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Voorwoord van de redactie
Dag vrienden van de betere literatuur, zie hier alweer een prachtige
editie van de almachtige Cleavage, waarvan de kwaliteit evenaart aan
die van faculteit letteren,
Ja hoor, je ziet het goed, volgend jaar is de redactie 5 personen sterk.
Dit is zeker geen overdreven aantal gezien de hoeveelheid informatie die
wij gaan moeten verwerken en de hoeveelheid alcohol die we gaan
moeten drinken om het verdriet van het aantal spellingsfouten te
verwerken.
Traditie getrouw is het voorwoord uitgebreid maar speciaal voor deze
kiescleavage houden we het kort zodat je het opkomend praesidium zo
snel mogelijk kan leren kennen! Want ja hoor, onze ex vice en opkomend
praeses heeft eindelijk eens een tekstje geschreven!
Bij deze presenteren we jullie de kiescleavage! Voor allen die de
spellingsfouten niet zien staan, proficiat! Aan allen die de
spellingsfouten wel zien staan, niemand vindt jullie leuk! Zet jullie klaar
op ein stein (wink wink) en geniet van onze eerste editie.
Het Awesome Cleavage Team
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De nieuwe opkomende praeses (s)preekt
Beste geologen
Een nieuw academiejaar betekent een nieuw praesidium en
ook nieuwe gezichten. Helaas zijn dit er niet zoveel en zullen
de praesidiumleden tijdens vergaderingen nog een jaartje
langer naar dat van mij moeten kijken. Hopelijk zal de
wisseling van Alexander toch een nieuwe wind brengen 😉
Voor wie mij toch nog niet zou kennen, mijn naam is Zoë. Ik zit in mijn
tweede bachelor Geologie en ben vice-praeses van het huidige
praesidium. Hier gaat veel van mijn tijd naartoe. Andere vrije
momenten spendeer ik met mijn opkomende vice :p en met taken
maken en af en toe een beetje studeren.
Onze kiesweek gaat maandagavond van start met de kiescantus.
Dinsdagavond gaat er een supergezellige spelletjesavond zijn.
Woensdag is het tijd om een beetje sportief te doen. We gaan gezellig
verbroederen met Bios met een glaasje jenever en af en toe tegen een
bal te slagen met een honkbalknuppel. Donderdag zal 1e Bach hun
kookkunsten laten zien op een heus desserteetstandje met maar liefst
7 verschillende dessertjes. Als afsluiter van de kiesweek nodig ik jullie
allemaal uit in ’t Vervolg voor een Kei-pleZand feestje!
Hoewel we van plan zijn om het volgend jaar iets kleinschaliger te
houden met onder andere maar 1 TD zullen we er een supertof jaar van
maken. Aangezien Geos 55 jaar wordt en we deze verjaardag niet
zomaar voorbij kunnen laten gaan, zullen we hierrond ook enkele
activiteiten doen. Als jullie er volgend jaar met Ei-Stein een geweldig
jaar van willen maken, stem dan zeker op ons.
Tot op een van onze activiteiten!
Lovies Zoë
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Woordje van Feest
Beste geologen en andere lezers
Eens waren er eens twee feest prinsessen! Twee jaar zorgden zij voor
fantastische en knotsgekke feestjes. Jammer maar helaas reden ze op
hun roze eenhoorns en met een rougeke in de hand andere horizonten
tegemoet.
Van 2 prinsessen naar een Griekse god en godin, het was een hele
aanpassing. Met hun goddelijke krachten zorgden ook zij voor die oh zo
leuke feestjes, TD’s en alles wat daarmee gepaard gaat. Meesterlijke
vaardigheden in het schrijven van tekstjes, organiseren en voor mooie
decoratie zorgen, het zat er allemaal bij.
Ondertussen zijn we weer een jaartje verder. Ditmaal zal team feest
geleid worden door onze voormalige feestpraeses Yannick en de recent
gepromoveerde Michiel. Kortweg, de mannen nemen het volledig over!
Maar wees niet getreurd, feest zorgt voor een balans in mannen en
vrouwen. Ten compensatie van 2 mannelijke feestpraesessen hebben we
ook 2 vrouwelijke medewerkers: Chloé en Melissa. Samen zullen wij
ervoor zorgen dat Geos het komende jaar jullie kan voorzien van die
typische dikke parties waar de geologen om bekend staan.
Maar ik hoor u al vragen, volgend jaar? Dat is lang! Daarom nodigen we
jullie nu al uit voor ons kiesfeestje op 26 april in café ’t Vervolg! Lekker
bier, cocktails, shots, snacks en goeie sfeer zullen zeker aanwezig zijn!
Tot dan!
Team Feest
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Sport aan het woord!
Beste sportieve stenenlekkers,
Hier zijn we dan eindelijk! Het opkomend
Team Sport. Elke student kan beamen dat
een heel jaar studeren maar saai zou zijn.
Daarom organiseert het preasidium veel
toffe activiteiten zoals cantussen, feestjes en ga zo maar door. Bij deze
activiteiten worden er natuurlijk veel liters bier verzet. Al dit lekker
gerstenat kan door zijn hoge calorie inhoud wel eens het alom bekende
studentenbierbuikje te weeg brengen (Als ge meer uitleg wilt ga maar
naar de lessen van Van Dijck.). Maar niet getreurd! Deze opkomende
ploeg zit vol met jong bloed namelijk drie 1ste jaars. Als eerste hebben
we de Peter (de denker), als ge die jongen veel drank geeft komen er
ideeën uit in plaats van kots. Dan hebben we Lander (de vertaler), hij is
de persoon die het gebrabbeld van de Peter vertaald in bruikbare ideeën.
En als laatste mezelf. Ik heb als taak op deze twee zwaargewichten in
toom te houden.
Je zou nu denken: “Drie 1ste jaars?! Wat kunnen we daar mee?”. Ja
allemaal waar, we hebben inderdaad weinig ervaring, maar zijn in
tegenstelling tot het vorige team wat actiever. Zo liegen we onszelf toch
voor. Maar samen zijn we tot de unanieme conclusie gekomen dat we
zoals het een goed Team Sport beaamt even lui gaan zijn als het vorige
team. (Wel SO naar het vorige team voor hun toffe activiteiten).
Met de Survivals of the Students en het kubben al achter de rug hebben
we al een sportief weekske achter de rug. En het beste moet nog komen,
nl die kiesactiviteit: honkbal. Maar ja, we zijn nu eenmaal allemaal
student, dus de link met alcohol is snel gelegd. Hierdoor hebben we er
maar ineens Jeneverhonkbal van gemaakt. We gaan het natuurlijk niet
alleen doen, maar zoals de traditie dicteert gaan we het opnemen tegen
Bios. We spreken woensdag om 18u30 af aan het grasveld voor het
kasteel.
Tot dan!
Team sport
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Het (prachtige) gezang van de senioren
Beste cantusliefhebber,
Hier de senioren. Hoe spijtig het ook mag zijn dat we na dit jaar afscheid
moeten nemen van Axelle en Thijs, jullie zullen het met ons moeten
doen! 😉 Maar om het goed te maken heeft Vinnie (na een toch wel
lange en slopende kiesvergadering) besloten om toch senior te worden.
Ervaring genoeg dus! Dat zal toch nodig zijn, want de andere senior is
nog niet eens ontgroend! Maar opgelet, volgens de eerste jaars was de
Timtation-cantus toch nog een succes, hoewel de corona maar uit 8
mensen bestond.
Maandag op het programma: de Stonehenge cantus! Dit wordt een cantus
in teken van het menig Schots/Iers/Engels cantus lied. Het idee van een
Duitstalige cantus te doen werd door opkomend schachtenmeester
Arthur niet zo goed onthaald, want hij kan geen Duits en zingt het dus
niet zo graag. Als goede senioren bieden wij af en toe een luisterend oor
voor onze corona, dus hebben we direct een ander thema gevonden.
Echter wij doen niets zomaar, dus Arthur zal eens lekkere verassing
krijgen!
Op deze cantus zullen onze stemmen natuurlijk ook gequoteerd worden.
Hopelijk zitten we tussen de senioren van dit jaar (nl. Thijs met de mooie
stem en Axelle met de niet zo mooie stem) (ook een SO naar Thijs voor
het extra liedje The Drunk Scotsman van op de Familie en vrienden
cantus). Het kan dus al sowieso niet slechter, maar waarschijnlijk ook
niet beter.
Ook hebben opkomende schachtenmeesters Arthur en Quinten ons
duidelijk gemaakt dat we volgend jaar de schachten minder moeten
straffen, omdat we ze dan misschien afschrikken om naar cantussen te
komen. Ze hebben misschien wel een punt, maar zoals eerder al vermeld
zullen we hen dan gewoon straffen.
Met vriendelijke groet,
De senioren
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Cultuur laat van zich horen
Hey daar Geoloogjes!
Het is weer eens kiesweek en ook team Cultuur wil zich even voorstellen.
Wie

zijn

wij?

Tobias is bij het quizzen een echt genie. Daarbuiten speelt hij ook nog
gitaar. Maar in de les kan hij niet opletten door zijn narcolepsie. Hij valt
hierdoor snel in slaap, vandaar. Van het warme weer in Bolivia had hij
zeker geen last. Het was immer voor een jaar zijn leefterrein. Hij is een
sympathieke, sociale gast, waarvan Hannah en ik de trotse meters zijn.
Verder hangt hij graag aan rotsen zoals de foto vermoeden doet. Van
zotte dingen heeft hij dus zeker geen schrik. Als hij zich met 3 dingen
beschrijven moet: Bolivia, slaap en betere punten dan Cédric.
Melissa staat voor de zotste dingen klaar. Zo is ze tap - medewerken bij
doc's bar en was ze zelfs cultuurpraeses dit jaar. Haar roots liggen in het
warme Mexico, maar gelukkig verhuisde ze in 2008 naar onze regio. Nog
enkele wist-je-datjes: Meslissa is een echte schat en heeft 2
schildpadjes! Voila, nu weet je dat.
Michiel lijkt eerst een beetje een stil persoon, maar dat is maar schijn.
Zijn vrienden zijn hem anders gewoon. Gelukkig voor hem doet zot zijn
geen pijn. Hij is iemand die hard werkt, maar ook weet te genieten van
het leven. Daarom ben ik zo blij dat hij team Cultuur versterkt, want hij
zal zich voor 100% geven. Michiel is altijd goed gezelschap en komt
samen met Yannick op als Feestpraeses. Daarbuiten is hij vaak voor
Pokémon op stap. Nu weet je ook wie hij is.
Ikzelf ben het laatste onderdeel van team Cultuur en ik kom op als
functiepraeses.
Kunst
en
vooral
theater
zit
in
mijn
desoxyribonucleïnezuur, zoals het al jaren geweest is. Ik zal niet te lang
meer zagen, nog een paar kleine feitjes. Andere dingen, zal je gewoon
moeten vragen. Ik fan van paardrijden, rode lippenstift en dwerggeitjes.
Wat gaan wij doen?
Dat is natuurlijk de grote vraag. Wat mag je verwachten van ons. Wij
willen vooral activiteiten organiseren waar SFEER centraal staat! Dit
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gaan wij doen met gezellige avondjes, samen op café, weerwolven, en
natuurlijk ook de jaarlijkse quizzen! Hiermee beginnen we met een
avondje gezelschapsspelletjes spelen op woensdag in de 200E . Neem
zeker iets om te knabbelen en om te drinken mee, de spelletjes voorzien
wij
en
de
sfeer
maken
we
allemaal
samen!
Hebben jullie er al vast zin in? Want wij alvast wel!
Kusjes Cultuur!
P.s. donderdag is er ook een superlekker eetstandje op het centrale
grasveldje van de campus. Daar laten de 1ste jaars hun beste kook en

bakkunsten zien met een heleboel ZELFGEMAAKTE dessertjes. Vergeet
dus zeker niet te passeren tussen 12.00 en 14.00!
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De opkomende vice (of vieze, leef jullie maar uit
redactie 😉) aan het woord
Liebe ein-steintjes, geolögen und verdwälde geografen
Ich bin der opfkömende vice vonn Geos. Du kann mich al kennen vonn
apfgelopfen jahr als then geldmann vonn Geos und de jahr ervör als then
schachtenmeister und helfer vonn die geldmann. Du kann so seen das ich
al gans viel erväring habt.
Helaas, tot hier mijn pfaffduits
(oooooh ☹), want nu ga ik even
enkele
serieuzere
dingen
vertellen. Ik zal dus zoals
hierboven al vermeld opkomen als
vice-praeses. Ik kijk er al naar uit
om een heel jaar onze praeses bij
te staan met al het werk dat op
ons afkomt. Ik zal samen met Zoë
en Eline ervoor zorgen dat onze
belangen als student Geologie
steeds goed worden verdedigd.
Ook zal ik mee het aanspreekpunt
van Geos zijn voor andere kringen
en onze eigen leden. Ten slotte zal
ikzelf mijn uiterste best doen om
alle werkende en niet-werkende
leden zich thuis te doen voelen bij de gezellige groep mensen die we
Geos noemen.
Onze kring wordt helaas steeds kleiner en kleiner en ons doel als
opkomend praesidium is dan ook om onze activiteiten hierop aan te
passen. Dat wil niet zeggen dat er geen feestjes, cantussen, sport- en
cultuuractiviteiten meer zijn. In tegendeel, wij gaan er weer een leuk
jaar vol activiteiten van maken waarbij we extra aandacht zullen hebben
voor activiteiten op maat van onze kring.
Nog een belangrijk feit: we hebben volgend jaar een lustrumjaar! We
bestaan dan namelijk al 55 jaar 😊. Dit zullen we dan ook gepast vieren.
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Ikzelf loop al over van superleuke ideeën en vooral enthousiasme. Ik kan
niet wachten tot ik samen met dit prachtig team aan een topjaar kan
beginnen. Hopelijk zijn jullie er ook allemaal klaar voor om er een
topjaar van te maken! Zouden jullie graag een voorproefje willen hebben
van zo’n topjaar? Awel, dat kan: kom allen af naar onze kiesweek waar
we de daad bij het woord voegen én vergeet daarna niet op ons te
stemmen 😉.
Voor zij die mij nog niet moesten kennen (dan moet ge toch al écht onder
ne shteen wonen *pun intended *): hierboven is een foto van mij. Helaas
voor jullie is het schone deel ervan afgeknipt.
Mit freundlichen Grüssen und viele Küsse,
Alexander
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Onderwijs presenteert:
Hey iedereen,
Ik ben Eline en zal vanaf volgend jaar de fakkel overnemen van Ann als
onderwijspraeses. Vanaf dan kunnen jullie dus altijd bij mij terecht
voor jullie onderwijs-vragen/opmerkingen/klachten! Ondertussen zal ik
speciaal voor jullie naar oneindig veel vergaderingen gaan zodat de
studenten geologie op onderwijsvlak goed vertegenwoordigd worden!
PS: OOR-vergaderingen (Overkoepelende OnderwijsRaad) zijn open
voor alle studenten aan de faculteit wetenschappen, dus jullie zijn ook
altijd welkom!
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Woordje van de schachtenmeesters
Beste mede-geologen,
Zoals iedereen weet is het begin aan het unief voor
iedereen een andere ervaring. Sommigen zuipen
hun lever continu door de week kapot, anderen
studeren dagen aanheen en anderen slapen en
kijken series. Tinder hoort ook bij dat tijdsvermaak
#Gijsbertus. Nu toch blijft het starten van een
nieuwe studie aan de universiteit toch een beetje
een stap in het ongewisse. Welke proffen zijn er tof?
Welke lessen skippen of niet? Allemaal vragen die
bij menig beginnend student door het hoofd spoken. Hulp is daarom
altijd zeer nuttig en de eerste hulplinie zijn de schachtenmeesters. Het
afgelopen jaar hebben de schachtenmeester ons, de nieuwe geologen
goed ontvangen. Maar de goede raad was soms wel ver te zoeken. (Zie
het overlevende aantal geologiestudenten in het eerste jaar). Wij, de
opkomende schachtenmeesters, weten dus zeker wat ons te doen staat.
Voor sfeer zorgen tussen geologie-schachten en goede raad geven om ze
te helpen de eerste examens zonder teveel kleerscheuren te overleven.
Dit zijn dus bij voorbaat onze hoofddoelen. Maar ook gaan we proberen
ze zoveel mogelijk naar Geos en Scientica activiteiten te lokken en
zodoende ook een hoog aantal gedoopten te krijgen. Naast ons vele
gestalk om ze naar de activiteiten en doop te lokken, hopen wij zeker
een steun te zijn voor de schachten en ze te helpen waar nodig!
Nu naast al ons werk voor de schachten gaan wij er volgend jaar voor
zorgen dat BEIDE schachtenmeesters meeschrijven aan de tekstjes en zo
iedereen op een ideale manier op de hoogte van wat de schachten
allemaal uitspoken.
Bij deze al een vriedelijke groet aan onze toekomstige schachten en
medegeologen,
Quinten en Arthur
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Ook de quaestoren hebben iets te zeggen
Na een jaar meedraaien als vice-quaestor zal ik vanaf volgend jaar de
rol van quaestor op mij nemen. Gelukkig zal ik worden bijgestaan door
mijn nieuwe vice-quaestor die mij al bewezen heeft dat hij het in zich
heeft om uit te groeien tot een waardig opvolger. We gaan trachten de
financiën van komend jaar op orde te houden en zo verder te bouwen
op het goeie werk van dit jaar. Voor klachten over te weinig budget
verwijs ik jullie alvast graag door naar mijn assistent. Ik houd het
gezaag voor gezien, geniet nog van de rest van het jaar en tot de
volgende keer maar weer.
Groetjes van jullie opkomende quaestoren
Shandro

&

Arthur

P.S. van de redactie: Shandro heeft het al zo druk met quaestor spelen
dat hij al vergeten is dat hij ook nog de Public Relations van Geos zal
onderhouden.
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Opvuller van formaat
Secretaris, ICT, Internationaal en Creatief Directeur
Vier functies bijeen?! Ja ja je leest het goed. Deze zeer belangrijke
functies zal ik allemaal tegelijk zo goed mogelijk uitvoeren. Hierdoor
neem ik ook lekker veel plaats in de kies Cleavage. Maar ja, hoe kan ik
deze functies allemaal tezamen uitvoeren? Zet je neer en maak je
comfortabel, dan zal ik mijn verhaaltje vertellen.
Het moderne woord secretaris vind ik maar niks. Volgens de hele
betrouwbare bron Wikipedia doet deze persoon veel van het
administratief werk naast de correspondenties van een vereniging. Het
woord ‘secretaris’ bestaat blijkbaar ook niet in het Engels. ‘Secretary’
in het Engels betekent volgens Wikipedia ‘secretaresse’, wat een hele
andere taak omvat. Daarom pleit ik voor het vervangen van dit woord
met een ander, meer toepasselijk woord; ‘Klerk’. Hieronder geef ik
een aantal argumenten:
• Het woord ‘Klerk’ komt van het Latijnse woord ‘Clericus’, wat
gelatiniseerd is van het Griekse ‘Klerikos’. Dit betekent in beide
oude talen ‘Van de kerk, een priester’. In de Middeleeuwen
waren de mensen van de kerk de enigen die konden schrijven of
lezen. Hierdoor is het woord de betekenis van ‘persoon die kon
schrijven, een behouder van zaken, een koning zijn
schriftgeleerde’. Zeker dit laatste is precies wat een huidige
‘secretaris’ bij Geos doet.
• Echter het woord ‘Secretaris’ is een middeleeuwse constructie.
Het komt van het Latijnse woord ‘Secernere’, oftewel ‘apart
houden’ met het passief deelwoord ‘Secretum’ dat ‘apart gezet’
betekent. In de middeleeuwen werd dit vooral gebruikt met de
connotatie om iets geheim te houden van een machtig persoon.
Dit is veel meer in de buurt van de huidige secretaris en niet wat
de huidige positie bij Geos inhoud.
• Klerk zijn is dus een oude traditie van voornamelijk de
christelijke kerk. De KU Leuven heeft ‘katholiek’ in zijn naam.
Het zou dus goed zijn om Geos een beetje meer naar de K van
KUL te trekken.
• De Romeinen hadden een Scriba, de hoogste rang van mensen die
de administratie van de magistraten deden. Hij deed het werk
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•

•

•

•

van een klerk in zijn originele zin maar er waren ook scriba die
eerder een magistraat assistent was. De voornaamste scriba
waren echter klerken en werden als tweede rang bevolking
gezien, onder de senatoren. De structuur en functienamen van
ons praesidium gelijken veel op die van de Romeinen. De huidige
taak van secretaris zou dan beter ook zijn zoals de Romeinen het
deden.
Klerken zijn in de minderheid relatief met secretarissen. Dit
betekent dat de klerken een minderheidsgroep zijn. Om de
diversiteit van het praesidium te verhogen zou het goed zijn om
ook deze groep te vertegenwoordigen.
Moderne secretarissen worden eigenlijk niet meer zo genoemd.
Ze zijn gedelegeerd naar de functie ‘Personal Assistent’. Deze
functie is voornamelijk ondersteunend werk voor zijn of haar
manager en doet veel administratieve werk en minder de
correspondentie. Een klerk is juist gespecialiseerd en doet
voornamelijk de correspondentie en verslaggeving met een
bijzaak van mogelijke administratie. Dit omvat veel meer de
huidige taak van ‘secretaris’.
Toevallig zijn dergelijke klerken ook in de volkscensus
opgenomen doorheen Europa, onder andere in Engeland,
Frankrijk en de Lage Landen. Vaak werd de broodverdiener zijn
werk als zijn familienaam genomen. Het werk als klerk was
dusdanig belangrijk dat het nu nog als achternaam voorkomt. Dit
is echter niet het geval met ‘secretaris’, doordat dit toen nog
niet bestond en een latere, minderwaardige naam en functie
representeert.
Toevallig was een van mijn voorouders een zo’n klerk, waardoor
ik de naam Clark heb.

Hopelijk heb ik u, de lezer, overtuigd dat de term klerk een betere
benoeming is voor een van de taken die ik ga opnemen, het huidige
‘secretaris’. De volgende functie die ik ga opnemen heeft niet zo’n
lange geschiedenis.
De afkorting ICT, is niet één woord zoals ik vroeger dacht, maar staat
voor ‘Information and Communications Technology’. Hier kan je
moeilijk over discussiëren of deze woorden toepasselijk zijn of niet.
Het ‘Informatie’ deel kan je bekrijgen via de website die ik ga
proberen te onderhouden. Ook over die oh zo handige wiki zal ik
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bewaken zodat het nog altijd goed blijft. Het ‘Communicatie’ deel zal
via het email-systeem meegedeeld worden. Wat ik zeker weet is dat
computers met elkaar kunnen communiceren via de speciale ‘Beep
Beep Boop’ taal. Eigenlijk heb ik totaal geen ervaring met computers
behalve spelletjes en fotoshoppen. Toch zal ik deze moeilijke taak op
me nemen. Toevallig ga ik ook eindelijk de website volledig vertalen
naar het Engels. Dit dankzij mijn volgende functie; Internationaal.
De term ‘Internationaal’ is weer moeilijk te definiëren. Is iemand die
dezelfde taal spreekt maar 200 km ten Noorden woont een
internationaal? In zo’n klein land als België is dat zeker wel mogelijk
maar in Nederland is dat natuurlijk minder mogelijk. Maar het woord
zelf betekend ‘Tussen landen’, wat weer impliceert dat iemand van
een ander land een internationaal is. Deze term stamt uit de 18e eeuw
en werd eerst gebruikt bij de rechten en wetten tussen verschillende
landen. Een gelijkaardige term is ‘allochtoon’, letterlijk van een
andere bodem afkomstig. Dat is echter een term meer geschikt voor
geografen dus deze zal verder niet genoemd worden. Als belangrijkste
taak zal ik alle nieuwe internationalen verwelkomen, al zijn er geen
nieuwe. Ook zal ik met de andere internationaal verantwoordelijken
goed samenwerken, zoals ik dit jaar ook een beetje heb gedaan.
Als laatste en misschien belangrijkste functie neem ik Creatief
Directeur op. Het mooie logo van ons praesidium als ook verschillende
banners en posters ga ik maken/heb ik gemaakt. Als er andere requests
zijn om dingen te fotoshoppen of in te tekenen, vooral met koeien,
stuur je ideeën maar door en het zal gebeuren!
Groetjes
Clark
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Poepen in het buitenland
Vorige week konden jullie al proeven van ettelijke roddels hier op
Erasmus in Lausanne. Jullie vragen jullie waarschijnlijk vol spanning af
hoe het nu is afgelopen met JB, Anna, Zaneta en zijn jongens. Zoals
beloofd, hier het vervolg van de soap ‘het leven zoals het is ESN’.
Zoals aangekondigd in de vorige editie ging er een cantus plaatsvinden,
zeer lang naar uitgekeken maar zelden zo’n chaos spel meegemaakt.
Deel 1 leek wel op deel 3 van de massacantus! Wat misschien ook wel
logisch is met al die internationale studenten. Elke ad fundum werd
vrolijk gead, iedereen werd toegedronken en bier vloog in het rond.
Waar ze niet vies van waren, was der Pappenheimer. Naast al het bier
vlogen dus ook alle kledingstukken in het rond. Ik zat over JB, ik kan
jullie meedelen, zijn hoofd is niet het enige wat ros is.
Na de cantus heeft een geograaf nogmaals bewezen dat de geologen
boven hen staan, dit deed ze door met haar fiets in de kant te rijden op
weg naar huis. JB, de rosse verslinder, had dit toevallig gezien en het
dronken schaap geholpen. De cantus mondde uit in een feest, wat op
zijn beurt uitmondde in een muilfestijn (gelukkig was JB al naar huis).
Enkele dagen nadien hoorde ik van Anna dat zij en JB een break-up
hebben gehad. Wel straf, zo’n break-up zonder effectief samen te zijn
geweest, gekust te hebben of dergelijke. Ma bon, geen drama meer over
there. Sad. Nu is Anna wel aan het daten met een random fransman, we
zullen zien wat hier verder van komt. Al moet ik wel zeggen dat het een
heel effectieve manier is om uw frans te verbeteren. Misschien toch ook
eens proberen dan, want mijn frans is nog steeds van hetzelfde niveau
als toen ik vertrok. Erger zelfs ik ben aan het buizen voor een franse les
terwijl ik er voor studeer, very sad.
Dagen gingen voorbij zonder enige spannende gebeurtenis (op drama-engossip vlak bedoel ik weliswaar, mijn dagen zijn altijd een avontuur!). Ik
begon bijna te twijfelen aan de slogan ‘poepen in het buitenland’ totdat
’s nachts pipi wou gaan doen en er twee personen in onze zetel lagen.
Toen ik ’s ochtends om 6u aan mijn dag wou beginnen lag enkel mijn
kotgenoot Corentin nog in de zetel en zijn vrouwelijke scharrel was het
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afgebold. Later bleek dat het een vrouw van 40 jaar was, waarschijnlijk
dus vertrokken omdat de zetel niet goed was voor haar rug, totaal niet
omdat dit een gênante uitkomst zou kunnen hebben bij het ontbijt.
Geen grote drama verhalen meer dus, thuis is inderdaad spannender dan
deze rubriek. Had dus beter een thuisrubriek geschreven deze editie
want de spanningen tussen Judith en Tom, Luc zijn euthanasie, Renzo
die gaat verhuizen… Veel materiaal om over te discussiëren en om te
koppelen aan onze maatschappelijke problemen. Helaas heb ik geen tijd
meer om deze te schrijven want een laboverslag ligt op mij te wachten
maar als je toch graag even over thuis wilt discussiëren met een
aandachtige thuiswatcher mogen jullie me altijd bellen.
Gelukkig lopen de temperaturen hoog op, dus zal de spanning, de
sensualiteit en verleiding ook wel oplopen. Dit belooft voor de eventuele
volgende editie van ‘poepen in het buitenland’.
XOXO
Axelle vanuit Lausanne
- Gha en binnen een maand vanuit Spanje, Frankrijk, Lugano of
Sicilië want naar al die plaatsen ga ik op excursie. Veel plezier op
excursie naar de Citadel van Namur.
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Test: Welk praesidiumlid ben jij?
Ben jij soms benieuwd op welke Ein-Stein persoonlijkheid jij lijkt? Doe
dan deze quiz en ontdek wie jouw karakter matcht! Kies telkens het
antwoord dat het beste bij jou past en tel je score op!
1. Welke functie zou je willen zijn?
a. Praeses
b. Vince- Praeses
c. Feestpraeses
d. Quaestor
2. Welk huisdier heb jij?
a. Kat
b. Schildpad
c. Hond
d. Ik heb geen huisdier
3. Een goede vriend/vriendin belt je ’s nachts. Wat is je eerste
gedachte?
a. Serieus? Beseft die nu niet hoe laat het is?
b. Oei, misschien is er iets gebeurd.
c. Die zal wel zat zijn.
d. Mijn gsm staat op vliegtuigstand. Niemand kan mij
bereiken.
4. Wat is jouw dansstijl?
a. Ik heb de meest fabulous moves!
b. Soms breng ik mijn vrienden in verlegenheid.
c. Onopvallend, maar ik amuseer mij.
d. Ik beweeg een beetje heen en weer met mijn drankje in de
hand.
5. Hoe zien jouw instagram-posts er uit?
a. Mezelf en mijn huisdier(en)
b. Reis- en concert foto’s
c. Ik heb geen instagram
6. Kies je favorietje unicorn meme
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a.

b.

c.

d.
7. Hoe ordelijk ben je?
a. Ik ben altijd alles kwijt
b. Meestal ben ik degene die zorgt dat mensen niets kwijt
graken/ ergens vergeten.
c. Aaaaaargh, mijn pen is een mm verschoven!
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8. Hoe hard judge je andere mensen?
a. Niet. Je kan geen oordeel vellen over iemand dat je niet
kent.
b. Ik heb een mening, maar die kan zeker nog veranderen.
c. Ik probeer het niet te doen, maar misschien onbewust.
d. Ik heb na 2 seconden al mijn mening gevormd.
9. Hoe reageer je als je een flesje niet open krijgt.
a. Ik blijf proberen tot het open gaat.
b. Ik vraag het gewoon aan iemand anders.
c. Ik steek het op de slechte vibes van een andere aanwezige.
d. Ik probeer later nog eens.
10.
Hoe goed gelovig ben je?
a. Je kan me alles wijsmaken
b. Hangt van de persoon die het vertelt af.
c. Ik geloof niet alles en zeg dat ook.
d. Ik geloof niet alles, maar laat de verteller doen.
11.
Wanneer stres je?
a. Als ik veel dingen te doen heb.
b. Bij het minste dat fout dreigt te lopen.
c. Deadlines.
d. Meestal niet. Als iets niet lukt kan je het nog eens proberen
de volgende keer/ volgende trein/ augustus.
12.
Schrijf je graag tekstjes voor de Cleavage?
a. Ik schrijf mijn tekstje, maar zou het niet erg vinden moest
het niet nodig zijn.
b. Ik kan half de Cleavage vol schrijven.
c. Ik doe niet aan tekstjes schrijven. (Tenzij voor deze super
toffe Keis-Cleavage! )
d. Moet ik een tekstje schrijven??
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Tel je score op.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A= ◊
A=●
A=●
A= ●
A=◊
A=●
A=◊
A=∆
A=●
A=◊
A=◊
A=●

B=∆
B= ⌂
B=⌂
B=∆
B=●
B =◊
B=⌂
B=◊
B=◊
B=∆
B=∆
B=∆

C= ●
C= ◊
C=∆
C=◊
C=⌂+∆
C=∆
C=●+∆
C= ⌂
C=∆
C=●
C=⌂
C=◊

D=⌂
D= ∆
D=◊
D=⌂
D=⌂
D
D
D
D
D

=●
=⌂
=⌂
=●
=⌂

Heb jij het meeste ◊ : Proficiat jij bent onze enige echte praeses
Zoë !!
Je bent geliefd door iedereen en daarom ook verkozen tot Praeses.
(Ookal was er niet veel concurrentie) Maar de grote liefde van jouw
leven zijn ongetwijfeld je schattige hondjes (sorry Mondelaers)
waarvan je de foto’s natuurlijk ook op social media zet, want kijk hoe
cute!
Verder is het natuurlijk perfect normaal om af en toe iets kwijt te zijn
1 à 2 of 3, 4 keer per week. Maar met zo’n druk praesidium schema
nemen we je dat niet kwalijk. En vergeet niet. Als de drukte te hoog
op loopt, kan je nog altijd gewoon een unicorn zijn.
Heb jij het meeste ∆: Jij wordt de beste maatjes met onze Vice
Alexander Mondelaers!
Je bent een beetje vreemd, maar dat is helemaal oké, ookal zijn je
dansmoves niet altijd de beste en geef je niet graag toe dat je je flesje
gewoon te straf hebt dichtgedraaid… Je bent erg punctueel en hebt
graag een overzicht over alles. Daarom is de functie van Vice-praeses
perfect voor jou! Je bent eerlijk bent van mening dat je eerst iemand
moet kennen voor je een mening kunt vormen. Zonder huisdieren of
Instagram heb je ook lekker veel tijd om veel toffe dingen te schrijven
voor de Cleavage! Alvast bedankt en keep up the good work !
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Heb jij het meeste ⌂ : Jij kan geld gaan tellen op café met Quaestor
Shandro!
Jij staat net zoals Shandro klaar voor iedereen. Je hebt een zacht en
rustig karakter en straalt dat ook uit naar de mensen rondom je. Je
blijft rustig wanneer mensen rondom je stressen en helpt waar je kan
door mee te denken over oplossingen of te zien dat iedereen alles bij
heeft. Je gelooft niet alles wat men je vertelt, maar wilt er ook geen
drama over maken. Een schildpad is dan ook het perfecte huisdier voor
jou. Rustig, maar altijd plezant om bij te zijn! En ja, ook van jou
verwachten wij een tekstje!
Heb jij het meeste ● : Jij straalt (bijna) even hard als Feestpraeses
Yannick!
You are Fabulous met grote F en iedereen weet het. Van dansmoves tot
instagramfoto’s van prachtige reizen en geweldige concerten, jij ziet
er altijd goed uit. Jij kijkt naar de details en voor jou moet alles op de
mm perfect liggen. Je bent direct en zegt het ook wanneer je ergens
niet mee akkoord bent. Je hebt je mening meteen klaar en geeft dan
ook zonder enige gene toe dat mensen binnen de minuut gejudged
worden. Maar hey, je kan ook niet te perfect zijn toch?
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Dag van de Aarde
De dag voor aanvang van de kiesweek was het Dag van de Aarde. Is dit
een voorteken dat de opkomende ploeg een bende hippies is, of eerder
dat zij het deze campagne gewoonweg geweldig gaan doen? U komt het
deze week te weten. Hier alvast wat aarde memes om uw
nieuwsgierigheid te verzadigen.
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Roddels
SM: ik was mijn handen echt veel, daar kunt ge mij niet op pakken.
Waarop MVH reageert: ik zal u wel op een andere manier pakken.
MVH vindt het een goed idee om op een koude excursie allemaal met
de rug tegen elkaar te gaan zitten en een menselijk kampvuur te
maken #menselijkebbq
MVH heeft liever een fiets dan een lief. Die kan hij ten minste wel
terug vinden.
ZvB denkt dat de Geos kleuren geel en blauw zijn.
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Horoscoop
De perfecte rubriek om uw sociale, politieke en economische
beslissingen op te baseren.
P.S. wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen.

•Dino (Ram)
Zoals Vader Abraham altijd zei ‘wat je zelf doet, doe je beter’, zou jij
ook beter zo handelen. Denk hier wel bij na dat jij Vader Abraham niet
bent en het hem dus beter laat doen. Deze maand zal een emotioneel
onstabiele maand voor u zijn, maar de lente is er dus je hebt niet te
klagen.
•Aquifer (Waterman)
East Clintwood zei altijd ‘geld is een munteenheid’, dit is natuurlijk
een uitspraak van een rijke politicus en filmmaker. En dat ben jij niet,
toch zal deze uitspraak uw economische en politieke beslissingen
beïnvloeden deze maand. Op emotioneel en romantisch vlak hangen er
spanningen in de lucht, deze kunnen wel een gerelateerd zijn aan de
het verwerkingsproces van Mayra uit thuis.
•Hamersmijter (Boogschutter)
Nu de lente is begonnen is het tijd geworden om op te staan samen
met de vogeltjes. Ochtendstond heeft goud in de mond, of een dood
vogeltje indien u uw tanden niet heeft gepoetst. Op sociaal vlak raden
we u dus aan uw tanden te poetsen of gewoon heel de dag in uw bed te
blijven liggen totdat het tijd is voor een biergeur in de mond. Gelukkig
opent de baarr al om half11 dus zolang moet je niet in uw bed blijven
liggen.
•Trilobiet (Kreeft)
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Economie is een centraal punt voor de trilobiet deze maand. De
afgelopen jaren is de waarde van een kameel sterk gedaald, dus
investeer niet in een kameel. Tenzij u graag risico’s neemt, want de
echte durfallen onder jullie zullen beloond worden voor de risico’s die
ze nemen. Hierbij wel te vermelden dat de een zeven-sprong geen
risico is maar gewoon een heel domme zet.
•Mammoet (Steenbok)
Beste mammoet met spijt in het hart moet ik u meedelen dat de
sterren niets te melden hadden voor u deze maand. Zelfs na het
raadplegen van andere bronnen zoals flair, goed gevoel, de metro, het
merkatorke etc kunnen wij u niet verder helpen. Gha lol, nee
natuurlijk hebben wij niet echt het merkatorke gelezen.
•Tweeling
U kon afgelopen weken in de krant koppen als ‘iedereen een
hartafwijking’ ; ‘winterfactuur 10% duurder’ ; ‘Nieuwe maximale
aanbevolen hoeveelheid alcohol’; ‘geen spraken van schandaal bij
Samusocial’ e.d. lezen. Van deze krantenkoppen is er natuurlijk maar
één echt van toepassing op jullie, de studerende tweelingen. Uiteraard
hebben we het over Samusocial, als arme student voel je dat dit
incorrect is. Daarom, deel deze maand eens een alcoholische
comsumptie met een incorrecte politicus om hen te steunen in de
donkere tijden.
•Schacht (Maagd)
Over twee maanden zal de voetbalgekte weer los slaan in ons land. Zal
België het halen? Geraken ze de eerste ronde voorbij. Uiteraard dit zou
schandalig zijn moest het niet lukken. Maar wat erna? Wie zullen hun
tegenstanders zijn? Zal Kevin eindelijk eens kunnen samen werken met
de andere? Dit zijn voorspellingen die wij niet kunnen doen helaas. Wat
we wel kunnen voorspellen is dat jij in tijdsnood zal komen voor uw
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examens wegens bier, netflix en neuspeuterij.

•Anomalocaris (Leeuw)
Denk aan wat Frank de Boosere altijd zegt ‘Je kan nog altijd fietsen als
er geen zon is, alleen zonder fiets wordt het wat moeilijk’. De
interpretatie is ervan laten we aan u, aangezien wij het citaat al
hebben moeten verzinnen.
•Stauroliet (Stier)
Het debat omtrent kinderen op bestelling blijft verder gaan.
Wetenschappers willen steeds maar meer ontdekken en meer kunnen
manipuleren, maar waar is de grens? Bij u hadden ze inderdaad beter
een grens getrokken maar de wetenschap stond nog niet zover.
Desalniettemin zal je deze maand een 20 cent vinden in de colruyt.
•Kompas (Weegschaal)
Na al die luie maanden is het tijd voor wat meer beweging. Ga eens te
voet en laat de auto staan, zo help je ineens mee aan een beter leven
voor uw kinderen. Al weten we allemaal dat dit laatste er in uw geval
waarschijnlijk niet in zit. Sommige mensen zouden zich nu eenmaal
niet mogen voortplanten.
•Twistappel (Vissen)
Ben je het alma eten beu? Maar wel nog te lui om zelf te koken? Ga
eens op restaurent en profiteer ervan. Op economisch vlak kan u zich
dat permitteren deze maand en het zal uw emotionele stand fel doen
verbeteren. Jezus dacht hier juist hetzelfde voor, al had die het
economisch wel wat makkelijker natuurlijk als je uw eigen vissen en
broden kan toveren.
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•Ammoniet (Schorpioen)
Zoals rosse mensen vaak zeggen ‘ik ben niet ros, ik ben venetiaans
blond’. Stop met liegen en zie de waarheid onder ogen ammoniet, u
bent geen goede student en u zal het ook nooit worden. Tenzij je
valsspeelt natuurlijk, zoals rosse mensen hun haar kunnen laten
kleuren, kan jij ook tal van andere dingen doen en toch slagen.
Aangezien valsspelen ook spelen is, valt dit allemaal binnen de normen
en waarden van KU Leuven.
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HET GEOS-BOS
Een satirsche rubriek of memesenzo -

v
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Pitshost
Omdat we weer een pagina te kort komen is er de derde installatie van
de Pitshost! Veel staat hier niet in, enkel gezever (en een gevezer)! Kan
jij het vinden?
Gevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezerg
evezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezerge
vezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergev
ezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergeve
zergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevez
ergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezer
gevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezerg
evezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezerge
vezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergev
ezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergeve
zergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevez
ergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezer
gevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezerg
evezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezerge
vezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergev
ezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergeve
zergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevez
ergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezer
gevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezerg
evezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezerge
vezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergev
ezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergeve
zergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevez
ergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezer
gevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezerg
evezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergezeverge
vezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergev
ezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergeve
zergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevez
ergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezer
gevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezerg
evezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezergevezer
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