End 
Deze Britse komedie geregisseerd door 

Edgar Wright is de derde film uit “The 

Three Flavours Cornetto Trilogy” met het 

duo Nick Frost en Simon Pegg, na de 

eerdere Shaun of the dead en Hot Fuzz. 

De film gaat over 5 mannen die een poging 

doen om de “Golden mile”, een 

kroegentocht die ze in hun tienerjaren niet 

konden voltooien, af te werken. Hiervoor 

keren ze terug naar hun geboortedorp, 

Newton Haven. Eenmaal daar toegekomen 

blijkt alles veranderd te zijn en moeten ze 

uiteindelijk de wereld redden. 

De film heeft een ijzersterke cast: Simon 

Pegg, Nick Frost, Martin Freeman, 

Rosamund Pike... Maar is ook goed geschreven. De verhaallijn is absurd 

(niet op een slechte manier), maar heeft ook een diepere boodschap 

over nostalgie. De productiekwaliteit is ook zeer hoog, met goede special 

effects en uitstekende regie. De grootste troef van de film is echter 

gewoon de humor, deze film is echt hilarisch.  

In het geheel vind ik het een briljante film en zeker de moeite om eens 

te bekijken (op Netflix bvb). Van de drie films uit“The Three Flavours 

Cornetto Trilogy” vind ik deze de beste maar ook de andere films uit de 

trilogie zijn zeker aanraders. De soort humor is hetzelfde in de films, dus 

als je er een leuk vindt moet je de andere zeker ook kijken. Qua verhaal 

hebben ze niks met elkaar te maken dus je kunt ze in willekeurige 

volgorde kijken.  
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Ready Player One 
Jullie hebben de trailers waarschijnlijk al zien passeren de laatste 

maanden. Waarschijnlijk dachten jullie toen ook: “Wat in de heilige 

schiefer is me dit nu?!?” Geluk staat aan jullie kant! Wat jullie ook zelf 

konden opzoeken heb ik nu neergeschreven in een korte, SPOILER FREE, 

review/aanbeveling/whateverditookis… 

Ready Player One is een science fiction boek geschreven door Ernest 

Cline. Het boek gaat over een toekomstige Aarde, waar alles geregeld 

wordt via een virtual reality simulatie: de OASIS. Van school, werk, tot 

het echte entertainment, … Werkelijk alles, naast het echte leven 

natuurlijk, gaat door OASIS. De OASIS is gemaakt door James Halliday. 

Halliday is jammer genoeg overleden, maar als zijn laatste testament 

heeft hij enkele ‘easter eggs’ verstopt binnen de OASIS. Degene die deze 

als eerste gevonden heeft, erft het hele fortuin van Halliday en alles 

rond de OASIS. Het verhaal volgt Wade Watts, en tiener die toevallig op 

een van de hints stuit die wijst naar het eerste ei. 

Waarom zou dit een boek zijn voor jou? Misschien is science fiction niet 

je ding? Het boek zit boordevol referenties naar de jaren 80. Ken je niks 

van de jaren 80? Geen nood, alles is zo uitgeschreven dat elke leek kan 

volgen waarover er gepraat wordt. 

Het verhaal leest zeer vlot, en is met 376 pagina’s ook niet het dikste 

boek op de markt (fun fact: dit is het eerste boek dat ik op 1 avond heb 

uitgelezen). Als je eenmaal begonnen bent is het moeilijk om het aan de 

kant te leggen. Het is makkelijk om mee te leven met de karakters. De 

wereld is goed opgebouwd en de actie is zeer variabel en amusant. 

Om het nog kort te houden: zoek je nog een goed 

boek om de avonden door te komen. Ready Player 

One is zeker een aanrader! Lees je niet graag: er is 

een audioboek beschikbaar, ingelezen door Will 

Weaton. Is geen van de twee een optie: ga dan maar 

naar de film kijken (maar ik raad toch aan om het 

boek eerst te lezen!)  
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Thuis Rubriek  
Gegroet fans van soap wereld.  

Ik zag vorige week reclame voor de ‘Thuis reis’, dit is een geprijsde reis 

naar Griekenland samen met enkele thuis acteurs en allemaal andere 

knotsgekke fans. Deze reis is al aan zijn 7e editie toe en dan begin ik mij 

vragen te stellen… Waarom? Who t f*ck gaat daar met mee? En waarom 

gaat Tim niet mee want dan zou het meer succes hebben?   

Nu ben ik eens gaan kijken wat deze reis allemaal inhoudt: 

 

• Elke dag samen naar THUIS kijken 
• THUIS-begeleiding en balie  
• Aanwezigheid van THUIS-acteurs  
• Elke dag THUIS-animatie in het hotel  
• THUIS-foto moment  
• THUIS-dansavond 
• THUIS-quiz 
• En zoveel meer … 

 

Mij lijkt dit een perfect programma voor mensen met een beperking of 

een enorm laag IQ, wat uiteraard ook wel een groot deel van het soap-

publiek omvat. Wat blijkt nu, de thuisreis is NIET rolstoeltoegankelijk! 

Even side note: ik lijkt de thuisfans te beledigen, begrijp me niet 

verkeerd dat doe ik inderdaad. Als thuis fan heb je denk ik oftewel een 

IQ dat bijna negatief is of een IQ zo hoog dat je alle verbanden, linken 

en het achterliggende verhaal kan begrijpen. Voor mij geldt uiteraard 

de 2e optie. Spannende vraag en onthulling voor deze reis is natuurlijk 

welke acteurs gaan er mee? Aangezien het niet rolstoeltoegankelijk is, 

was Luc al meteen uitgesloten natuurlijk. Voor die thuis acteurs is dat 

een gratis reis, dus iedereen wou natuurlijk mee. Moeilijke knopen zijn 

doorgehakt en de finale ploeg is geworden: Nancy, Dieter, Rosa, Bob, 

Paulien en Waldek. Er zitten wat verrassende figuren bij maar ook 

logisch combinatie. Het sterk powerkoppel Nancy en Dieter, poetsvrouw 

en politieman, zorgen voor de nodige hygiëne en veiligheid. Rosa is 

verpleegster dus ideaal aangezien de gemiddelde deelnemersleeftijd 

waarschijnlijk 84 is. Waldek kan beginnen klussen, Bob kan alles 

herprogrammeren en Paulien kan ginder proberen zwanger te geraken 
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aangezien het niet lukt met Adil. Ik had persoonlijk Kobe nog 

meegenomen voor iets te eten te krijgen af en toe, maar het gevaar 

bestaat dan natuurlijk dat hij mensen de kop inslaat.  

Maar bon, 1200€ voor een weekje Griekenland (waarbij je voor elke 

scheet en andere activiteiten moet bijbetalen) is geen geld natuurlijk. 

Van dat geld kan ik hier in Zwitserland maar liefst 12x zwartrijden of 120 

pintjes drinken in een club. Valt super goed mee.  

Daarbij aansluitende wil ik even VRT.NU bedanken, anders had ik bij mij 

terugkomst in juli meer dan 50 uur thuis moeten inhalen.  
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Roddels 
- SB tegen geografen: “Willen jullie ook eens aan mijn steentje voelen?” 

- Poesen: “Everybody move further” waarop YVI iets te luid zodat Poesen 

het kon horen: “moved zelf young”. 

- JvdL heeft succes bij 13-jarige meisjes. Hij heeft nummers gescoord. 

En zegt: “beter iets dan niets”. 

- CR op de kermiscantus: “Mag ik eens achter de toog piepen?” 

- RH: “Ik HAD geen interesse in JvdB.” 

- RH: “Ik wil niet op een maandag ten huwelijk worden gevraagd. Dus TT 

wacht tot dinsdag.” 

- Troubles in Lausanne: AVC is bijna door haar voorraad rougekens heen. 

- Troubles in Lausanne: AVC kan de klok niet zo goed lezen en krijgt 

boetes op de bus. 

- TT tegen ZVB: doe dat nog is, dat kittelt, dat doet goed 

- ZVB wil sex on the beach, TT ziet dat ook wel zitten 

- Prof van weer-en klimaat: als ge uw hand op steekt, kunt ge in de pauze 

een beurt krijgen 

- Prof van fysische geografie: water that goes to pipes, or just piping 

water 

- AM: Het zou toch vreemd zijn moest ik mijneigen ni doen. 

- MSM en ADV hebben mekaars wangslijmvlies vakkundig onderzocht. 

- RH en JVdB zaten tijdens het Kerstfeestje een lange tijd samen in de 

kelder 
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Een klein beetje sluikreclame 
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Shitpost 
Omdat niemand toch zijn/haar horoscoop leest/effectief gebruikt 

hebben we een nieuwe rubriek: de shitpost. Veel staat hier niet in, 

enkel gezever (en een gevezer)! 

Gezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezeverg

ezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezeverge

zevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergez

evergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergeze

vergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergevezergezev

ergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezever

gezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezeverg

ezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezeverge

zevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergez

evergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergeze

vergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezev

ergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezever

gezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezeverg

ezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezeverge

zevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergez

evergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergeze

vergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezev

ergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezever

gezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezeverg

ezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezeverge

zevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergez

evergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergeze

vergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezev

ergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezever

gezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezeverg

ezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezeverge

zevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergez

evergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergeze

vergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezev

ergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezevergezever  
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HET GEOS-BOS 
Een satirsche rubriek of memesenzo  - 

 

 
#wemissGiels 
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Links: credit to Merkatorke 

(verbazend genoeg zijn ze grappig) 
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Gesponsord door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


