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Voorwoord van de redactie 

Vrienden van de exacte wetenschap, waarvan een internationale 

excursie in België doorgaat, 

WE ZIJN ER WEER! Voor een keer voor op schema! Zoals sommigen van 

jullie misschien weten, zijn we vorige editie een petitie begonnen. Een 

speciale petitie om Zoë aan het werk te zetten. We hebben maar liefst 

20 handtekeningen gekregen, ongeveer ¼ van de Leuvense geologen! 

Allen bedankt hiervoor! Maar: heeft het effectief gewerkt? Jullie zullen 

het in de volgende pagina’s kunnen lezen (SPOILER: nope…) 

Voor de rest is er het gewone gezever van de praeses, sport, feest, 

cultuur, … De grootste toevoeging deze editie komt van de geologen die 

betere/slechtere/andere oorden zijn gaan opzoeken op 

stage/erasmus/toeristen/…  

Dit zal ook de laatste editie van het boekje zijn voor de paasvakantie. 

Maar wees niet getreurd! Er staan nog 2 edities gepland na de 

paasvakantie. Een Cleavage met een nieuwe redactie en dan, voor de 

laatste keer, een onder lijding van mezelf en de rest van mijn toffe 

redactie!  

 

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 lente is eindelijk gearriveerd na een lange koude winter. Maar 

blijkbaar was het weer niet mee met de planning en werd er een laagje 

wit over alles gelegd. Maar dit stopte niet mogelijk toekomstige geologen 

om naar de zeer geslaagde infodag te komen. Ik heb zeker drie scholieren 

overgehaald om geen geografie te doen maar geologie. Laten we hopen 

dat de hoge concentratie aan Nederlanders, prof Weltje, prof Speijer en 

ikzelf, niemand heeft afgeschrikt.  

De afgelopen weken zijn zeer plezant geweest met de vele activiteiten 

met andere wetenschappers. De cantusweek was zeker geslaagd ook al 

heb ik de helft op water gedaan. Maar desalniettemin heb ik me 

geamuseerd, zeker op de Navycantus. Natuurlijk was het die week ook 

de Heverlee TD waar we de Alma 3 helemaal hebben opgevuld met 

dansende Heverleese studenten. De dag erna had het weer duidelijk ook 

een kater, met een dikke pak sneeuw in plaats van hemelse zon. De open 

quiz was ook heel leuk ook al waren sommige vragen wat simpeler als 

verwacht. Maar mij hoor je niet klagen, ik heb er zelfs een aantal correct 

gehad (een wonder!). Jammer genoeg hebben we op de Kringenzuip de 

vijfde plaats behaald. Dit jaar was het hele klassement omver geschud, 

Merkator op nummer 1???!!! Wina tweede, Bios derde en Chemika vierde, 

net boven ons. Het was daarbij ook voor Scientica een goede afsluiter 

van het Café seizoen. Wat ik ook heb ervaren als zeer succesvol voor 

Scientica was de Plan Sjarel. De geknutselde ingangspoort was heel leuk 

om te maken en de zaal was zeker goed vol. Op het moment van 

schrijven is het nog geen In Mijnen Tijd – Throwback Thurday edition 

geweest. Ik ben dus zeer benieuwd naar de liedjes, en hoeveel ik ervan 

niet ga kennen. Maar ik weet dat het een zeer geslaagde editie wordt!  

Waar iedereen denk ik naar uitkijkt is hoe zijn familie kan drinken op de 

Familiecantus. Mijn familie kan helaas totaal niet drinken, ikzelf hoor 

daarbij, en durven daardoor ook niet uit het verre Noorden te komen. 

En natuurlijk de dag erna is het eindelijk wat rust (lees lessen inhalen) 

met de Paasvakantie. Het weer mag zeker weer opvrolijken als ik naar 

de komende weken kijk! 

Alexander - Praeses Geos 2017-2018   



6 
 

Woordje van Feest 
Heeey daar geoloogjes! 

Het is officieel. De laatste Geos- TD van het jaar is gepasseerd. 

            Ooooh ☹ 

Maar is er is ook nog goed nieuws! 

                 Jeeeeej! :D 

Want omdat de grote TD’s voorbij zijn, wilt niet zeggen dat het Feest-

jaar al om is! 

Er staan nog een paar super toffe activiteiten op het programma !! 

Om nog een beetje af te kicken van al het feesten en de lichte 

alcoholverslaving is er 30 maart nog een Familiecantus waar al je 

familie en vriendjes welkom zijn! Trommel dus al die rare familieleden 

op, waar je anders niet mee in het daglicht durft te verschijnen om 

samen met Geos te komen cantussen in de Zamo!  

De volgende 2 activiteiten zijn voor het nieuwe Praesidium om zich te 

bewijzen. Namelijk de kiescantus op 23 april en het kiesfeestje op 26 

april (spannend …. :D )  

Daarna is het op 30 april aan niemand minder dat onze 2de Masters om 

een feestje te organiseren in ons geliefde zaaltje achter in ’t Vervolg. 

Ook niet 2de Masters zijn welkom natuurlijk!  

           Aah oke, oef! 

En daarna zijn we nog niet klaar! Maar meer daarover later nog 😉  

Jullie zien het! Het feestjaar is nog niet gedaan! Zeker genoeg om nog 

naar uit te kijken! Dat doen wij toch zeker al!  

Want zoals het in onze geliefde Codex geschreven staat: 

Wel, dat geoloog zijn, is iets wat ons verbindt, ja bindt. 

Zoals wij op de stenen slaan, Zo hijsen wij een pint, ja pint. 

Awel, dat is schoon gezegd. 

Dat vinden wij ook!  

 

Xxxxxxxxx 

Team Feest  
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Sport aan het woord! 
Liefste sportieve stenenlikkers 

Ook bij sport heeft het sinds afgelopen Cleavage-editie niet stilgelegen. 

Enkele weken terug vonden de Highlandgames games plaats. Tijdens dit 

dubbelevent tussen LBK en Scientica werden de fysieke capaciteiten van 

de deelnemers zwaar op de proef gesteld. Paalwerpen, boomstam-

doorzagen, zakspringen en nagelkloppen waren slechts enkele van de 

opdrachten die vervuld moesten worden binnen een tijdslimiet. Dit werd 

allemaal in goede banen geleid en onpartijdig geëvalueerd door yours 

truly. 

Om in de Schotse sfeer te komen werd er niet alleen doedelzak-muziek 

gespeeld, maar ook het weer hielp een handje. Koud. Regen. Wind. 

Joepie! Desondanks waren er toch voldoende teams om er een geslaagde 

editie van te maken. Dankjewel aan Matthias, Melissa, Yannick, Ella en 

Glen om deel te nemen en zo de naam van Geos hoog te houden! Glen 

en zijn team van Leuven-Lions wisten zelfs de overwinning weg te kapen, 

proficiat! Foto’s zijn terug te vinden op de LBK Sport facebook pagina. 

Na de Paasvakantie staat er al weer een topevenement voor jullie klaar: 

The Survival Of The Students (SOTS). Kom zeker deelnemen aan deze 

obstakel-run doorheen ons mooie Arenberg. Conditie is zeker geen 

vereiste, je mag alleen geen schrik hebben om vuil te worden. Wij zien 

jullie in sporttenue op woensdag 18 april! 

 

Knuffels, Kusjes, Lekjes…  

team sportz 
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Cultuur laat van zich horen 
Dag lieve mensen,  

 

hopelijk is het eerste deel van het tweede semester goed gegaan.  

Zo niet, dan wil ik jullie nog veel sterkte wensen.  

Ik zag dat niet iedereen naar de open geos quiz kon gaan, 

Daarom heb ik een kruiswoordraadsel verzonnen 

Veel plezier en nog eens proficiat aan Waarde & Loos, 

dit is namelijk het team dat heeft gewonnen. 

 

PS: Jullie merken mijn rijmpjes toch op he? Anders word ik boos 
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Horizontaal: 

3. opkomend praeses van Geos 

5. thema van de eerste ronde van de quiz 

6. Romeinse god van de oorlog 

8. 1407+77+666+25000+780+30+40 = 

 

Verticaal: 

1. Hoofdstad van Noord-Korea 
2. Een presentator van de quiz 
4.  waar kan je Sphinx vinden 

7. maand met de langste dagen 

9. het eerste woord op deze pagina 

10. de broer van Kevin en Jonathan Borlée 

 

 

  



10 
 

Vicepraeses aan het woord 
Ondanks de vele aanmoedigingen die we haar gegeven hebben, en de 20 

(!) handtekeningen die gezet zijn op onze petitie, heeft onze vice nog 

steeds geen moeite gedaan om iets te schrijven voor deze editie… 

Om een kleine kanttekening te maken: 20 handtekeningen van geologen 

komt ongeveer overeen met 25% van alle Leuvense geologen. Een zeer 

groot percentage van de geologen wou dus dat ze iets zou schrijven. EN 

DAT HEEFT ZE NIET GEDAAN.  

We hebben wel volgend bericht ontvangen op zondag: 

 

Ten tijde van dit schrijven is het maandag 10u, deze avond is dus 

gepasseerd. Er rest ons niets dan het grove geschut boven te halen. 

Met trots presenteren wij nu een speciale rubriek gewijd aan de 

escapades van onze vice: 

HET ZOË BOS 

Veel plezier met de volgende pagina’s. Hopelijk schrijft ze volgende 

keer wel iets, want zo memes maken is wel vermoeiend… 
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HET ZOË BOS 
Een satirsche rubriek of memesenzo – over Zoë  - 
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Woordje van de schachtenmeesters 
Omdat de schachtenmeesters het te druk hebben om een tekstje te 

schrijven voor deze editie doen wij een kleine oproep aan de schachten: 

 

HEB GEEN SCHRIK 

WE BIJTEN NIET 

DE ZETELS ZIJN GEMEEN GOED 

OOK AL ZITTEN WIJ ER ALTIJD IN. 

DUS ZET JULLIE ER MAAR BIJ! 

EN JAAG DE GEOGRAFEN WEG! 

-MASTERS 
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Poepen in het buitenland 
Gegroet Leuvense bier drinkers,  

Tot u spreekt een Erasmus student die 

serieuze afkick verschijnselen begint te 

vertonen. Niet zo zeer van een te kort 

aan alcohol of een te kort aan Belgische 

bieren maar eerder door de financiële 

katers dat deze met zich meedrinken. 

Gelukkig had ik enkele rougekes mee om 

te overleven, helaas ben ik al 3weken 

door mijn voorraad heen. 

Voedingspakketten met rougekes mogen 

daarom altijd opgestuurd worden naar: 

Route de Chavannes 44 - bus 3234, 1007 

Lausanne. 

Een andere grote aanpassing waar ik serieus aan moet wennen, ik kan 

geen paprika nootjes van 59 cent uit de Colruyt meer als avondeten eten. 

De goedkoopste paprika nootjes die ik hier ben tegengekomen zijn 3,45 

chf aka bekan 3 euries. Sad sad life, nu moet ik zelfs leren koken… 

Gelukkig is pasta pesto betaalbaar.  

 

Qua feestgedruis en poepen-in-het-buitenland moet ik jullie 

teleurstellen, ik heb nog geen zatte verhalen, al kan daar morgen 

verandering in komen. Dan houden de belgen hier ne cantus… Ene dat ik 

niet moet voorzitten JUPPLAAAAH.  

Ik kan jullie wel vertellen dat op het vorige ESN weekend volgende 

personen gemuild hebben: Clara en Tim, JB en Zaneta, Luca en Sophia, 

Olli en Abbe, Delwyn en Leah… JB en Zaneta hebben zelfs gepoept in het 

bed van Alex. Zo zie je maar, poepen in het buitenland, tis geen leugen! 

Nu ben ik bevriend met Anna en Anna is eigenlijk verliefd op JB. Dus 

Anna en Zaneta zijn nu schijnheilig bevriend maar je voelt de spanning 

hangen. En het strafste vanal? Dieje JB dieje is dus ros eh!!! Alsof dit 

allemaal nog niet erg genoeg was vertelde Luca mij dat JB vorige 
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semester met 2 jongens gekust had. Jaaaaah jongens, dit is een 

verhaallijn voor in thuis denk ik dan.  

 

Naast het bier, goedkope leven en mijn hond mis ik jullie, de geologen 

ook enorm. Niet per se voor jullie vriendschap maar gewoon voor jullie 

luiheid. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel strevers bijeen gezien, 

tzijn precies geografen. Punctueel, uber slim en febbekakskes tot en 

met. Als wij in Leuven presentaties hebben, ge luistert naar uw 

medestudent (of niet, who cares) en ge zwijgt. Als je dan toch per se 

een vraag wilt stellen, dan zorgde ervoor dat die beantwoordbaar is. 

Hier? Studenten lezen uw artikel dat jij moet voorstellen en alle 

referenties ervan. Ze maken u kapot. Met de grond gelijk. JAK. Ieder 

voor zich. Sharing is not caring. Daarom dank u wel om mijn niveau van 

luiheid aanvaardbaar te maken (special thankx to J. P. die dit tot het 

extreem drijft).  

 

Als je serieuze info wilt over mijn vakken of dergelijke, dan moet je het 

maar vragen. Als je verdere info wilt over met wie JB nu uiteindelijk is 

geëindigd dan lees je best volgende editie van ‘poepen in het 

buitenland’.  

 

PS: Ik denk niet dat ik nog terug kom, doei.  
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Een geoloog aan het werk - Tijs 
Dag lieve collega-geologen-in-spé! 

Zoals jullie allemaal weten of niet weten, heb ik dit semester gekozen 

voor een stage. Ik heb even getwijfeld bij welk bedrijf ik precies een 

stage wou doen. Uiteindelijk heb ik gekozen voor Wienerberger in 

Kortrijk (omdat dit het enige bedrijf was die antwoorde op mijn mails 

😲 ). 

Het grootste deel van jullie heeft natuurlijk al van Wienerberger 

gehoord, maar voor de mensen die het nog niet weten: 

Wienerberger is een Oostenrijks bedrijf dat de voorbije eeuwen is 

uitgegroeid tot één van de wereldspelers in gevelstenen, 

binnenmuurstenen en dakpannen. Het heeft ook heel wat vestigingen 

en kleigroeves in België. Deze zijn voornamelijk gesitueerd in de 

regio’s rond Kortrijk, Rumst en Beerse. 

Ondertussen is al 1/3de van mijn stageperiode verlopen en ik kan 

zeggen dat ik eigenlijk nog geen seconde spijt heb gehad van mijn 

keuze. Het is druk en ik heb constant veel werk. De dagen zijn ook een 

stuk langer dan wanneer je gewoon lessen hebt, maar het heeft toch 

ook heel wat voordelen. Je leert toch heel wat bij over wat een job 

van een geoloog bij zo’n bedrijf inhoudt.  

Voor mijn stageopdracht moet ik nagaan of de kwaliteitscontrole 

binnen Wienerberger voor de lokaal ontgonnen Ieperse (blauwe) klei 

wel voldoende is en of deze controle de kwaliteit van de dakpannen 

wel degelijk kan garanderen. Ik zal jullie hier niet met details beladen 

van wat ik nu precies doe, maar het komt neer op een afwisseling 

tussen labowerk en staalnames in de verschillende groeves die 

momenteel in regio Kortrijk ontgonnen worden. Ook heb ik intussen  2 

dakpannenfabrieken, 1 gevelstenenfabriek en 1 binnenmuurfabriek 

bezocht en staat er nog een uitstap naar Rumst en Beerse op het 

programma.  

Ik heb heel snel veel praktische kennis opgedaan. Zo heb ik onder 

andere geleerd over op welke manier bepaalde groeves ontgonnen 

worden en waar aandacht aan besteed moet worden, hoe de logistiek 
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in elkaar zit om alle componenten van een goede dakpan in de fabriek 

te krijgen, hoe het hele productieproces nu precies verloopt en waar 

men in het labo aandacht aan besteed voor de kwaliteitscontrole 

tijdens het hele productieproces van “raw material” tot “fired 

product”. 

Ik kijk eigenlijk al uit naar wat de volgende weken zullen brengen! 

Natuurlijk mis ik ook wel ergens het gezellige Leuven, maar voor een 

half jaartje heb ik het wel voor over. 

Groeten, 

Jullie teergeliefde Tijs 
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Thesis 101 
Tips & tricks van je lieftallige redactie 

 

Voor sommige lezertjes komt de bachelor of master thesis weer een 

beetje dichter, daarom hebben we hier bij de redactie een lijstje 

opgesteld met advies dat jullie vast en zeker verder zullen helpen. 

TIP 1: Begin op tijd! Dit heb je waarschijnlijk al eerder gehoord maar 

het is dan ook zo ontzettend belangrijk. Wat is op tijd? Je kan al 

beginnen met literatuurstudie voor het schooljaar begint. Tijdens het 

schooljaar zal je zien dat dit er door het drukke lessen/levensschema 

er vaak over schiet.  

TIP 2: Uitstelgedrag is je grootste vijand. Jullie zijn vast en zeker al 

bekend met de uitsteldemon. ‘Ik doe het morgen wel’. Als je een 

project doet van zo een lange duur dan kunnen dagen al vaak 

veranderen in weken en maanden. Om dit te vermijden hebben een 

derde tip voor jullie. 

TIP 3: Maak een schema. Voor je begint met schrijven en labwerk, is 

het altijd handig om een overzicht te hebben met wat je wanneer gaat 

doen. Liefste redactieleden hoe doe ik dit nu, een goed schema 

maken? Wel, een goed schema heeft een paar essentiële componenten. 

Je begint met op te schrijven wat je gaat doen. Dan mak je een 

inschatting van hoeveel tijd iets gaat kosten en plan je dit in. Ook heel 

belangrijk zijn persoonlijke deadlines, deze zorgen ervoor dat je veel 

doelgerichter gaat werken. Je kan zelfs het aantal werkuren dat je erin 

steekt opschrijven en berekenen hoeveel ECTS je in feite gespendeerd 

hebt. 

TIP 4: Smart referencing. Als je aan het schrijven bent is het vaak 

makkelijk om tegen jezelf te zeggen: ‘die referenties doe ik later wel’. 

Niet doen! Als je iets uit een artikel haalt is het veel overzichtelijker 

om dit direct in je tekst zetten, anders geraak je snel het overzicht 

kwijt. Het is ook handig om jezelf bekend te maken met 

referentiesoftware voor je begint e.g. Endnote, Mendeley … 
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TIP 5: Wees vriendelijk. Blijf altijd vriendelijk tegen je proffen en 

labo medewerkers, ook al zit het soms een beetje tegen. Ze zijn 

immers je steun en toeverlaat als je vragen hebt over de inhoud of 

over het labo gedeelte.  

TIP 6: Ontspan. De boog kan natuurlijk niet altijd gespannen staan. Ga 

af en toe eens iets leuks doen met vrienden en familie. Plan een 

weekje vakantie in of spreid je vakantie in dagen over verschillende 

weken.  
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Geografen anaeroob! 
 

Tijdens het Merkatorfeestje van 8 maart 2018 werd door verschillende 

geologen vastgesteld dat geografen wel degelijk anaerobe organismen 

zijn. Na eerdere observaties in de geogang werden de vermoedens van 

“de anaerobe natuur van de geograaf” bevestigd op het bewuste feestje. 

Er werden verschillende functionerende (lees “bewegende”) geografen 

aangetroffen in een compleet zuurstofvrije omgeving in het café ’t 

Vervolg. Medewerkers van de VDAB en andere tewerkstellingsinstanties 

onderzoeken nu de mogelijke uitbreiding van de arbeidsmarkt voor 

geografen. Zo gaan er stemmen op om geografen naast in het onderwijs 

ook in te zetten bij de brandweer vanwege hun mogelijkheid tot 

functioneren in zuurstofarme condities. Wordt ongetwijfeld vervolgd... 
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Galabal Scientica – drunk review 
Gegroet gij allen 

Aan allen die aanwezig waren op het galabal van Scientica, proficiat. 

Aan allen die niet aanwezig waren, ook proficiat, maar dan om even dom 

te zijn als het achterste van een ezel, want je hebt iets gemist hoor. Het 

galabal dit jaar was weer een spetterend succes, ook al zeg ik het zelf. 

Het groepje dat dit jaar het galabal heeft georganiseerd heeft al zijn 

handen uit de mouwen gestoken om er een prachteditie van te maken. 

Zo werd iedereen om 21u ontvangen met fancy hapjes en glazen cava en 

dit allemaal onder begeleiding van live muziek. Daarna kon iedereen de 

openingsdans van de presides toeschouwen en aan het applaus te horen 

werd deze zeer goed bevonden. De photobooth in thema ‘Enchanted 

Forest’ was een plaats waar iedereen zich kon uitleven. De meest 

voorkomende leuze van de avond komt dan ook uit Temptation Island: 

“Ik weet ni wie allemaal klimop kent.”. Nu hoor ik sommige mensen nog 

zeggen: “jaja, stop met uw gezever, zo’n galabal is uiteindelijk gewoon 

een te dure TD.” Wel, als de vorige zaken u nog niet overtuigd hebben, 

dan heb ik hier nog enkele argumenten: Buitenterras MET asbakken, 

Scientica Gala in gouden letters, wa bomen voor de biologen en voor de 

geoloog ne schone stenen vloer. Als je nu toch het gevoel hebt dat je 

iets hebt gemist, kom dan volgend jaar zeker af en hou de 10 geboden 

van het galabal zeker in het achterhoofd. 

De 10 geboden: 

Bovenal kleed u goed 

Draag een kostuum, das en hoed 

Heilig steeds het prachtige kleed 

Bestel tijdig uw ticket onder eed 

Kom op tijd, geniet van de cava 

Dat is lekkerder dan wat lava 

Hapjes horen in de mond 

Ze hebben immers geen nut op de grond 

Doe ook nog je dansbenen aan 

En nu kan je helemaal gaan 
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Moneylaers aan het woord 
Beste lezers van dit prachtig boekje 

Ik zit met een probleem: mijn Europese ziekteverzekeringen kaart is 

verlopen en binnenkort moet ik op “Internationale” excursie. Maar ik zou 

ook graag weten welke landen ik allemaal doorkruis voor mijn inentingen 

en het aanschaffen van vreemd geld. 

Zoek de 7 landen die worden doorkruist in de “Internationale” excursie. 

Reisschema: 

• Za 19/05: Route Leuven – area around Ronqueres – Leuven 
(terugreis naar Leuven)(thema Brabant Massief).  Excursion leader: 
Manuel (geen overnachting begeleider).  

• Zo 20/05: Route Leuven (8.00) – Aachen (Bernardshammer) - Eupen 
(Kettenis, St. Roch, Baelen, La Calamine) – Visé (karst) – Namen 
(accommodation YH Namur) (thema Dinantiaan). Excursion leader: 
Rudy (klassieke sectie zonder Belle Roche, Engis) 

• Ma 21/05: Route Namen (Citadel) – Tihange (profiel baan) – Marche 
les Dames (Eva) & Moha en/of Beez.  – Namen citadel 
(accommodation YH Bevercé-Malmedy)(thema Famenniaan – 
Namuriaan). Excursion leaders: Gert Jan & Rudy (overnachting 
Bevercé, Manuel) 

• Di 22/05: Route Bevercé-Malmedy – Neufchateau – Bastongne – 
Malmédy (accomodation YH Bevercé-Malmedy) (thema Hoge-
Ardennenleisteengordel). Excursion leader: Manuel (overnachting 
Bevercé, Manuel) 

• Wo 23/05: Route Bevercé-Malmedy – Neufchateau – Bastongne – 
Malmédy (accomodation YH Bevercé-Malmedy) (thema Hoge-
Ardennenleisteengordel). Excursion leader: Manuel (Manuel geen 
overnachting) 

• Do 24/05: Route Bevercé – Huyoux (spoorwegsectie, baan, groeve 
Tn-Fm ) - Ourthe–valley (Belle Roche, Engis). Excursion leader: 
Rudy (accommodation Liège). Overnachting Rudy en Gert-Jan die 
de groep s’ avonds vervoegd. 

• Vr 25/05: Tailfer, Fammeniaan (Walgrappe),  Carboon (Waulsort), 
Givetiaan (& Frasniaan (Beauchateau), Couvin (wegsectie, 
Fonderie des Chien) Bekken Dinant Excursion leader: Rudy en gert 
Jan (accommodation Namur). Overnachting Rudy en Gert-Jan. 

 



23 
 

• Za 26/05: Luxembourg (Muschelkalk, Jura schistes à carton, 
Minette, Luxemnurg zandsteen). Excursion leader: Gert Jan & Rudy 
(geen accommodation gezien s’ avonds terugreis Leuven). 

 

De winnaar krijgt een buitenlandse excursie naar de Ardennen! 

PS: Vorig jaar mochten we naar Spanje! - Tijs 
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Roddels 
 
YVI is tijdens Geoprocesing met een Erasmusstudent aan het titsen. Ze 
zijn ondertussen al facebookvrienden (omg, crazy, hé). Hij helpt haar 
met veel plezier in de les en blijkbaar zou hij ook nog persoonlijke bijles 
gaan geven. 
 
AVC kan haar sleutels goed bewaren tijdens een avondje stappen in 
Lausanne. 
 
MVD heeft op de IMT een voorstel gekregen om een trio te doen. MM mag 
kijken (er is fotobewijs)! 
 
JP: 'Ik ga nog even mijn pull aanhouden, anders krijg ik stijve tepels.' 
SOdB: ‘Ah, dat is gelijk AE in de les gisteren!’ (Voor context moet je bij 
SOdB zijn!) 
 
RH is om IMT een half uur achter het podium verdwenen met een 
onbekende adonis! 
 
VV gaat volgend jaar tegen zijn goesting senior zijn. 
 
JVdB heeft een zeldzame ziekte te pakken gekregen omdat hij te vroeg 
zijn korte broeken heeft vervangen door lange! 
 
Romy laat TM staan voor het galabal, maar fixt daar wel een plaats op 
de gastenlijst van Royer voor de Bios TD 
 
HVdG zou liever samen zijn met een echte wetenschapper dan een 
veredeld letterkundige! 
 
50% van deze roddels zijn waar, de andere ook! 
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Horoscoop 
• Dino (Ram) :  

Gelukkige verjaarmaand Ram, deze maand is helemaal voor jou. 

Voor de West-Vlamingen onder jullie: Stille waters hebben diepe 

gronden maar pas op, de baarrkuil is nog dieper. Voor de mensen 

niet afkomstig van de zee: de paaseieren staan in reclame in de 

colruyt.  

• Aquifer (Waterman):  
Weeral last van puistjes? Stop met chocolade te eten, koop u een 

boot en vaar naar Quebec. 

• Trilobiet (Kreeft): 
Beste trilobiet, u heeft afgelopen jaren uw lever serieus op de 

proef gesteld met blauwe chimay, tripels, appelsap… Het is tijd om 

een nieuwe lever te steken en ook deze naar de klote te helpen! 

Doe zo verder trilobiet, je maakt ons trots.  

• Hamersmijter (Boogschutter):  
Het leven is mooi, maar u moet toch beginnen oppassen met uw 

tefal pan. Je hebt te veel pasta pesto gemaakt waardoor deze 

begint te verslijten. Geen vrees, deze week staan de pannen in 

reclame in de lidl, hupla! 

• Mammoet (Steenbok) :  
Beste mammoet, uw levenstandaard ligt te laag. Verzorg uzelf, 

stop uw alcoholconsumptie en zet uw leven terug op de rails. 

Organiseer bijvoorbeeld een brunch voor uw vrienden om iedereen 

gelukkig te maken. Dit zal uzelf veel gelukkiger maken.  

• Tweeling :  
De schelpzandbak die je als kind zo graag wou staat in reclame in 

den Action!! Voor maar €4,63 wat wil zeggen dat als je er 2 zou 

kopen, daarmee naar Lausanne reist, dan zou je deze 2 zandbakken 

kunnen in ruilen voor een halve liter bier!  
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• Schacht (Maagd):  
Uw stress niveau loopt op. Mensen werken u op uw zenuwen, 

dagenlang werk is soms voor niets… Het leven is geen ponykamp 

deze week voor de schachten. Probeer toch de kalmte te bewaren 

en beheers u. Anders lijkt u wel op een op hol geslagen 

antwerpenaar. 

• Anomalocaris (Leeuw);  
Genoeg gewerkt, tijd voor vakantie! De vluchten naar Lyon vallen 

goed mee, grijp die kans! Indien uw yolo gehalte te laag is, de 

baarr voelt ook aan als vakantie.  

• Stauroliet (Stier): 
Beste stauroliet, hebt u het gevoel dat u iets mist? Maar je kan niet 

plaatsen wat? Het leven gaat zijn gangetje, alles is oke maar toch 

voelt het zo niet. Dit is volkomen normaal, maak u geen zorgen, in 

oktober is AVC terug in Leuven. Om het gemis voorlopig te vullen, 

de baarr verkoopt nog steeds goedkope rougekes.  

• Kompas (Weegschaal) :  
Uw leven is veel te mooi. Stop met andere jaloers te maken.  

• Belemniet (Vissen) :  
Het elite sterrenbeeld. Ondanks dat jullie eigenlijk superieur zijn 

ondervinden jullie toch enkele troubles deze dagen, vaak alcohol 

gerelateerd. Sommige verliezen sleutels, gsm’s ed andere 

verliezen hun waardigheid. Maak u geen zorgen, dit is maar een 

fase in uw leven. Na gemiddeld 10 jaar zal dit wel beter zijn.  

• Ammoniet (Schorpioen) :  
Stop met uitstellen en begin te werken Ammoniet. Of, het is mooi 

weer en de baarr is open. Go ammoniet, geniet ervan! Je hebt het 

niet verdient, maar who cares? Geniet is toch het belangrijkste in 

het leven?  
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HET GEOS-BOS 
Een satirsche rubriek of memesenzo  - 
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Pitshost 
Omdat we weer een pagina te kort komen is er de tweede installatie van 

de Pitshost! Veel staat hier niet in, enkel gezever (en een gevezer)! Kan 

jij het vinden? 
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Gesponsord door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


