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Voorwoord van de redactie 

Beste vrienden van de enige echte aardse wetenschap 

Hier zijn we weer met de gebruikelijke zever. Veel is er gebeurd sinds 

jullie onze vorige editie hebben gelezen. Het valt ons op dat bepaalde 

mensen (te) veel belang hechten aan het uitlijnen van het voorwoord. 

Wel persoon X, hier heb je dan onze mooi uitgelijnde introductie. Het 

kostte me echter al men zondagsgeld, want die uitlijningsprogramma’s 

zijn niet goedkoop. Daarom willen we met de redactie graag extra 

budget, anders gaan we bij onze goede vrienden van Aviapartner langs 

voor een beetje ‘werkschuw’ advies.  

Verder is er op vlak van onze kring toch weeral het een en ander gebeurt. 

De schachten beginnen langzaam maar zeker bekend te geraken met 

onze gebruiken en 24-urenloop was dit jaar een heel succes. Het 

aanwezigheidsgehalte van het Geosweekend stond dit jaar wel op een 

zeer laag pitje, al was dit wel de ideale gelegenheid om een nieuwe 

sport uit te vinden waarbij we al voetballend een pingpongballetje in de 

verscheidene objecten probeerden te plaatsen. Terwijl LdS een 

bewonderingswaardige rol als voorzetter op zich nam, maakte AM de ene 

na de andere kans af.  

Wat kunnen jullie deze editie verwachten buiten de altijd wederkerende 

tekstjes? NIETS! Haha, fopje flauw mopje. We zullen u een grondige 

analyse verschaffen van de voorbije verkiezingen en de daarbij 

aansluitende onderhandelingen, een overzichtje geven van de meest 

gefaalde antwoorden op de gesloten geos quiz en u kan de ontknoping 

lezen van Expeditie Geological Mapping. Dit en nog veel meer zal u 

kunnen ontdekken in deze editie.  

En zoals gewoonlijk: Nestel uw achterwerk in de rode zetels van de 

geogang en laat uw prachtige afdruk achter. Maar vooral: geniet van dit 

blad! 
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De praeses en vice (s)preken 
Beste geologen en verdwaalde geografen,  

De eerste maand zit er al weer op. De enigste keer dat de boeken 

aangeraakt zijn was bij de aankoop ervan. Als dat tenminste al gebeurd 

is.  

Het was een maand vol records. Beginnende met een diepte record van 

het aantal inschrijvingen in het eerste jaar. De weinige eerstejaars 

waren ook met weinig op het stadsspel maar ze herpakten zich gelukkig 

voor het welkomsfeestje. Ook konden ze helaas niet aanwezig zijn op 

ons fantastische Geos-weekend en de onthaalexcursie. Het grootste deel 

zal dus tot de lustrumexcursie moeten wachten om hun hamer te kunnen 

gebruiken (allemaal inschrijven is de boodschap). 

Het volgende record is er een om trots op zijn! Samen met Bios, Chemika 

en Merkator liepen we naar een nieuw rondjesrecord (876) voor 

Atmosphere. Hierbij hebben we voor het eerst sinds lang Wina kunnen 

bijhouden waardoor ze 24 uur lang niet gerust konden zijn. Volgend jaar 

gaan we erover (of samen met Scientica voor een derde plaats, ain’t 

gonna happen).  

De meest recente activiteit was de quiz. Hier heeft tweede master 

bewezen dat wijsheid met de jaren komt. Dat ziet er goed uit voor hun 

thesissen. Ook derde bachelor heeft bewezen dat de derde keer de 

goede keer is, eindelijk van die laatste plaats weg. Eerste master stelde 

toch wel lichtjes teleur, maar gelukkig zorgde de afwezigheid van eerste 

bachelor ervoor dat ze niet laatste werden.  

Kusjes van Zoë en lekjes van Alexander 
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Woordje van Feest 
Hey feestbeesten! 

Feest heeft het een beetje te druk gehad (en is daarom  totaal vergeten 

dat er een deadline was voor de cleavage).Dus bij deze snel een 

bedankje aan de aanwezigen op het welkomsfeestje! Voor iets dat op 

een kinderfeestje leek is het goed onthaald! Voor de rest is er nog niet 

echt veel gebeurd dus valt er niet veel te rodellen. 

PS: als deze editie snel genoeg uitkomt nog wat reclame voor het volgend 

feestje! (#ads #NoShame) 
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Sport aan het woord! 
Hallo sporters, 

Wat een maand hebben we achter de rug!! De eerste sport van de maand 

(tennis) viel bij iedereen goed in de smaak, net zoals de kubb-activiteit. 

Enkel waren er wat weinig mensen (niet verwonderlijk als we een kring 

op uitsterven zijn, maar toch meer volk is gewenst!). Maar het 

topevenement van oktober was toch wel de 24 urenloop. Wat voor een 

editie was me dat! We zijn drie plaatsen hoger geëindigd dan vorig jaar 

en hebben ons mooi in de top 10 genesteld met maar liefst acht toertjes 

achterstand op een wandelclub! Ook hebben we bijna 20 toertjes meer 

gelopen dan vorig jaar, wat betekent dat we bijna 2 seconden sneller 

hebben gelopen op een gemiddeld rondje dan vorig jaar! Ik wil hierbij 

nog eens iedereen bedanken om te komen supporteren en om de vele 

toertjes te lopen! Zeker schacht zeiltrut mag er wel wezen met toch 

enkele rondjes tegen een gemiddelde van 1min 24sec. Ook Clark en 

schachtenmeester Arthur hadden meer dan 10 rondjes gelopen tegen een 

zeer goede tijd (dan weten we dat de laatste van de twee toch iets deftig 

kan… kuch…kuch…cantus…). Ook nog dank aan alle mensen die ik 

vergeten ben te noemen. Als laatste wil ik alle mensen bedanken die de 

opbouw, afbraak, shiften hebben verzorgd en balken mee hebben 

vervoerd!  

Nu de volgende activiteiten. In november gaan we badmintonnen als 

sport van de maand. Datum, tijd en plaats volgt nog! Vanaf nu start ook 

de frisbeecompetitie van VTK en LBK, dus voor diegenen die op de lijst 

staan gaan er waarschijnlijk trainingen worden georganiseerd. Ook kan 

iedereen die nog wil zich melden! Dit is ook een zeer goede 

voorbereiding op de proffensport van het tweede semester. Dus tot dan!! 

Team sport 
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Cultuur laat van zich horen 
Allerbeste geologen, 

De quiz is net achter de rug! Sommige vragen werden iets makkelijker 

opgelost, dan anderen. Doorheen de hele quiz bleef wel één vraag 

onopgelost… Waar was 1ste bach?? (Chalalalalala) Dus aan al die 

schachten: SHAME SHAME SHAME SHAME !!!  

Aan de 2de Master: Nog eens proficiat. 

Aan 2de en 3de bach: Jullie zullen volgende keer nog eens moeten 

uitvechten wie nu eigenlijk de slimste is. 

Aan 1ste Master: Ik hoop dat de chocolade toch nog lekker gesmaakt 

heeft. 

En aan TB: Mijn persoonlijke excuses dat we zijn vergeten te zingen voor 

uw verjaardag! Bij deze nog eens een super vrolijke Hiep Hiep Hoera!  

 

Om het cultureel gehalte van dit tekstje nog wat omhoog te halen, ben 

ik op zoek gegaan naar de aller tofste workshops die er in Leuven te doen 

zijn! 

Zo kunnen jij en je vrienden zich inschrijven in verschillende workshops 

voor breien. Dan kunnen jullie misschien gebruik maken van een saaie 

les om een mooie sjaal te maken.  

Voor de West-Vlamingen onder ons kan je ook een serie ‘uitspraaklessen’ 

volgen op de dienst diversiteit en gelijke kansen want we zouden niet 

willen dat de proffen jullie niet kunnen verstaan op het mondeling 

examen.  

Voor wie het studeren moe is en graag een Suggerdaddy zoekt, is er nu 

ook de workshop ‘Bride to be’. Er is echter geen haast bij. Deze cursus 

loopt nog tot 2030. 

Wie echter niet zoveel succes heeft in het vinden van een levenspartner 

of zelfs niet in het maken van vrienden: Treur niet! Je eenzame dagen 

zijn voorbij met de cursus ‘Word je eigen beste vriend’.  

Zo zie je maar dat er voor iedereen wel iets te doen is in Leuven! 

 

Groetjes Cultuur!  
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Cultuur laat NOG is van zich horen 
Zoals jullie weten is de Geosquiz net gepasseerd. Deze was zeer leerrijk 

voor zowel deelnemers als de leden van Team Cultuur. Zo kwamen er 

een paar onverwachte, grappige of rare antwoorden aan het licht. En 

omdat Team Cultuur zo lief is, vinden zij dat ook jullie mogen genieten 

van de beste antwoorden!  

 

Uit de quiz hebben we onder andere geleerd dat Jan Plas de laatste Belg 

was die de Iron Man triatlon in Hawaii won. We vroegen ons al af waarom 

de rode zetels zo Plas-loos waren de laatste tijd.  

Ook op de vraag naar de naam van de voetbal die ontworpen werd voor 

het WK vorig jaar, kregen we verassende antwoorden. Zo werd de bal 

volgens een paar van onze studenten ‘Matroesjka’ of zelfs ‘Poetin’ 

gedoopt.  

Meeste mensen kennen wel ongeveer de tekst van het liedje ‘België’. 

Maar wist u dat dit gezongen werd door… 2 Belgen? Wat een plottwist!  

De uitvoering van het lied ‘popcorn’ werd dan weer verzorgd door Mc 

Maïs feat. Tefalpan. 

In tafelronde 1 werd volgende vraag gesteld: ‘Een vliegtuig crasht op de 

grens tussen Mexico en de VS. Moeten de overlevende nu in Mexico of on 

de VS begraven worden?’ Een paar slimme koppen hadden meteen door 

dat dit een strikvraag was. Men moet ze natuurlijk in het land waar ze 

geboren zijn begraven!  

Als laatste kent iedereen waarschijnlijk wel het beroemde 

wetenschapskoppel Marie Curie en … Gustave Curie… Pijnlijk. 

 

Dit kan natuurlijk iedereen overkomen en zelfs Team Cultuur is niet 

perfect. (Hier worden geen namen genoemd) Zo is de afkorting van SOS 

blijkbaar Save our soles of in het Nederlands: Red onze zolen… Woopsie. 
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Woordje van de schachtenmeesters 
Beste schachten en geologen De activiteiten van de onthaalweek waren 

met wisselend succes. De eerste dag waren wij na de uitleg in de E 

onmiddellijk 3 schachten kwijt. Van Maurits en Toon hebben we nog 

teken van leven gekregen, maar Senne you still alive? Na het rondje door 

Leuven dronken de rest van de schachten samen een drankje terwijl ze 

ijverig de Peter en Meter vragenlijst invulden. De volgende dag bij het 

stadspel waren er maar twee schachten komen opdagen, een dikke pluim 

voor Wouter en Elke! Bij het feestje kwamen dan weer veel meer 

schachten eens uit interesse kijken naar het eerste GEOS feestje van het 

jaar. Daar moesten ze direct het spel Wie Ben Ik spelen. De ene kon 

sneller zijn pintje gaan bestellen dan de andere, maar iedereen heeft 

uiteindelijk toch zijn voorwerp geraden. Bij de peter en meter avond 

kwamen er verschillende schachten bewijzen dat ze het waard zijn om 

in de beste families terecht te komen. Zo moest Nero’ke (Anthea) 

geblinddoekt een hindernissenparkour doorkruisen zonder bierflesjes om 

te stoten en vervolgens een pintje oplikken. Ons Pascal (Merel) moest 

achter de bar iedereen voorzien van drank. Verder liet Markske (Wouter) 

zich van zijn ‘slimste’ kant zien bij een raadseltje en Carmen (Elke) 

toonde dat ze verborgen dansmoves heeft. Boma (Jannes) is traditioneel 

eten gaan halen voor iedereen, gelukkig kwam hij niet terug met vuile 

Boma worst. Onze Maurice (Lauren) bracht ons dan weer een mooi 

gedichtje en Xavier (Benjamin) heeft goed gesponsord met bier te 

drinken. Nu om te eindigen beschrijven wij een stukje van de doop. 

Ondanks de grote enthousiasme onder de schachten de eerste weken, 

hebben maar 5 schachten zich aan de doop gewaagd. Alle vijf hebben 

alle beproevingen met glans doorstaan en zijn tussen al de 

doopopdrachten ook nog eens extra veel (snelle) toeren komen lopen 

voor atmosfeer! Het zijn toch wel topschachten. Tot slot wensen wij alle 

schachten een fantastisch jaar toe en hopen we jullie nog talrijk op de 

komende evenementen te zien.  

Jullie schachtenmeesters  

Arthur en Quinten  
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Thuisrubriek 
 

Met het huwelijk van Rosa en Steven zitten we aan ons 25e huwelijk sinds 

de beginjaren van thuis. Uiteraard neemt zo’n trouw een hoop ellende 

en drama maar ook vreugde en genot met zich mee.  Ideale gelegenheid 

om de heugelijke dag van deze verliefde koppels onder de loep te 

nemen.  

Het huwelijk van Rosa en Steven was vrij tot zeer saai, gelukkig waren 

Peggy en Marianne van de partij om het gebeuren wat te spicen met een 

bitchfight als gevolg. Dit pas getrouwd koppel is nog steeds samen (al 

welgeteld 17dagen!!) en zijn momenteel aan het poepen op 

huwelijksreis.  

Het huwelijk van Nancy en Dieter was nog niet half zo mooi als het 

sprookjeshuwelijk van Nancy en Eddy ettelijke jaren voordien. Nancy 

was een echte prinses die met de pompoenenkoets werd opgehaald. 

Ditmaal verkoos Nancy een saaie flik met, oh zo onverwacht, een 

huwelijk in de Withoeven. Desalniettemin, Dieter en Nancy zijn nog 

steeds gelukkig getrouwd en Nancy & Eddy gelukkig gescheiden. Zo zie 

je maar, een sprookjeshuwelijk bepaald niet alles. Af en toe moet ne 

mens al eens saai zijn om het grotere geluk te vinden. #thesisschrijven.  

Met de prijs van meest dramatische en kortstondigste huwelijk van 

afgelopen jaren, gaan JuJu en Tom lopen. Nog maar een paar uur na het 

ja-woord kwam zus Ann roet in de champagne smijten. Zij legde het 

naast huwelijkse seks-leven van haar broer bloot.  

Peter Vlerick maakte gebruik van de vriendenquote ‘sharing is caring’ en 

trouwde zo eerst met Peggy en later met Femke, met wie hij nog steeds 

gelukkig samen is.  

Oud maar niet versleten, als een decadent, astrant chichiwijf werd 

Marianne geïntroduceerd in het programma als de vrouw van de dokter. 

Aan dit huwelijk werd een einde gebracht waarna Marianne verschillende 

dates heeft gehad ( de sloerie). Tegen twee van deze sjarels zei ze het 

‘ja-woord’, namelijk Geert (RIP we love you Geert) en William (grrrr dat 

het gevang u opfret). Marianne heeft niet de beste keuzes gemaakt op 

liefdesvlak. Zo herinneren jullie je ongetwijfeld nog wel Swerts, de 
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verkrachter en moordenaar. William was daarnaast ook een zeer slechte 

keuze, hij was een oplichter en moordenaar. Momenteel verkeert 

Marianne met Leo, I do not trust this guy anymore.  

Familie Bomans heeft een groot aandeel van de huwelijks in thuis. Zo 

trouwde ons moe met Roger (may they rest in peace). Frank en 

Simonneke, baby’s, hét koppel der koppels in thuis. Duizende 

tegenslagen, moorden, affaires, ziektes, hebben ze samen overwonnen. 

Zij waren het eerste koppel dat trouwde in ‘thuis’ en tot op heden nog 

altijd smoorverliefd. Hun zoon Franky boy, ondertussen beter gekend als 

‘Kaat’, trouwde met Tibo en verhuisde samen naar Amerika. Ook dit 

huwelijk hield geen stand aangezien Franky Kaat werd en Tibo te veel 

van piemels houdt. Luc Bomans trouwde eerst met Leontine, met wie hij 

samen Lowieke op de wereld zette. Helaas Verbande zij Luc en moest 

hij alleen verder. Gelukkig was daar na 15seizoenen Djulia, al bleek dit 

achteraf gezien toch niet zo gelukkig te zijn. Djulia had haar eigen 

agenda en probeerde zo iedere man waarmee ze ooit gepoept had te 

vermoorden. Leguber. Want Djulia was eerder getrouwd geweest met 

Cois Pelckmans, deze man heeft ze weten om te brengen in Spanje, rip. 

Jenny, de ex-vrouw van Frank, hertrouwde met den Dré. Saai huwelijk, 

Dré verhuisde naar Frankrijk, einde.  

Werner en Valerie trouwde in seizoen 6, dit hield ook geen stand en 

Valerie verhuisde samen met hun dochter Julie naar het verre Australië. 

Na dit verlies werd Werner gelukkig opnieuw verliefd op Eva, helaas was 

zij getrouwd met Jan. Geen probleem, Werner vermoordt Jan en Eva en 

Werner verhuizen samen met Julie naar Zuid-Afrika.  

Mottig mo’ke trouwde ook tweemaal, eerst met Veronique (RIP), 

omgebracht in de woestijn door Swerts. Daarna waagde hij zijn kansen 

bij Bianca, de uberlelijke dochter van Frank en Jenny.  

Eric en Martine, saai oud koppel trouwde maar in dit huwelijk zaten 

serieus wat haren. Het koppel kreeg één grote tegenslag te verwerken 

die hun terug dichter bijeenbracht, de verkrachting, verdwijning en 

moord op hun dochter Sofie’ke (RIP). Haar broer en zijn vriendin Dorien 

trouwde ook na deze tegenslag.  



13 
 

In seizoen 8 trouwde Wally Waldekski met Rosa (nu gelukkig getrouwd 

met Steven). Dit knipperlicht huwelijk hield ettelijke jaren stand. Later 

hertrouwde Wally met Jelena, een Albeense griet die een visum nodig 

had. Ze bleken toch ineens verliefd, hoe romantisch maar helaas werd 

Jelena doodgeschoten door Youri haar mensenhandelaar. Dit tragisch 

verhaal bracht Waldek en Rosa terug dichter bijeen.  
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Overleef jij in een horrorfilm? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vrienden geven een 

Halloweenfeestje in een verlaten 

huis in de buurt, waarvan er 

gezegd wordt dat het er spookt. 

Wat is je reactie? 

Nee, bedankt, ik heb al 

andere plannen. 

Ik spring wel even binnen, 

maar blijf niet te lang. 

Ik breng de alcohoooool!  

Tijdens het feestje haalt 

iemand plots een ouijabord 

boven om het feestje 

‘interessanter’ te maken. Jij 

zegt. 

Dacht het niet, ik 

ben weg. 

Euhm, oke. Doen jullie maar. Ik hou me 

wel met iets anders bezig.  

Plots beginnen de lichten te flikkeren 

en vallen ze uit. Iemand zegt dat er 

nog kaarsen in de schuur staan, maar 

niemand durft.  Wat is je reactie? 

Dit gaat er toch een 

beetje over. Ik ga naar 

huis.  

Mietjes! Er bestaan geen 

geesten. Ik zal die 

kaarsen wel gaan halen. 

Wiens idee was dit? Die 

mag de kaarsen gaan 

halen! 

Plots smst je vriend dat 

bij het kaarsen halen de 

deur toe is gevallen en 

vraagt of jij deze langs 

buiten kan opendoen. 

Je stapt buiten en het is 

plots wel heel erg mistig. 

Wat doe je?  

Je zet een paar stappen 

buiten ziet tussen de mist 

een figuur staan op de 

weg. Wat doe je? 

Terug naar binnen 

gaan. 

Verder gaan 

Je doet alsof je de sms 

niet gezien hebt. 

Je gaat erop af. Je denkt 

de persoon toch wel aan 

te kunnen, moest het 

erop aankomen. 

Je loopt er in een 

grote boog om heen. 

Je zucht eens diep en 

neemt iets mee om een 

deur mee open te breken. 

1 

3 

Wanneer je beter kijkt, 

zie je dat de persoon 

onder het bloed hangt. 

Wat is je eerste reactie? 

Je pas een beetje 

versnellen en een 

ziekenwagen bellen. 
OMG! Je snelt naar de 

persoon om te kijken 

of hij of zij oké is. 

Je loopt gillend het 

dichtstbijzijnde bos 

in. 

2 
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1: Jij leeft nog! Je maakt niet altijd de dapperste beslissingen, maar je 

laat ook alles met rust wat duidelijk met rust gelaten wilt worden. Jij 

bent de persoon die op het einde zijn armen over elkaar slaat, je neus 

in de lucht steekt en zegt: “Ik zei het toch!”. Je weet niet goed of je je 

schuldig moet voelen omdat je jouw vrienden niet hebt proberen te 

redden. Maar langs de andere kant was er misschien ook niet veel dat je 

kon gedaan hebben. En terwijl zij nu onder de grond liggen, lig jij veilig 

in je bed. Althans voorlopig nog …. 

2: Het zal nipt worden. Jij bent iemand die niet blijft stilstaan om na te 

denken. Het is het één of het ander. Je volgt je intuïtie en maakt 

beslissingen on the spot. Dit draait de ene keer al wat beter uit dan de 

andere keer. Eén ding is zeker: Op een gegeven moment zal je de dood 

in de ogen kijken. Of je zal vechten of vluchten, kan niemand op 

voorhand zeggen. Het zal het verschil maken tussen eindigen in het 

ziekenhuis of in een kist… 

3:  Je sterft een gruwelijke dood. Je bent een nuchter persoon (althans 

van karakter). Eerst zien dan geloven. Je gelooft niet in spoken, enkel 

in mensen die flauwe grapjes willen uithalen en daar ben je niet in the 

mood voor. Een gouden raad: Het is oké om ook eens stil te staan bij een 

extra veiligheidsmaatregel. Want één keer maak je toch een foute 

beslissing en is het afgelopen met jou… Het enige waarop je nog kan 

hopen is dat wanneer een demoon je bloed drinkt, deze sterft aan 

alcoholvergiftiging. 
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Horoscoop 
Horoscoop  

(deze is echt echt waar en niet gewoon verzonnen zoals in de andere 

boekjes).  

Dino (Ram): 

Verlies je hoofd niet in de drukte. We weten dat je veel aan je hoofd 

hebt maar neem af en toe ook eens tijd voor jezelf. Maak jezelf 

vanavond eens een warm bad, met bubbels, een wijntje en verwen je 

hersenen met een aflevering van thuis gevolgd door een kritische analyse 

in de thuisrubriek.  

Aquifer (Waterman): 

Brrrrr, de winter is gearriveerd samen met zijn jaarlijks dipje. Maak 

jezelf vanavond eens een warm bad, met bubbels, een wijntje en verwen 

je hersenen met een aflevering van thuis gevolgd door een kritische 

analyse in de thuisrubriek.  

Trilobiet (Kreeft):  

Procrastineren en epibreren zijn een van jullie specialiteiten. De sterren 

staan goed deze week dus stel niet langer uit en profiteer van deze 

opportuniteit om onafgewerkte opstellen af te maken. Moest dit echt 

niet lukken, verwen jezelf dan met een lekker warm badje, een wijntje 

in het linkerhand en de thuisrubriek in de rechterhand. Zo zal de 

inspiratie wel vloeien.  

Hamersmijter (boogschutter):  

Hamersmijters, jullie zijn van nature heel principieel. Dit kan voor veel 

frustraties zorgen, probeer te ontspannen in deze drukke periode. Maak 

jezelf vanavond eens een warm bad, met bubbels, een wijntje en verwen 

je hersenen met een aflevering van thuis gevolgd door een kritische 

analyse in de thuisrubriek.  

Mammoet (Steenbok):  

Niet elke avond moet even druk zijn, soms is een rustig avondje hetgeen 
wat jullie nodig hebben. Maak jezelf vanavond eens een warm bad, met 
bubbels, een wijntje en verwen je hersenen met een aflevering van thuis 
gevolgd door een kritische analyse in de thuisrubriek.  
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Tweeling (Tweeling): 

Kom uit uw schelp tweeling, doe eens iets zot. Geniet van de kleine 
onbekende dingen in het leven, probeer bijvoorbeeld eens de 
thuisrubriek te lezen.  

Schacht (Maagd): 

Neem niet te veel hooi op jullie vork schachtjes. Het leven is druk en 

probeer te genieten van de kleine dingen. Maak jezelf vanavond eens 

een warm bad, met bubbels, een wijntje en verwen je hersenen met een 

aflevering van thuis gevolgd door een kritische analyse in de 

thuisrubriek.  

Anomalocaris (Leeuw):  

Zottekes, het geld moet vloeien maar pas op! Niet alle goeie dingen in 

het leven kosten geld. Soms ligt het geluk net voor het rapen, net zoals 

dit gratis blad.  

Stauroliet (Stier): 

Moodswings, we hebben er allemaal wel eens last van. Zeker in deze tijd 

van het jaar. Maak jezelf vanavond eens een warm bad, met bubbels, 

een wijntje en verwen je hersenen met een aflevering van thuis gevolgd 

door een kritische analyse in de thuisrubriek.  

Kompas (Weegschaal):  

Weeral een hoge druk op uw schouders, weeral die hoge verwachtingen. 

Maak uzelf vanavond eens een warm bad, met bubbels, een wijntje en 

verwen uw hersenen met een aflevering van thuis gevolgd door een 

kritische analyse in de thuisrubriek.  

Belemniet (vissen): 

Het is oke om af en toe eens ‘nee’ te zeggen tegen een drinkgelegenheid. 

Maak jezelf vanavond eens een warm bad, met bubbels, een wijntje en 

verwen je hersenen met een aflevering van thuis gevolgd door een 

kritische analyse in de thuisrubriek.  

Ammoniet (Schorpioen): 

JP, stop met dit blad te lezen en werk aan uw thesis. (Of lees de 

thuisrubriek).  
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Expeditie Geological Mapping 2 
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.  
 
Vorige week in ‘Expeditie geological mapping’:  
Deelnemers waren vaak verward en kozen meer en meer voor 
selfdistruction. Of dit een tactiek was, was nog onduidelijk. Tijdens de 
eilandraad werd Oswald de pioes naar huis gestuurd. 
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Na twee weken met zeven overleven in het wildernis begonnen de 
spanningen soms op te lopen. Het slaap te kort begon zijn tol te eisen 
(dit geldt niet voor Mvdv aangezien deze pas tegen de middag uit zijn 
bed stroenkte), de verzuurde spieren lieten het afhangen en de hersenen 
waren verzadigd. Meer en meer hervielen deze doorgedreven, 
gemotiveerde strijders naar hun oude gewoontes als luie verlobte 
slonzige alcoholvaten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De volgende eilandraad waren er dus zeker verschillende kandidaten om 
naar huis te sturen. PV was een zeer grote kanshebber wegens zijn 
ongelofelijk domme stoten, maar deze pietluttige uitspraken zorgden 
voor te veel leut dus besloot de meerderheid om hem voorlopig nog te 
sparen. AVC zat ook in de pot, waarschijnlijk wegens een te grote 
tegenstand voor de overwinning. Uiteindelijk was het VV die aan het 
langste eind trok, hij moest zijn valiezen nemen en vertrekken. En 
schuppes was ie, maar na een half uurtje stond deze al terug aan de 
deur. Vastberaden en gemotiveerd vragend voor een tweede kans. 
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Aangezien de groepsfeer in team Ourthe South zeer hoog lag, ontvangden 
ze het verwarde schaap met open armen. Na drie weken in het wildernis 
keerde ze terug naar Leuven met kapotte afritsbroeken, littekens van 
doorns maar met opgeheven hoofd. Nietsvermoedend van wat hen nog 
te wachten stond. De laatste week was de zwaarste van allemaal, de 
fysieke proeven waren afgelopen maar gedurende de laatste week werd 
er een mentaal spel gespeeld. Weinig slaap, kleine ruimte en veel veel 
veel kleurtjes. De bleinen van op de voeten verplaatste zich naar de 
handen en vingers. De kaart kreeg vorm en het verslag werd onder een 
extreem grote tijdsdruk gefabriceerd -Een beetje zoals al onze cleavage 
tekstjes deze editie-.  
De verlossing was daar, iedereen (behalve Oswald, sad), had het 
gehaald, wij waren allemaal Robinsons. Deze verlossing werd ’s avonds 
net iets te hard gevierd, waardoor een deel van de personages de 
volgende dag weer helemaal was ingeburgerd in zijn natuurlijke habitat: 
de baarr.  
 
 
De volgende editie: Expeditie Thesislife. 
Eén jaar, of soms twee. 
9 kandidaten, of eigenlijk 12.  
Meedogenloze setting, het labo, microscopie en thesislokaal. 
 
Zij gaan de uitdaging aan, wie overleeft zonder schram? Wie wint 
unanimiteit? Wie behaalt de geldprijs van €200? 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 
Thesislife  
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Verkiezingsverslag 

Voor niemand van ons is 14 oktober normaalgezien ongemerkt 

voorbijgegaan. Het was de dag dat sommige mensen voor de eerste keer 

een stemhokje binnen gingen en sukkelden met bolletjes kleuren of 

stempapiertjes in de stembus deponeren. Voor anderen was het dan 

weer de dag van lang aanschuiven en het gevoel van tijdverlies. Iedereen 

heeft in zijn eigen gemeente de strijd van de verschillende partijen 

gekend. Ook de uitslag zal voor velen van grote betekenis zijn aangezien 

de samenstelling van het gemeentebestuur hier van afhangt. Iedereen is 

waarschijnlijk wel op de hoogte van de resultaten van zijn/haar eigen 

gemeente, maar hoe zit het eigenlijk met Leuven? We hebben als 

studenten geen inspraak in onze geliefde stad, maar toch kan het geen 

kwaad om op de hoogte zijn van het reilen en zeilen.  

 

Voor Leuven heeft sp.a de gemeenteverkiezingen gewonnen met 25.9% 

van de stemmen. Op de tweede plaats komt N-VA met 22.2% van de 

stemmen gevolgd door Groen met 19.7%. Deze partijen krijgen 

respectievelijk 14, 11 en 10 zetels binnen de gemeente. De rest van de 

zetels worden verdeeld onder CD&V, Open Vld, PVDA en Vlaams Belang. 

De partij Liever Leuven behaalde met 1.5% van de stemmen geen zetels 

in de gemeenteraad.  

 

Sp.a levert met zijn 25.9% van de stemmen de nieuwe burgemeester van 

Leuven. Ridouani Mohamed stak met 10.059 voorkeurstemmen ver boven 

andere kandidaten uit. Hij zal met een coalitie van sp.a, CD&V en Groen 

Leuven leiden. Naar eigen zeggen is Leuven in goede handen. De 

onwetende student vraagt zich waarschijnlijk af wie Ridouani Mohamed, 

Mo voor de vrienden, juist is. Bij deze een korte samenvatting. 

Wie? Ridouani Mohamed 

Wat? -   Nieuwe burgemeester van Leuven  
(meer info zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Ridouani) 

- Eerst allochtone burgemeester van een Vlaamse centrumstad 
(centrumstad = stad met veel inwoners ten opzichte van de omgeving, thanks to wiki) 

- 39 jaar, getrouwd en vader van 2 zoontjes 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Ridouani
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Weetjes? – Hij behaalde meer voorkeurstemmen dan Louis Tobback in                                                                                   
s               2012        

- Er een website bestaat ‘mee met Mo’ (www.meemetmo.be)                            
 

Uitslagen Gemeenteraadsverkiezingen Leuven 2018 

 

 

 

 

Zetelverdeling 

 

 

(Bron: https://www.vlaanderenkiest.be/verkiezingen2018/#/gemeente/24062) 
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Roddels 
PG: uw orientatie van uw cleavage das zoals mij, dat doet just niks. 

#karteren 

PG: ‘Ben ik een banaan?’ Eurgh nee das gewoon zoeken en niks vinden, 

dat doe ik al 3weken. #karteren 

FA: het verschil tussen wassen en douchen? ‘Wassen is zoals ne schiefer 

en douchen is de leisteen.’ #karteren 

FA (vegan): de beste manier om een muis de doden? In 7M HCl soppen. 

AvC: Amai, CR heeft een klein hoofd.  

RH: Ik eet wel cornflakes op de begrafenis. 

Iemand: Allé, da leek op zo dat ding dat in uw Magnum zit.. 

QP: Ijs? 

CdM: Ik zal op alles antwoorden met ja of nee. 

QP: Wie was de derde persoon? 

CdM: Ja 

QP: Ooh sorry, was er een derde persoon? 

CdM: Nee 

QP: Was er een vierde persoon? 

AM: Arthur kan nog altijd homo zijn. 

QP: Of transgender. 

 

AM zit niet op Tinder... maar wel op Kinder... 

HVdG moet altijd kakken na 2 uur door de microscoop gekeken te 

hebben. 

Geograaf SC draagt liever de Geos trui dan de Merkator trui.  

Professor Goossens in de les Gmp: Het staat hier vanboven op bord, 

maar ik heb geen stok. Gelukkig ben ik groot geschapen. 
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ZvB: Ik ben blij dat ik daar vanaf ben. 

JC: Van schachtenmeester zijn of van MS? Want het klonk als het 

laatste.  

ZvB: Nene, van schachtenmeester zijn... van MS zijn we nog niet 

vanaf... 

TT heeft bij het spel ‘ninja’ in zijn eigen kruis geslagen.  

ZvB: Ga op TB zijn gezicht staan. 

AM: Aahja, zo zie ik het uur. 

De redactie heeft uit betrouwbare bron vernomen dat er iets gebeurd 

is tussen MS en LdS. Toen wij vroegen naar de betrouwbaarheid van 

deze roddel bevestigde de persoon in kwestie dat hij of zij ernaast lag. 

AVC: CR, uw broek staat open. 

CR: ‘ahja, da was nog van tijdens het examen’.  
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HET GEOS-BOS 
Een satirische rubriek of memesenzo  - 

 

 



26 
 

 

 



27 
 

IJSTIJD TD 
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Gesponsord door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


