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Voorwoord van de redactie
Dag oliebaronnen, shtenenlikkers, fossielenfretters en ander gespuis
die studeren wat men tegenwoordig noemt, Geologie

Momenteel zit het grootste deel van de redactie in de Ardennen om te
karteren. Toch hebben we de tijd gevonden om weer een nieuwe editie
van Cleavage voor jullie neer te pennen. Een ding kunnen we jullie al
wel vertellen, de slagzin: “les wallons sont du caca” is het beste
toepasbaar in Wallonië zelf. Wie had dat gedacht?
Deze editie draagt vooral bij tot de eerstejaars te overvloeden met
informatie, maar er zitten ook enkele klassieke rubrieken bij om de
ervaren geologiestudent tevreden te stellen.
Wij hebben ook de (eervolle) taak gekregen om jullie de resultaten van
de Geos POP POLL 2018 mee te delen, want de vorige redactie was te
lui. Ik meende mij nog te herinneren dat ze heel weinig examens
hadden die periode, maar het is dus duidelijk dat zo lang studeren zijn
tol begint te eisen.
En zoals altijd,
Lieve vrienden, zet u neer op uw luie gat en geniet van dit blad!
P.S.: Morele steun mag altijd doorgestuurd worden naar Chalêt Petrus,
Allée des Closeries 202A, Durbuy. Wij accepteren pintjes, lekker eten
en goeie moppen.
P.P.S: Indien er klachten zijn over (on)geoorloofde editing vanwege de
redactie, HOU U MULLEUH, WE ZIEN AL GENOEG AF!
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De praeses en vice (s)preken
Hallo allen
Hier zijn we weer na een pop-pollloze zomerstop. Het nieuwe
praesidium, Ein-stein, staat te popelen om jullie van talloze activiteiten
te voorzien. Enkele van deze topactiviteiten zijn het welkomsfeestje (27
september), de peter-meteravond (16 oktober), het Geos-weekend (1921 oktober) en het kerstfeestje (20 december). Daarnaast bestaat Geos
55 jaar en hiervoor organiseren we een lustrumweek van 19 tot en met
24 november. Dit wordt een week vol met superleuke activiteiten. Zet
dit al zeker en vast in jullie agenda!
We zijn blij dat we weer een talrijk (*kuch*) eerste jaar mogen
verwelkomen. Jullie hebben in de eerste week veel informatie naar jullie
hoofd geslingerd gekregen. Moesten jullie nog vragen hebben twijfel dan
niet om ons of de schachtenmeesters te contacteren.
Verder moeten wij jullie nog wat inlichten over de Leuvense zaken.
Sommige mensen hebben het al gezien, maar Alma heeft een
prijsindexatie uitgevoerd. Let op, dit is geen prijsverhoging in de zin van
meer te verdienen. Ze moeten hun prijzen opvoeren omdat grondstoffen
e.d. duurder worden.
Zoals jullie weten zijn het binnenkort gemeenteraadsverkiezingen. 50
000 studenten brengen elke dag door in Leuven. Toch kleurt de
meerderheid onder hen op 14 oktober geen bolletje in de Leuvense
stemlokalen. Omdat zij hun stem niet kunnen uitbrengen, is het des te
belangrijker dat hun standpunten gehoord worden. We vragen aan jullie
om de standpunten, terug te vinden onder deze link
http://leuvenkiest.be/standpunten/ ter harte te nemen en daarna het
referendum te onderschrijven. Op die manier dragen jullie bij aan het
Leuven van morgen.
Groetjes
Zoë en Alexander
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Praeses en vice-praeses Geos
PS: we schrijven geen tekstje samen omdat we een klef koppel zijn maar
omdat Zoë inspiratieloos is, zoals te lezen is in de cleavages van vorig
jaar.
Edit van de redactie: Nu krijgen we dat hier begot niet op 1 pagina!!!
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Woordje van Feest
Alola lieve geologenvriendjes en sympathisanten
Het jaar is nog niet begonnen en ze dreigen hier al om een vodje neer te
pennen of het zal ne mottige foto worden! Tijd dus om snel een tekstje
ineen te knallen. Aangezien bij het schrijven hiervan nog geen
activiteiten gebeurd zijn, kunnen we nog niet leuteren over wie (lees:
welke schacht) het de eerste week al bond gemaakt heeft. Ach, we
zouden ze het niet mogen kwalijk nemen, het studentenleven is er nu
eenmaal eentje waar veel gefeest mag worden. Daarom even lekker wat
reclame om jullie warm te maken van wat je deze semester kan
verwachten! (want het wordt buiten kouder!)
Het begint al op donderdag 27 september, jullie worden allen verwacht
in Alma3 voor ons welkomsfeestje! Onder het thema “Ben ik een …”
zetten we het jaar stevig in. Verder zullen er ook enkele cantussen
georganiseerd worden. Over enkele weken gaan we verbroederen met
onze Merkator vriendjes! Een goeie moment om te zien wie de beste
aardwetenschapper is. Geos viert ook zijn 55-jarig bestaan! Onze
Lustrumgroep zal een hele week aan plezier voorzien, waaronder ook
een cantus en TD! Om de semester af te sluiten hebben we nog een
kerstfeestje te vieren waar ook proffen en assistenten aanwezig zullen
zijn!
Samen met alle andere activiteiten genoeg om je agenda al vol te
plannen!
Zie je later en hopelijk zonder kater!
Yannick & Michiel
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Sport aan het woord!
Hallo sportieve stenenlikkers,
Om te beginnen zullen we onszelf even kort voorstellen voor de
onwetende eerstejaars en diegene die in mei niet goed hebben opgelet.
Op de prachtige foto staat links Lander (medewerker), rechts Peter
(medewerker) en in het midden, mezelf, Cédric (sportpraeses) (De foto
weerspiegelt wel een heel belangrijke taak van team sport, nl. niets
doen). Het komende jaar is op sportief vlak zeer rijkelijk gevuld zoals de
karaoke bierpong, proffensport en nog veel meer. De eerste activiteit is
de alom bekende 24u loop, deze begint op 23 oktober. Schrijf dit dus
zeker in je agenda!! Allen daarheen om de sfeer op te snuiven en
misschien een toertje te lopen voor Scientica. Voor de iets minder
getrainde lopers onder ons zal Scientica looptrainingen inlassen, kom dus
ook zeker langs als je een goede indruk wil maken bij de scienticaleden
van het andere geslacht. Doorheen het jaar organiseert LOKO ook de
interfacultaire beker, dit zijn verschillende competities in sporten zoals
voetbal, zaalvoetbal, basketbal en volleybal. Het was gebruikelijk om
samen met andere kringen van Scientica een ploeg te vormen. Dit jaar
willen we het anders doen, we willen namelijk zelf eens een ploeg
opstellen om te laten zien dat Geos, al zijn we met weinig, ook deftig
kan sporten. Dus als je je geroepen voelt om onze eer te verdedigen en
om gewoon lekker plezier te maken met je collega studenten schrijf je
dan zeker in. Ook willen we proberen dit jaar mee te doen aan de
frisbeecompetitie van VTK, dit is hetzelfde principe als de IFB. Voor
beide kunnen jullie inschrijven op de papieren in de geogang. We zullen
ook nog andere activiteiten organiseren binnen afdeling sport, maar
deze zijn echter door gebrek aan ondernemerschap (hoe kan het ook met
een team sport) nog niet echt uitgewerkt.
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Alvast veel plezier met het academiejaar en tot de 24u loop,
Team sport

Nota van de redactie:
Gelieve NIET voor scientica te lopen op de 24urenloop!! Wij zeggen dit
niet omdat wij omgekocht zijn door ekonomika maar wij zeggen dit
want:

En er is sfeer! En er is sfeer! En er is sfeer! En er is sfeer! En er
is sfeer bij atmosfeer!! En er is sfeer bij atmosfee-eer en er is
sfeer bij atmosfeer!!!!!
(Shame on you team sport, shame on you.)
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Cultuur laat van zich horen
Beste geoloogjes,
Allereerst welkom aan onze nieuwtjes en welkom terug aan al onze
oudjes! Hopelijk is iedereen weer goed opgeladen om er een knallend
jaar van te maken! Want dit jaar is het een Lustrumjaar!! Jaja, Geos
bestaat 55 jaar en die gaan we natuurlijk goed vieren! In het eerste
semester zullen er extra toffe activiteiten gehouden worden, waar jullie
zeker
van
op
de
hoogte
zullen
gebracht
worden.
Ook gaan onze gedachten in dit tekstje uit naar één van onze
cultuurmedewerkers die vanaf dit jaar de straten van Antwerpen onveilig
maakt:
Melissa,
we
zullen
je
missen!
Maar geen nood, onze andere 2 cultuur teamleden en ikzelf beloven
plechtig om de sfeer binnen Geos te verzekeren door een resem aan toffe
activiteiten, beginnende volgende week maandag met het spel
Weerwolven! De ideale manier voor de nieuwkomers om iedereen te
leren kennen zonder de standaard vragenlijst te moeten doorlopen.
Zeker een aanrader!
Tot dan!
Kusjes Cultuur!
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Woordje van de schachtenmeesters
Korte mededeling aan de eerstejaars:
Beste eerstejaarstjes
Het komende jaar zal razend snel voorbij vliegen, er zijn namelijk
super toffe evenementen in aantocht zowel van Geos als van Scientica.
Arthur en Quinten zullen jullie daarom ook op de hoogte houden voor
deze evenementen, zodat jullie naast het leren (wat je zeker niet mag
vergeten! 😉) toch ook wat plezier kan hebben!
Voor sfeer moet je zeker ook op het Geos-weekendje zijn! Dit vindt
plaats op vrijdag 18 oktober tot en met zondag 21 oktober. Hier kan je
al meegaan op jullie eerste excursie. Later zullen we jullie nog wel wat
meer info geven.
Aangezien Geos dit academiejaar al zo’n 55 jaar bestaat, en dit dus
een lustrumjaar is (alle jaren deelbaar door 5), staan er nog meer
activiteiten op onze agenda gepland dan de komende jaren. De week
waarin deze activiteiten zullen plaatsvinden zal in de week van 19
november zijn.
Voor andere evenementen zullen Arthur en Quinten jullie nog wel op
de hoogte houden. En vragen over eender wat zijn altijd welkom bij
ons (jullie schachtenmeesters). We helpen jullie graag verder!
Groetjes en veel succes in het komende jaar
Arthur en Quinten

11

Onderwijs is ook leuk
Hey iedereen,
Ik ben Eline en ik ben dit jaar verantwoordelijk voor de
studentenvertegenwoordiging op vlak van onderwijs voor onze richting
geologie. Dit wil zeggen dat indien jullie vragen/problemen/klachten
hebben ivm onderwijs, jullie altijd bij mij terecht kunnen. Samen met
minstens 1 studentenvertegenwoordiger van elk jaar van onze opleiding
zit ik in de POC geologie. Dit is een vergadering met studenten en
proffen geologie. Hier proberen we onze opleiding te optimaliseren.
Ook vertegenwoordigen we jullie op niveau van de faculteit en
universiteit in respectievelijk OOR (overkoepelende onderwijsraad
faculteit wetenschappen) en Stura (studentenraad KU Leuven).
Ik hoor graag dit jaar van jullie! Veel succes!
Eline
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Het fantastische Geosweekend (19-21 oktober)
Hip hip hoera, het is weer zover! We mogen weer op weekend gaan om goed te eten, feesten en we
kunnen weer op excursie. Nu kan je als eerste jaar denken, waarom zou ik meegaan op dit weekend
waar ik niemand ken? Wel allereerst voor het eten, het feesten en de excursie, maar ook om alle
geologen te leren kennen. We zijn met weinig dus je leert al snel alle oudere jaars kennen waar je tal
van tips & tricks van kan leren. En last but not least, op excursie kun je op ontelbare shtenen slaan
met uw gloednieuwe hamer.
Praktisch:
We spreken af om 19u30 aan het station van Leuven om dan met
de fiets richting de weekendlocatie (Damiaanscouts Wilsele,
Berghoekstraat 15, 3012 Wilsele) te vertrekken. Pendelaars of zij
die geen fiets hebben worden ook om 19u30 aan het station
verwacht en kunnen met de bus gaan. (Bus 335 en afstappen aan
de Sint Agatha Kerk). Wilsele ligt binnen de regio Leuven, dus uw
studentenbuskaart kan u perfect tot daar vervoeren. Je mag altijd
later komen, maar laat dit dan zeker weten aan Vincent
(vincent.verswijvel@hotmail.com of 0493/52.96.62 gsm nummer
niet voor commerciële doeleinden gebruiken plzz). Mensen die
enkel de excursie willen meedoen kunnen opstappen op de bus op
parking Bodart (Ring van Leuven) zaterdagochtend. Het exacte uur
volgt hiervoor nog.
Inschrijven:
Stort het juiste bedrag (30, 18, 13 of 5 euro) met de vermelding
‘weekend + naam en voornaam’ op BE25 7330 0281 8282 en stuur
een mailtje naar vincent.verswijvel@hotmail.com met volgende
info: Welke formule je wenst te doen (zie rechtse kader) en of je
speciale eetgewoonten hebt zoals vegetariër, glutenvrij e.d. meer.
Wat heb ik nodig?
-Een matje/veldbed + slaapzak
-Proper ondergoed
-Toiletgerief (stinkende mensen worden per direct terug gestuurd)
-Codex + cantusglas (Te koop voor respectievelijk 10 en 6 euro)
-Regenkledij, kleren die vuil mogen worden, stevige schoenen
-Geologenhamer

Nog vragen? Contacteer het weekendteam, u kan ons vinden in de geogang of
baarr
Zoek Ella, Chloë of Vincent en wij helpen u graag verder!
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Geologie starterspack
Do’s

Dont’s

Links zitten in de aula!
(Geografen zitten rechts,
Iiieuuuww)

Rechts zitten in de aula! Met de
geografen willen wij niet
geassocieerd worden!

Geologen zijn sociale wezens
met een gedeelde passie voor
alles wat plaatsvindt onder het
aardoppervlak aangevuld met
wezens die niet wisten wat
anders te studeren. Zeg dus
gerust eens dag tegen iedereen
die je tegenkomt in de geogang.
Dat wordt zeker geapprecieerd!

Dag zeggen tegen iedereen die
je in de geogang tegen komt?
Hmm.. er loopt daar ook nog een
paar geografen rond… Onder ons
gezegd en gezwegen, je mag
daar ook eens dag tegen zeggen.
(Sssstttt) Geografen blaffen wel,
maar bijten doen ze niet.

Koppeltjes vormen mag, maar
hou het beschaafd. Neem een
voorbeeld aan onze praeses met
haar vice want plakkoppeltjes
worden niet getolereerd!

Praten mag, aankomen niet!
Zoek iemand van de betere
wetenschappen om mee te
smossen! Om goede redenen,
een rougeke te veel in de
Baaarr, kan een uitzondering
aangevraagd worden.

Het Welkomstfeestje is een echte
must! Leer je medestudenten
geologie beter kennen, laat je
beste dansmoves zien en geniet
met een frisse pint/cocktail van
de goede muziek! Be there of be
een vierkant!

Nee, de studentenwelkom op de
Oude Markt is niet de moeite, op
het Welkomstfeestje moet je
zijn! Hoe meer zielen hoe meer
vreugd!
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Je weet het of je weet het niet,
maar wij als geologen lopen mee
op de 24-urenloop onder
Atmosfeer. Strek die benen en
ga al eens een toertje op
voorhand lopen! EN ER IS SFEER,
EN ER IS SFEER..

EN ER IS SFEER BIJ ATMOSFEER!
(Dit is geen don’t maar een
must!)

Last but not least: kom zeker
naar de Geos-activiteiten! Er
geldt altijd een dikke 10 voor
sfeer en gezelligheid. Ook leer
je heel wat nieuwe mensen
kennen waaronder onze
ouderejaars. (En dat kan later
nog heel handig blijken, hint
hint)

Hier is geen don’t want Geos is
gewoon de beste!!

Wij hopen dat deze starterspack jullie geholpen heeft en tot snel!
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Geos POP POLL 2018
Wie is de Schacht van het jaar?
1.
2.
3.
4.
5.

Cédric
Tobias
Quinten
Lars DS
Dieje met zijn drankprobleem

Welk feestje was de knaller van het jaar?
1. Candy Crush
2. In Mijnen Tijd TD
3. Waar is Wally?
Beste en leukste Geos activiteit van het jaar?
1. Verscheidene cantussen: kermis, familie en zwanenzang
2. Karaokepong
3. Weekend
(Toch nog een eervolle vermelding voor team cultuur, de quiz viel net
uit deze top 3 maar was dus ook zeker een topper van formaat!)
Het cantusliedje dat voor de meeste braakneigingen zorgt:
(steek het maar op het liedje ja… zatlappen)
1. ‘t Vliegerke
2. Annemarieke
3. Gaudeamus
Wie is het beste geologenkoppel?
1. Zoë en Mondy
2. Ben & Pabs – Joren & Lize – AxElla
3. Jan en zijn rode zetel

Wie is de tofste oude zak?
1. Fredje
2. Alma man Giels
3. Sientje
Beste imaginaire droomkoppel van Geos?
1.
2.
3.
4.

Jan en zijn thesis
Axelle en Peter V
Reinout en Lise M
Alle jongens van fleximaster (en vooral ook Lars DS) zouden ook
eens een gangbang moeten houden samen.

Voor welke prof zou je om 8h30 in de les zitten?
1. Rudy Swennen
2. Jan Elsen
3. Phillippe Muchez & Olivier Namur
Welke 2e master zal je het hardste missen?
1. Jantje (ahnee wacht…)
2. Tijs
3. Jonas
Knapste mannelijke shtenenlikker?
1. Maarten – Jonas - Jan
2. Yannick
Knapste vrouwelijke shtenenlikker?
1. Chloé
2. Axelle
3. Romy
17

Welke assistent(e) kan u wel krijgen?
1. Robin
2. Taylor Swift
3. Nick
Leukste mineraal?
1. Pyrite
2. Calcite
3. Janplassite
Schachten:
Wie zijn ze? Afgedankte ingenieurs
Wat drijft hen? Bier en 30% CSE
Wat doen ze? Kubben

Boeindste les van het jaar?
1. Baarr
Grootste guilty pleasure?
1. Thesis uitstellen
2. Zoutelande
3. Fossielen aaien
Een eenzaat dacht dat het antwoord ‘merkatorke’ hier ook wel bij
paste. BETRAYAL!!! SHAME SHAME SHAME SHAME SHAME SHAME
SHAME SHAME SHAME SHAME SHAME

Welke geoloog zou je wel eens uit de kleren willen zien?
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1. Yannick
2. Chloe – Hannah – Romy – Axelle – Frédéric Nguyen
3. Ollie
Wie wil je nooit (meer) uit de kleren zien?
1. Clark
2. Lars
Wie is de grootste toerist?
Axelle mag nog zoveel reizen als ze wil, maar om Jan te kloppen
als grootste toerist zal ze toch nog iets straffer uit de hoek
moeten komen. For ever biggest tourist: Jantje P.
Stiekeme geologen crush?
1. Axelle
2. Elsen, Olli, Rudy, Sintubin, Nguyen
Grootste zatlap?
1. Clark
2. Chloé
3. Plen Geeters & Pekkie
Tofste redactielid?
1. Tijs
2. Sanderken & Najaad
3. Robin
Leukste cleavage rubriek?
1. GEOS BOS
2. Poepen in het buitenland
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3. Tekstjes van Zoë (de kans dat ze ooit nog iets zal schrijven voor
de cleavage ligt volgens 90% van de antwoorden dicht bij 0.
Spannend).
Wie kan er beter stoppen met studeren en carrière maken als
olieworstelaar(es)?
1. Clark
2. Robin
3. Matthias
Wie zou een PhD moeten krijgen voor sierlijk vomeren?
1. Clark
2. Jonas
3. Glen
Met wie zou je op een onbewoond eiland willen zitten?
1. Axelle
2. Jan P.
3. Matthias/Chloé
Meest ideale schoonzoon/dochter
1. Matthias
2. Shandro
3. Michiel
Random vragen:
Enkelingen onder ons hebben schrik van Jan zijn gatafdruk in de rode
zetels en verkozen toch voor de gele zetels. De kubb-hype heeft de
overhand genomen en maakt de assistenten hun geliefde pingpong
spelen helemaal kapot, ze hadden geen schijn van kans. Voor het meest
seksuele fossiel werd overduidelijk gegrepen naar de trilobiet, met zijn
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vele tentakels en lange voelsprieten kan hij blijkbaar elke oesterput nat
krijgen. Water met een beetje pastis was voor mij de officiële winnaar
op de vraag ‘water of olie?’. Met geologie als onze favoriete wetenschap
kozen we voor chemie op de tweede plaats, dit is vast en zeker ingevuld
door iedereen dat op die moment milieuchemie examen had. Sintubin
werd verkozen als favoriete celebrity op zowel op wetenschappelijk vlak
als op niet-wetenschappelijk gebied. Uit de vragen over fastfood, saus
e.d. blijkt dat geologen toch nog altijd simpele mensen zijn, want de
voorkeur gaat overduidelijk naar een simpele friet met mayonaise. Het
bloedgehalte in onze bieromloop blijkt op een laag puntje te staan want
op de vraag ‘beste alternatief voor bier?’ waren de antwoorden vrijwel
allemaal ‘meer bier – zware bieren – CARA TRUT – Rougekes e.d.
Over rougekes gesproken! Uit de bevraging blijkt dat minstens 20% van
jullie gelogen heeft, de andere daag ik uit voor een namiddagje BAARR
om na te gaan of jullie niet gelogen hebben. 9 rougekes: I challenge you
to do it. (Jonas, if it was you, mijn excuses, thesis maar rustig verder).
Gedurende de pop-poll werden er vaak opmerkingen, mopjes gemaakt
over onze Jan en zijn thesis. Daarmee kwam de vraag: Krijgt Jan zijn
thesis ooit af? Niet ongelegen om te zien of jullie gewoon mopjurken zijn
of effectief geloven in onze grote toerist. De meningen waren
overduidelijk verdeeld.
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2de masters zijn de weg kwijt
Iedereen van karteerteam Ourthe South is de weg naar het huisje
kwijt. Kan jij hen de weg terugwijzen? Je mag niet passeren langs
dikke zwarte lijnen, want dit zijn wegblokkades, gevallen rotsen of
eerder serieuze zinkgaten. Houd er rekening mee dat in deze fase van
het karteren sommige mensen al zat terug aan het huisje arriveren.
Aan jullie om uit te maken wie dat is! Het huisje staat geplaatst aan de
ster.

Tijs
Axelle

Femke

Pabitra

Matijs

Vincent
Peter
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Poepen in het buitenland
vanop een afstand: final edition
In vorige edities schreef ik vol passie over de avontuurtjes van mijn
vrienden op Erasmus. Helaas is de Erasmus nu voorbij en sta ik weer met
mijn beide voeten op de grond in Leuven. De laatste rubriek was een
beetje een open einde, dus uiteraard wil ik jullie de afloop niet
ontnemen.

Anna, degene die een break-up had met JB (JB, de Venetiaans blonde
prins die meerdere meisjes- en jongensharten sneller deed slaan), is
verhuisd naar Lausanne. De liefdesperikelen en een job hebben haar
overtuigd om haar verblijf te verlengen. Tegenwoordig is ze samen met
een fransman die studeert in Lausanne en een bijverdienste heeft als DJ.
Ze stelt het goed ginder tussen de mooie bergen naast het idyllische
meer.

JB, the prince himself, begint nu aan zijn laatste jaar studeren in
Lausanne. Hij had nog een aanvraag ingediend voor nog een Erasmus
maar helaas is deze geweigerd. Ze hadden een vermoede van zijn
doeleinden op Erasmus en wouden de expansie van het rosse ras
tegengaan dus hebben hem geweigerd. Hij zal dit semester dus op zoek
moeten naar nieuwe hartjes om te veroveren in Lausanne, ach zo heeft
hij ten minste wat meer uitdaging.

Op excursie in de Pyreneeën sloegen de vonken over tussen verschillende
rangen en nationaliteiten. Lorenzo, een Italiaanse Zwitser, placeerde
een muiltje met Daphne, een meisje van La Réunion (Frans eiland naast
Madagascar). Zij zijn tot op heden nog steeds samen. Een ander
Zwitserse geologe had het meer voor de proffen, zij legde zich helemaal
toe op de jonge Italiaanse charme prof. Zij zorgde voor meerdere
uitbarstingen bij deze petrology prof. Tijdens deze uit de hand gelopen
zatte avond werd er ook nog speeksel gewisseld tussen verschillende
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bachelor studenten die ik niet ken. Verder vielen de Brazilianen ook
zeker wel in de smaak, hun cocktails, de Capirinha, waren dodelijk. De
volgende ochtend begon de excursiedag anderhalf uur later dan voorzien
omdat de opkuis niet in orde was en sommige proffen nog niet in staat
waren om te rijden. Deze excursiedag werd dan ook bekroond tot de
meest nuttige excursie van de hele week, nobody did a shit. Bij de
gastprof die juist die dag met ons mee ging hebben we ongetwijfeld een
zeer goede indruk nagelaten.

De geograaf in kwestie waar ik vorige keer over sprak, leidt hetzelfde lot
als Anna. Zij is ook veroverd door een Zwitserse soldaat en blijft nog een
extra semesterke plakken in het prachtige bergenland.

Moraal van het verhaal: ik had een Zwitser aan de haak moeten slaan
dan kon ik mijn verblijf in Lausanne ook verlengen… Zo zie je maar
‘poepen in het buitenland’, het wordt ten strengste aanbevolen tijdens
uw Erasmus voor uw plezier, mijn roddelrubriek en voor het verlengen
van uw verblijf.

Zo dit was de rubriek ‘poepen in het buitenland’, als jullie het leven
spannend genoeg maken hier in Leuven, kan er misschien wel een rubriek
‘Poepen in Leuven’ ontstaan! De bal ligt in jullie kamp…

Xoxo
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Expeditie Geological Mapping
Vier weken, 28 dagen.
13 kandidaten, nietsvermoedende geologen.
Meedogenloze setting, de wildernis rond de Ourthe.
Twee teams: team Ourthe North en team Ourthe South.
Zij gaan de uitdaging aan, wie overleeft zonder schram? Wie wint
unanimiteit? Wie heeft er als eerste een mental breakdown? En wie
wordt er bij de eerste eilandraad al meteen naar huis gestuurd? U leest
het allemaal hier, in: Expeditie Geological Mapping.
Survival of the fittest met een mooi snuifje vol vriendjespolitiek. Team
Ourthe South bestaat uit 7 deelnemers: VV, MVdV, TB, PV, FA, PG en
AVC. De eerste dagen werd er nog geen eilandraad gehouden om de
groepsfeer te bewaren. Na week 1 bestond hun team tijdelijk uit 8
deelnemers, Oswald had hun team vervoegd na een nachtelijke
shtenenzoektocht.
Op een dag liep ik (geologie student) langs een
pad, een voetpad. Ik zag daar in de kant, een
diertje, twas een pioes. En pioes die zei ‘miauw
miauw miauw miauw miauw’ en ik die zei ‘ik kan
geen pioesies, pioesies kan ik niet verstaan maar
dat maakt me niet uit want ik vind je schattig dus
ik
neem
je
mee
naar
huis’…
(MP3 versie van deze topplaat te verkrijgen bij
AVC).

Team South hun eerste eilandraad kwam eraan, vrijdagochtend moest
iemand het bergachtige, onderontwikkelde Durbuy verlaten. Er werd
soms zeer smerig gespeeld, zoals expres snurken zodat uw kamergenoten
vermoeid geraken, stiekem gluten geven aan PG die glutenvrij moet
eten, de lactose-intolerante en vegan hun melk stiekem vervangen door
koeienmelk, vulpotloden en geodriehoeken doen verdwijnen, WestVlamingen in de Ourthe smijten… U leest het, het ging er hard aan toe.
Al waren er enkele opmerkelijke gebeurtenissen die eerder op selfsabotage lijken of enkele hebben zich vergist van programma en denken
dat ze in ‘de Mol’ meespelen.
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- MvdV en PG reden naar de winkel, anderhalf uur later kwamen ze
terug toe in ons basecamp zonder voedsel. Met kar vol eten aan de
kassa komen om dan te beseffen dat ze beide geen portemonnee
bij hadden.
- het basecamp wordt met shtenen bekleed, ondertussen ligt het zo
vol dat niemand weet welke shteen van waar kwam of van wie hij
is.
- Kaarten op voorhand afdrukken is overrated, het is veel
makkelijker om een printer mee te nemen en inkt te gaan zoeken
in de Walen.
- Fietsremmen controleren voordat je vertrekt is ook overrated as
fuck, er zijn toch helemaal geen bergen in de Ardennen? 15% naar
boven, super easy.
- Geologenhamer keer na keer vergeten op uw vorige stop…
Die self-sabotage techniek, denkende dat ze de sterkste en slimste
persoon eruit zullen stemmen, werd donderdag wel zeer ver gedreven.
Zo besloot PV dat de rest van zijn team mietjes zijn omdat ze HCl
verdunnen. Resultaat: metalen deksel van potje opgefret door het zuur
en zo uitgelopen in zijn broek, mooi nieuw litteken!

Met dit in ons achterhoofd gingen we vrijdagochtend alle 8 naar de
eilandraad. Daar werd de hartverscheurende beslissing genomen, wie
sturen we naar huis. De meest onvoorspelbare uitkomst werd
werkelijkheid, Oswald werd naar huis gestemd. Tijdens zijn korte
verblijf in ‘Chalet Petrus’ kon hij de harten overwinnen maar de
kandidaten bleven gefocust op hun einddoel en vielen niet voor zijn
schattige looks.

Ze spelen tactvol en zijn alert, het zal nog spannend worden in de
volgende weken in Expedition Geological Mapping!
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(Vincent is al aant blijten dat hij niet naar huis is gestuurd want hij kant
al niet meer aan. #Firstmentalbreakdown)
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HET GEOS-BOS
Een satirsche rubriek of memesenzo -
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Roddels
De zomer, enige 3 maanden waarin dat jullie stoute gebeurtenissen
geheim blijven. Normaal gezien… Wij hebben CIA werk laten verrichten
om toch op de hoogte te blijven van jullie avontuurtjes, lees hier wat
uw medegeologen allemaal hebben uitgestoken deze zomer:

VV is deze zomer gaan kanovaren in Zweden met enkele maten. Zij
waren duidelijk geïnspireerd door het gelijkaardige landschap rond het
meer en dat van “Brokeback Mountain”……

EP is stiekem gaan bevallen in Portugal en lopen er nu 3 kleine rosse
mensjes rond in de Kempen. How cute

CR en AC waren weer zat deze zomer, onverwacht. Of ze samen zat
waren? Dat is nog een vraagteken, al kon ik uit de poppoll wel afleiden
dat haar meest sensuele fossiel een trilobiet is. AC, go for it!!!

YVI is blijkbaar op tournee geweest als groupie deze zomer, veel
geprobeerd maar helaas zeiden Demi Lovato, Shakira en de Fall out boys
nee. (Al was de drummer van Fall out boys toch aan het twijfelen).

ZVB en AM zijn deze zomer heel stout geweest. Ze zijn naar het zeetje
geweest en hebben daar allebei pipi gedaan.

MM is tot de conclusie gekomen dat het zuiderse roots wel iets
spannenders kunnen gebruiken dan al dat saai westers vlees. Zij zocht
en vond deze zomer haar Don Juan op reis en ze waren niet vies van wat
zand tussen de beentjes.
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SM, wat er binnen de KSA gebeurd is altijd een groot avontuur, zelf zitten
wij ook in jeugdbewegingen dus we zullen uw geheim bewaren, maar
wees gewaarschuwd: we know what happened. (Zeker op Nuit
Hawaienne…)
AC na het kiesfeestje: Alle niet-verantwoordelijke buiten!
MSM: Ik ben team feest.
AC: 2 jaar geleden stond ik in uw positie.
MSM: Wat? Nuchter?

ZvB: ik heb het koud
AM: maar ik ook!
JC: Ga dan tegen elkaar zitten?
ZvB & AM: Ieuw!

AM niest: Hier, ik heb nog kruidenboter.

JdK tegen SB: He, die kever komt naar u. Die denkt waarschijnlijk:
“Das het laatste wijf waar ik nog mee kan paren want de rest is dood.”

CDM is bij de frisbee tegen een boom gelopen met een portie
schaafwonden en een losse tand tot gevolg. Ook de boom is een paar
blaadjes verloren.

ADV: MSM, stop met wenen en buk u!

CDM: ik kijk eigenlijk niet veel series ’s avonds.
MSM: ja, maar jij hebt een lief
CDM: Ja en dan?
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MSM: dan kan je andere dingen doen.
CDM: ieuw

MSM: ik heb CDM en TH elke dag vastgepakt, maar ze blijven stinken.

De samenvatting van een 3stp vak van JP is langer dan zijn thesis.

Opeens waren TT zijn blokjes eraf en was hij naar eigen zeggen 10 keer
knapper! Waarop MvH hem wees dat 0*10 nog steeds 0 was.

AM staart in de verte: “Wat was ik ni weer aan het denken?”
ZvB: waarschijnlijk niets
AM: Ja, waarschijnlijk…

Schacht WS was zijn portemonnee al
PW: Old enough to pee, old enough for me!
CDM: Sommige kunnen al plassen van in de baarmoeder
PW: Oooh! Switching up the game!
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Gesponsord door:
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