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Voorwoord van de redactie 

Geachte procrastineerders en epibreerders 

 

De tijd van het jaar is weer gekomen dat je vol nieuwe moed aan het 

nieuwe semester bent begonnen (en dat je dit tegen nu waarschijnlijk 

ook alweer hebt opgegeven). Ik zal jullie is iets vertellen he: overschot 

van gelijk. De VRT NWS app geeft al tips over wat je nu al allemaal in je 

tuin mag doen en wat nog niet. Dus waarom mogen wij als studenten dan 

niet terugkeren naar onze natuurlijke habitat: HET TERRAS.  

Vorige editie mochten jullie allemaal een tekenplaat inkleuren en de 

winnaar zou een eervolle vermelding krijgen. Jullie hebben alweer eens 

bewezen dat jullie de grootste toeristen ter wereld zijn, want wij 

hebben enkel een inzending ontvangen van CR. Bij deze zouden we CR 

ook een super gelukkige verjaardag willen wensen in het verre Noorden. 

Gratulerer!! 

Wat heeft deze editie van het mooiste blad ter wereld voor u in petto? 

Ik zal het is zeggen he: de verouderde communicatievorm genaamd 

“tekst” begint sterk aan populariteit te verliezen en de “meme” is aan 

zijn opmars bezig. Jaja, de meeste functiepraesides spreken u liever toe 

met hun favoriete ubercommunicatietool “de meme”. Gemakkelijk voor 

de redactie, want dan moeten wij er minder originele verzinnen om dit 

blad toch nog iets of wat gevuld te krijgen. Jammer genoeg zorgde die 

overschot van tijd er dan wel voor dat onze redactieleden graag hun 

aandacht vestigden op een niet nader genoemd persoon. U zal het wel 

tegenkomen.  

 

Lieve vrienden, zoals gewoonlijk, pakt dit blad ne keer goe vast, zet u 

neer op uw toeristische achterwerk en geniet van dit blad.  

Ciao xoxo 

De redactie  
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De praeses en vice (s)preken 
Beste geoloogjes, 

De examens zijn voorbij en hopelijk hebben jullie het allemaal overleefd 

en vielen de puntjes een beetje mee. Vielen de puntjes toch een beetje 

tegen, no worries. In augustus heb je nog een tweede kans. Maar dat zijn 

zorgen voor later, nu is het weer tijd om met volle moed aan een nieuw 

semester te beginnen. 

Over het nieuwe semester gesproken: er staan een heleboel leuke dingen 

gepland. Zoals al enkele jaren zijn we het semester begonnen met onze 

karaokébierpong. Hier kon iedereen zijn kunsten laten zien of gewoon 

meeschreeuwen met hun favoriete liedjes.  

Donderdag 7 maart organiseren de Heverleese kringen opnieuw een TD 

in alma 3! Binnenkort zullen we hier tickets voor verkopen dus houd onze 

fb-pagina zeker in het oog! 

Een andere belangrijke datum om zeker al in je agenda te schrijven is 

13 maart. Dan organiseren we een workshop CV schrijven waar er ook 

info gegeven zal worden over hoe een jobinterview best aan te pakken. 

15 maart organiseren we onze familie-en vriendencantus dus geef deze 

datum zeker door aan je familie en vrienden zodat we samen een 

gezellige avond kunnen hebben. 

Kusjes en lekjes Zoë en Alexander 
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Praesesduo 
Wat doen ze het toch goed, onze praeses en vice. Het was best riskant 

om een koppel tot praesesduo te verkiezen, maar na meer dan een half 

jaar kunnen we met zekerheid zeggen dat we de juiste keuze hebben 

gemaakt. Dankjewel, praeses en vice!  

Binnen Geos is het twee handen op een buik, maar is dit in het echt ook 

wel zo? Of is dit allemaal maar schone schijn? De redactie heeft enkele 

bewijsstukken in handen gekregen waaruit blijkt hoe het praesesduo met 

elkaar omgaat.  

De vice over de praeses 

#cutie 

 

De praeses over de vice 

 

#auwtch#hardzen 
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Woordje van Feest 
We zullen beginnen met een klein misverstandje van de vorige editie 

recht te zetten. Feest had wel degelijk een tekstje doorgestuurd naar 

een redactielid, die het vergeten was in Word te zetten en up te loaden 

#RomyHofmans. Woopsie. Hierbij hebben jullie dus nog extra lang in 

spanning zitten te wachten op de wijze woorden van team Feest.  

Hallo shtenen  

Het eerste semester zit er weer bijna op. **DEADLINES DEADLINES 

DEADLINES** 

De laatste activiteit van team feest is nog volop bezig op het moment 

dat ik dit tekstje aan het schrijven ben. Echt super leuk enzo! De Sint is 

kei cool. **DEADLINE**  

Er komt een zware periode aan dus bij deze een paar leuke dingen om 

naar uit te kijken: een super leuke activiteit georganiseerd door team 

sport en team feest, de tweede editie van de TD der Heverleese kringen, 

dé TD van het jaar samen met Peda en nog zoveel meer! Het tweede 

semester wordt er dus zeker een om naar uit te kijken!!! 

Michiel is druk aan het werk dus ik flans hier snel een tekstje ineen. 

**DEADLINE DEADLINE DEADLINE**  

 

Doei 

 

PS: deze deadline heb ik toch gehaald!!! (4 dagen te laat, thanks om mij 

ni te buizen Romy)  

PPS: Melissa wilt da ik test of emojis in de cleavage terecht komen: 

🎉🙌🏼🙃💃🏼⚒💎 
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Sport aan het woord! 
Beste geologen, 

Na al die examens is het eindelijk weer tijd om eens sportief te zijn. Het 

tweede semester staat daarom weer vol met sportactiviteiten. Ten 

eerste is er de proffensport. Dit jaar gaan we de proffen en assistenten 

inmaken bij frisbee. De wedstrijd zal doorgaan na de paasvakantie, maar 

er zullen wel al enkele trainingen georganiseerd worden komende 

weken. Als je Geos wil verdedigen moet je zeker afkomen dus! LOKO 

organiseert dit jaar weer de SOTS of Survival Of The Students (dit is een 

hindernissenrun in Arenbergpark), deze zal doorgaan op woensdag 3 

april. Mogelijk gaan we ook nog kubben en een sport van de maand kan 

ook nog eens georganiseerd worden, maar dit zal voor na de proffensport 

zijn. 

Veel sport en zuip plezier, 

Team sport 

Hier nog enkele hoogstaande memes van Team Sport 
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Cultuur laat van zich horen 
Het wordt weer eens tijd dat ik buiten jullie te informeren over de toffe 

en best bizarre activiteiten in Leuven ook nog eens onderspam over de 

Geosactiviteiten.  

We zijn het semester gestart met jullie kelen open te zetten om 1) bier 

door te kappen op de bierpong en 2) er soms al wel eens minder fraaie 

geluiden te laten uitkomen op de karaoke.  

Opkomende activiteiten bestaan uit niet 1, maar liefst uit 2 quizzen. Op 

05/03/2019 is er de Sienticaquiz. Hou zeker het evenement in het oog 

om te weten welke coole dingen er allemaal zullen zijn. En vooral welke 

dingen er te winnen vallen. 

Voor wie graag nog extra quizt, of gewoon graag van de goede Geos-sfeer 

geniet, kan zich dan ook al meteen inschrijven voor de Geos-Quiz! Deze 

is natuurlijk een beetje op kleinere schaal, maar zeker niet minder 

plezant! (Zelfs misschien een beetje leuker)  

Jullie weten dus al waar jullie een portie Cultuur kunnen vinden dit 

semester! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen nood, er is ook gewoon een kei toffe sfeer!... En alcohol. 
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Woordje van de schachtenmeesters 

 

Please schachten kom wat meer verbroederen met medegeologen op 

onze talrijke fantastische Geos-evenementen!! 

Groetjes  

Arthur en Quinten 

Ps.: We wensen iedereen een prettig 2e semester toe en hopen dat 

iedereen tevreden kan terugkijken op zijn eerste semester.  
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Quiz: tot welke gang behoor jij? 
 

1. Het is maandag ochtend 8u30, waar ben jij? 

A. Nouuuu, 8u lekker in mijn bed joh 
B. Voor 8u heb ik al 7 meetings gehad, 35 mails beantwoord en 10km 

gaan lopen. 
C. 8h30 wandel ik net de E binnen om aan mijn werkdag te 

beginnen. 
 

2. Het is mooi weer buiten, het zonnetje schijnt, het leven lacht je 

toe. Wat doe je tijdens je middagpauze? 

A. Mijn middagpauze is een lunchmeeting, maar ik geniet van het 
zonnetje op mijn fietstochtje op weg naar de meeting 

B. Nouuuu, lekker in de tuin thuis genieten joh 
C. Ik ga in hevige discussie met mijn collega’s omtrent de activiteit, 

gaan we kubben of dan toch pingpongen?  
 

3. Voor welke gelegenheden kom je naar de campus? 

A. Sint, pasen, lesgeven (eventueel) en belangrijke meetings. 
B. Elke werkweek dag  
C. Nouuuu, als het leven mee zit 

 

4. Om hoe laat ga jij naar huis?  

A. Hangt ervan af, sommige dagen lukt het om tegen 20h avond te 
eten. Daarna nog wat mails beantwoorden. 

B. Nou, als de meeting of les gedaan is joh 
C. Klokslag 17h maar op vrijdag stiekem om 16h al hihi 

 

5. Wat eet jij het liefste tussen uw boterham? 

A. Pindakaas 
B. Kaas  
C. Samsonworst 
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6. Als je moet kiezen tussen onderstaande domeinen, wat kies je? 

A. Vulkanen 
B. Sediment 
C. Paleo 

 

7. Wat is uw lievelingsfilm? 

A. Into the wild 
B. Documentaire over romeinse vazen 
C. Star wars 

Punten 

 

 

 

 

Jij behoort tot : 

 

         

X < 0 0 < X < 9 9 > X > 15  X > 15 

Geogang Oranje gang Groene gang Prof. Muchez is 
this you???? 
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Geos zoekt slogan 
Voor de nieuwe sport T-shirts van Geos zijn we opzoek naar een toffe 

slogan. Als braaf praesidiumlid kwam ik op de site 

https://www.shopify.com/tools/slogan-maker . Op deze site kan je een 

woord ingeven en dan krijg je een reeks slogans. Als geoloog is het eerste 

woord dat je ingeeft natuurlijk ‘Rocks’. Hieruit kwamen een paar mooie 

ideetjes. Allereerst waren er een paar die elke geoloog herkent. 

Rocks Is Our Middle Name Rocks puts the rest to shame. 

Rocks- It’s like heaven! Rocks is my world 

Nobody Better Lay a Finger om 
my Rocks 

I trust Rocks 

You Deserve A Rocks Today. Rocks will make you feel better 

The Gods made Rocks. Rocks, when no one else is around 

How many licks does it take to 
get to the center of a Rocks? 

Rocks make dreams come true 

Happiness is Rock-shaped Rocks. Let the good times roll. 

Rocks- one is not enough. Everything we do is driven by 
Rocks. 

 

Er kwamen ook een aantal mooie slogans uit om onze studierichting te 

promoten. 

Rocks, the smart choice Rocks. We Build smiles. 

Rocks, not that other crap. Rocks – Yabba Dabba Duh! 

Inspired by Rocks Think positive, think Rocks 

Rocks puts the rest to shame. We’re serious about Rocks. 
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Andere slogans waren iets vreemder tot soms zelfs een beetje 

verontrustend… 

Be young, have fun, drink Rocks Don’t be Vague. Ask for Rocks. 

Rocks will solve all of your 
troubles. 

Kick ass with Rocks! 

I like the Rocks in You. Can you feel it? Rocks. 

If You Like A Lot Of Rocks On Your 
Biscuit, Join Our Club 

Rocks, the only way to fly. 

Because Rocks can’t drive. Rocks knocks out the competition 

Four out of Five Dentists 
Recommend Rocks. 

Washing machines live longer 
with Rocks! 
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Diabetes en andere vieze ziektes in 2019 
 

Vijvendertig kerstfeesten, oudjaarsavond, nieuwjaarsdag, driekoningen, 

het einde van de maandstonden van tante Polly, alles wordt gevierd deze 

dagen, “want het is toch zo gezellig samen zijn”. Zeker wel, ons allemaal 

samen tot diabeet eten zodat wanneer uw wingman u probeert te 

verkopen aan ne maat in 2019, hij u zal beschrijven als ‘das wel een 

gezellige’. Ma bon, het is een manier om de economie te stimuleren dus 

dit kunnen we enkel maar steunen. Zo kan Jansens Pharmaceutica in 

Beerse zijn nieuwe medicijnen tegen diabetes over een breder 

doelpubliek verspreiden (haha, breder woordmopje). Al zorgt het bedrijf 

zelf voor proefpersonen voor deze ontwikkeling, ze zijn namelijk een 

nieuwe McDonalds aan het bouwen naast hun deur.  

Na vier jaar koppig zijn en zeggen ‘dat is een dag gelijk nen andere, ik 

vier dat niet, ik ga om 23h slapen’, ben ik dit jaar toch bezweken om 

2019 wakker in te zetten. Boy was I wrong. Mijn probleem met 

Nieuwjaar: het moet leuk zijn en je moet zat zijn, en het liefst vanal 

filmen we dit heel de avond lang zodat iedereen kan meekijken op 

instagram. Nobody cares Patricia, but we are very proud you were able 

to eat 17 mini donuts all at once. Desalniettemin toch veel leut gemaakt 

en een fles wijn achterover gekapt, om dan om 23h56 aan te komen op 

het kerkplein. De plaats waar de drugshandel van de Kempen zijn 

thuisbasis heeft. De plaats waar het vuurwerk afgestoken ging worden. 

De plaats waar overigens de kerststal met kinneke Jezus en de beestjes 

stond. Nu in gedachte houdende dat het leuk, zat en instawaardig moest 

zijn, leek het veel mensen een goed idee om super zat (vereiste 2) een 

mooi vuurwerkje af te steken (vereiste 3). Gelukkig zijn er mensen die 

graag dubbel verdienen, danku meneer de brandweerman en danku 

mevrouw de ambulancier. Waar het niet dat de gewonden zijn gevallen 

door het vuurwerk, dan zouden andere wel aangevallen zijn door een 

ongecontroleerde haan die ontsnapt was uit de kerststal. Alsof dit alles 

nog niet traumatisch genoeg is, geven alle mensen die u kennen/ denken 

u te kennen/ u ooit al eens gezien hebben/ uw profiel bij voorgestelde 

vrienden op fb hebben zien staan/ die ooit nog met uw tante Polly 

hebben gemuild achter de kerk toen ze 16 waren, al die mensen geven 

u drie (niet één maar DRIE) kussen. Om het zo te zeggen, als je nog geen 
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diabetes had, dan heb je nu ongetwijfeld wel een andere vieze ziekte 

opgelopen, thankx tante Polly.  

Maar toch, wees niet zo rationeel pessimistisch, zei tante Polly, neem 

een gelukkoekje: “Tijdens het nieuwe jaar zal er iets gebeuren dat uw 

leven omslaat”. Ja bon, dat is zoals Sabine die in de herfst het weer 

voorspelt: bewolkt, met opklaringen, kans op een bui en wind vanuit het 

NW. Ja, dan hebde altijd gelijk eh Sabine, tss geografen. 

 

Gelukkig Nieuwjaar. 
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Het kerstfeestje, meer dan enkel kroketten 

Populaire rubrieken doorheen de jaren van cleavage, waren vaak 

omtrent eten of drinken. Zo hadden we de rubriek ‘Koken met Joke’, 

uiteenzetting van elke bieren e.d. We broeden al eventjes op het plan 

om een rubriek te schrijven over de 2e kolom in de baarr. Helaas zou 

deze rubriek onze financiële begroting in de war sturen 

#wijwillenmeergeld . Hopelijk dit semester dus meer geluk met deze 

rubriek, we hebben zelfs al iemand gevonden die op de 3e plaats staat 

voor het recorddrinken ‘2e kolom’. Het zou jammer zijn moesten onze 

vele efforts die we al gedaan hebben, voor niets zijn geweest. 

#geefonsgeld 

Daarom trokken we met de hele redactie naar het kerstfeestje van 

geologie (alles zelf betaald!). Even een culinaire samenvatting van deze 

avond:  

- Cava en hapjes – 

Grand baron stond in reclame in de colli, een goede cheape standaard 

waar je niets verkeerds mee kan doen. Behalve bij CR en AVC die meteen 

voor bier of wijn kozen want cava is niet te zuipen, bescheiden mening. 

Uiteraard hoort cava bij elk feestgebeuren en vloeide het vlotjes de 

keelgaten binnen. De ovenhapjes, makkelijk, lekker en snel klaar, ideaal 

voor het doelpubliek dat vaak ook makkelijk is en snel klaar, lekker is 

heel variabel in dit geval. Daarnaast hadden ze ook werk gestoken in 

wrap hapjes, deze vielen ook zeker in de smaak maar zorgde toch ook 

voor enkele onsmakelijke momenten. Het knelpunt was de grootte van 

deze hapjes, te groot om één keer in uw mond te steken maar bij het 

nemen van een hap was morsen onvermijdbaar (ik spreek uit ervaring).  

- Soep en wijn –  

Huh? Geen komkommersoep? Oef. Lekkere preisoep it is. Diepe grote 

borden van deze lekkernij werden naar binnen geslurpt. Tijdens het 

eerste gerecht is het dan ook tijd voor een eerste glaasje wijn. EP, 

wijnopener van dienst, klungelde lang en veel waardoor in sommige 

glazen her en der kurk werd gevonden. Maar hoe meer eten hoe beter, 

dus niemand klaagde.  
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- Voorgerecht –  

Een pasta met tomatensaus, mozzarella en basilicumblaadjes. De 

kruiden in dit gerecht zaten nog niet zo goed, om niet te zeggen dat het 

gekruid was door een hond wiens tong was afgebrand door chernobyl. 

Desondanks werd het goed naar binnen gesmikkeld en zorgde het 

basilicumblaadje voor een aangename verfrissing.  

- Krokketjes –  

Het belang van de avond, de reden waarom alle 53 mensen op het 

kerstfeestje aanwezig waren: de krokketen. Krokketjes met een soort 

van Gentse waterzooi met extra veel witte wijn. HEERLIJK. Zelfs voor de 

vegetariërs was er de moeite gedaan om deze groentensaus met tofu te 

voorzien, voor mensen die een halal dieet volgen werd er een apart potje 

gemaakt zonder spek en voor de echte bourgondiërs zat er goed veel kip 

en spek in. Niemand horen klagen, alles was tip top in orde, de stijging 

in contentement kan ook wel te maken hebben met het alcoholgehalte 

in het bloed, maar dit betwijfel ik. Helemaal op het einde kwamen ze 

zelfs nog langs met pomme duchessekes… 

- Dessert en degustiefke –  

Derde bachelor had ook zijn uiterste best gedaan om het dessertenbuffet 

zo uitgebreid mogelijk te maken. Er waren wel tachtigduizend mini-

donuts, bananentiramisu, fruitsla, cupcakes enzovoort. Dessert voor een 

heel leger, of gewoon voor YVI en AVC die blijkbaar een zeer groot 

bakkes hebben. Dit jaar was er helaas geen degustiefke voorzien door 

EP, wel zorgde JVdL voor een mooie demonstratie sierlijk vomeren over 

tafel. Dit maakte de avond extra smakelijk, bedankt.  

Conclusie, het was super goed in orde. Het eten was lekker, de service 

was in orde en het bier was niet vervallen (of wel?). Bedankt aan tweede 

bachelor voor een leuke, lekkere avond. Bedankt aan de rest voor het 

leuke, lekkere gezelschap. 

   



20 
 

Horoscoop 
 

Dino (Ram): 

Je volgende maand wordt er eentje om nooit te vergeten, saai. Trek je 

op aan het feit dat het altijd erger kan, maar pas op, heb geen 

medeleven met de geograaf! 

 

Aquifer (Waterman): 

Je zit met je handen in je haar. Niet alles zal verlopen zoals je het 

verwacht. Deze maand zal het zeker botsen met je eigen eigenzinnigheid 

maar denk eraan: ‘Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf 

helder’. Dit geldt niet voor deadlines!! 

 

Trilobiet (Kreeft):  

Deze maand zal voor jou heel emotioneel worden. Het zal voelen alsof 

extinctie heel nabij is. Voel je echter niet te verlegen om je mama om 

een knuffel te vragen! 

 

Hamersmijter (boogschutter):  

Jouw filosofische kant komt deze maand naar boven. Vergeet niet 

effectief te werken in plaats van te denken dat je de deadline van jouw 

bachelorproef of masterthesis wel zal halen. Je kan misschien een beetje 

van jou optimische uitlenen aan de Trilobiet. 

 

Mammoet (Steenbok):  

Laat je niet uit je veld slaan door slecht gekozen voorbeelden van 

tactloze, niet nader benoemde professoren. Je bent een geweldig 

persoon die zich niet moet laten doen.  
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Tweeling (Tweeling): 

Misschien is het al tijd om te beginnen werken aan die summerbody, 

want je winterbody is ready to go!  

 

Schacht (Maagd): 

Laat je door enkele slechte examens niet direct overtuigen om van 

richting te veranderen. Je hebt meer in je mars dan je denkt. Indien je 

nog steeds een maagdelijke schacht bent, laat die boeken links liggen en 

verleg je grenzen.  

 

Anomalocaris (Leeuw):  

Wees jouw gulle zelf, zet jouw examenvragen op de examenwiki en deel 

jouw samenvattingen op de dropbox. Maar pas op, wees niet te 

neerbuigend naar de mensen die het met minder doen. 

 

Stauroliet (Stier): 

Vergeet zeker jou fluovestje en helm niet op excursie. Veiligheid boven 

alles! Zo word je zeker teruggevonden wanneer je door je koppigheid 

om die ene steen kapot te krijgen achterblijft. 

 

Kompas (Weegschaal):  

Je bent het noorden kwijt! Plots besef je dat je op internationale 

excursie naar het zuiden moet. Zet die besluiteloosheid even aan de 

kant. Het maakt niet uit bij welke vliegtuigmaatschappij je een ticket 

boekt want je gaat beter met de trein. #studentsforclimate 

#tocheenbeetjehoogtevrees 

 

Belemniet (vissen): 
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Je bent een bom. En gelukkige verjaardag! 

 

Ammoniet (Schorpioen): 

Je bent vastberaden om je tweede semester te knallen. Deze 

vastberadenheid samen met jouw wilskracht kan het praesidium van 

volgend jaar zeker gebruiken. Zet 6 MAART dus zeker in je agenda! 
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Blokdagboek: Ups and downs, hoog 

conjuncturen en eutectic points in deze zware 

tijden. 
 

De blok, zware periode voor alle studenten. Voor de eerste jaars, die 

onzekerheid. Was universiteit toch niet te hoog gegrepen? Had ik toch 

niet beter een nuttige richting gekozen? Zal die Nederlander mij wel 

verstaan??? Of de bunker harde blok in het tweede jaar die als Pietje de 

dood uit het niets tevoorschijn komt na een semester vollenbak 

rondtsjoolen. Met uiteraard als zeis, de enige echte doodklopper: 

milieuchemie #almostRIPJohnny. Als derde bachelor heb je al stevige 

examens verzet in uw leven en mag je trots zijn dat je tot daar bent 

geraakt. Afhankelijk van uw minor heb je dan ook al behoorlijk wat 

gezwoegd doorheen het semester, dus verdien je wel een relatief 

rustigere examenperiode. Al is Pietje de dood nooit ver weg, want de 

hoeveelheid leerstof kan hard inslaan #almostRIPJohnny. Of Poesen kan 

ook hard inslaan met antwoorden als ‘en gij bent ne geoloog?’ of ‘zeker 

dat jij mee was op excursie?’ . Maar hej, komt wel goed hoor! Want dan 

kom je in uw master terecht, en als je uw bachelor al overleefd hebt, 

hoe moeilijk kan een master dan nog zijn? #Johnnyfixtdaecht. Na een 

semester hard labeur, volgt een blok vol hard labeur.  

Nu al deze voorgaande blokken waren niets in vergelijking met de blok 

van een 2e master student. Ik kijk met heimwee terug. Het probleem 

tijdens deze blok: TIJD en DRUK. Te weinig en te veel maar dan in de 

andere volgorde. Hallooo, ik presteer niet zonder druk? Ondanks het feit 

dat naar de les gaan zelden gelukt is, met 39 credits die al weg zijn aan 

karteren en thesis, blijft er niet veel over. Daarom hield ik deze 

examenperiode een dagboek voor u bij om emotionele breakdowns beter 

te kunnen verwerken.  

 

27 december 2018 

VV vraagt of ik mee ga nieuwjaarsduiken. Antwoord: nee dat is koud. 
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29 december 2018 

We begonnen direct met een negatieve curve, mijn eerste examen valt 

pas 23 januari, dus was er weinig nut om al te studeren. Positief zou men 

denken, elke positieve kant, kent een negatieve kant = verplicht aan 

tafel blijven zitten bij familie feesten. Genietende van tante Sonja die 

vertelt dat ze een nieuw waxproduct heeft om haar oksels te scheren 

maar het al maanden in de kast heeft staan uit vrees dat ze de 

natuurlijke habitat van de bladleuzen die er momenteel leven zou 

beschadigen. 

 

3 januari 2019 

VV vraagt of ik mee ga nieuwjaarsduiken. Antwoord: nee dat is koud. 

 

4 januari 2019 

Dan toch maar wat thesissen zeker? Miserie hier, meeting daar, errors 

overal. Een week vol ups-and-downs die uitgemonden is in een mental 

breakdown. Mijn stalen? Waar zijn mijn stalen? Ja die zijn kwijt. (Ik 

beloof nog steeds een bak bier aan de persoon die mijn stalen 

terugvindt). Bij het terugschrijven van deze zin, ben ik weer 8 maanden 

levenstijd verloren door stress. Moraal van het verhaal; leg alles weer 

mooi terug op zijn plaats. (Al wilt dat niet zeggen dat je het altijd direct 

terug vindt #bankkaart #cardstop #portemonnee #suckt).  

 

5 januari 2019 

VV zegt dat de nieuwjaarsduik heel leuk was en dat ik volgend jaar zeker 

mee moet. Antwoord: nee dat is koud.  

 

6 januari 2019 

VV vraagt of ik naar Leuven wil komen om mee te zuipen. 
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7 januari– 8 januari 2019 

19 uur durende rollercoaster van emoties. Het begon allemaal tijdens 

een autorit, ahha! Autorit = roadtrip = roadtrip cd. Mijn favoriete 

roadtrip cd is ongetwijfeld Donna hitclub 2004. Hupsa, cd’ke erin knallen 

en vollenbak goan met Natalia, Ruslana en Britney Spears. Vanaf de 

eerste noot van de eerste schijf wist ik al, hier klopt iets niet… Denkende 

dat mijn feestvermogen wat gedempt was door het saaie thesisleven 

spoelde ik door naar het volgende nummer, de klap was fataal: dit is niet 

hitclub 2004 maar donna hitclub 2003. Om het kwaliteitsverschil tussen 

beide cd’s te vergelijken; Als de Donna hitclub cd van 2004 een skarn 

deposit is, dan is die van 2003 een povere zand afzetting uit de limburg, 

zelfs zonder podzol. Als de Donna hitclub van 2004 den Trapper was in 

Herentals, dan is die van 2003 den decathlon. Als de Donna hitclub van 

2004 de anticline van Durbuy is, dan is den 2003 de spa-Martaux 

formatie. Als de Donna hitclub van 2004 een geoloog is, dan is den 2003 

een sociale geograaf. Het niveau verschil is moeilijk te bewoorden, maar 

zo hebben jullie een idee. Na deze teleurstelling begon ik te vrezen dat 

ik in een negatieve spiraal zat. Zeker met volgende paniekaanval: Waar 

is de Donna hitclub 2004 dan gebleven??? En daarbij aansluitend: WAAR 

ZIJN MIJN STALEN???????  

De volgende ochtend wist ik, ik kan niet beginnen studeren alvorens ik 

die cd terug heb. Zou een grote belediging zijn t.o.v. alle zangers van o-

zone en Kate Ryan (niet alleen het respect voor hun, maar ook de schrik 

van haar kniezwengel op mijn neus, was mijn drijfveer voor het vinden 

van de cd). Laatste roadtrip dateerde van de sneeuwmachine-roadtrip 

naar Aalst voor de awesome IjstijdTD, toen ook VV verliefd werd op deze 

knaller van formaat. Na een deductieve werkwijze tot de 

veronderstelling gekomen dat de cd zich hoogstwaarschijnlijk toch in 

mijn kamer bevond, was ik herenigd met mijn trouwste roadtripvriend. 

Tegen 15h kon ik dan toch nog beginnen leren. Wat een dag.  

 

9 januari 2019 

VV vraagt of ik naar Leuven wil komen om te gaan zuipen. 
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Doet mij daarna beloven dat we de eerste maandag van het semester 

ons gaan bezatten in de baarr. As if that was still a question.  

 

10 januari 2019 

Kinesist vraagt wat ik volgend jaar met mijn leven wil doen, mental 

breakdown op de massage tafel is een feit. Hele dag reizen opgezocht, 

productieve dag, Alta Via in de dolomieten is zeker de moeite. (PS: De 

rit naar en terug van kine vollenbak gegeven op Donna hitclub 2004, 

genieten!)  

 

13 januari 2019 

VV vraagt of ik mee een Lord of the Rings marathon wil houden. Met als 

extra overtuiging; Het is met alcohol enzo.  

 

 

14 januari 2019 

VV en JP vragen of ik mee een Lord of the Rings marathon wil houden. 

Met als extra overtuiging; Ma das me alcohol he 

 

 

16 januari 2019 

Sandrinetje is vandaag overleden, weeral een kindje dat sterft in Thuis. 

Ni goe bezig eh manne, uit protest schrijf ik geen thuisrubriek deze 

editie (Iedereen super sip, I know, sorry nog vele andere leuke rubrieken 

om te lezen xoxo). 
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17 januari 2019 

STOP! 5 Minutes dance party want JB is geslaagd op milieuchemie!!! We 

spreken af maandag 11 februari in de baarr om dit te vieren. 

 

18 januari 2019 

EP vraagt of ik in Leuven ben. Als ik vraag waarom krijg ik volgend 

antwoord: ‘zuppe’. Ik heb mij altijd verzet tegen de media die studenten 

afschreef als alcoholiekers maar ik begin mijn mening toch meer en meer 

in twijfel te trekken.  

 

21 januari 2019 

VV asks in 2nd master group who wants to go for drinks on Wednesday.  

 

23 januari 2019 

VV wants to assure that we are going for drinks in the afternoon and 

evening.  

 

30 januari 2019 

Laatste examen van deze blok, went well, thankx for asking. Het 

stressgehalte in deze blok lag even hoog als andere jaren. Deze keer 

waren het wel grotendeels onnodige stressmomentjes die totaal niet 

gerelateerd waren aan examens. Conclusie: presteer je goed zonder 

druk, dan is 2e master student worden echt iets voor jou! Zeker als je er 

een thesis bij Marijke bijneemt. Stressvrij leven gegarandeerd!!  

Heb je het liever wat drukker en hou je van uitdaging? Kies dan voor het 

keuzevak metals en een thesis bij Muchez! Maar zelfs dan valt het heus 

wel mee, want er blijft altijd genoeg tijd over om een occasioneel pintje 

te drinken #VV.   
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De Beste Blokuitspraken 
De blok en de examens is een periode waar niemand graag aan 
terugdenkt. Heel de dag en/of nacht aan een bureau zitten terwijl je 
hersenen langzaam in pap veranderen. De vermoeidheid, depressie en 
stress is niet enkel erg vervelend, maar geeft ook aanleiding tot een 
paar mooie uitspraken. Toch iets om met een glimlach aan terug te 
denken dan. (Special credits to ZvB) 
 
TT: Het hoogtepunt van mijn blok is 31 december wanneer ik mij 
helemaal te pletter zuip. 
TT: Het dieptepunt van mijn blok is 1 januari 
 
ZvB: Wij gaan in de Lesvrije naar Athene. 
AM: Lissabon is tweede keus. 
ZvB: Wat? Nee! Ik wil niet terug naar Spanje. 
 
RH: Er zijn echt wel grenzen aan de dingen die ik wil doen voor goede 
punten. 
ZvB: Allé, bij mij ni ze… *geniepig lachje* 
 
RH: Ik heb het gevoel bij die cursus zoals wanneer ge een grote hoop 
was vast hebt. Elke keer dat ik iets nieuws wil oprapen, valt er een 
deel af. 
ZvB: Bij mij ligt er dan toch meer was op de grond dan dat ik in mijn 
handen heb. 
 
ZvB zingt Bebe Rexa: I’m a mess, I’m a loser, I’m a hater, I’m a user 
RH: Bent gy een user? :o 
ZvB: Ja, ik use deze fles, ik use deze telefoon. … Ik misuse AM. 
 
ZvB beledigt AM, waarop AM met een pakje zakdoeken smijt met de 
waarschuwing: “Het volgende is mijn Nokia he!” 
 
IVC: Ik lach ook altijd als ik stress heb. Dat is heel gênant in een 
ziekenhuis. 
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Verder zijn er nog een paar uitspraken die niet gebeurden tijdens de 
blok, maar wel zeker het vermelden waard zijn. 
AM tegen TT: Ik wist wel dat gij een bril had, want elke keer dat ik u 
op uw gezicht wou slaan, dacht ik ‘ooh nee, die heeft een bril op.’ 
RH: Hij heeft nu geen bril meer op. 
AM: Dat is waar, maar ik sla geen meisjes 
ZvB: Jawel 
 
TT kamt zijn haar plat tegen zijn voorhoofd. 
ZvB: Dat doet mij echt denken aan iets… zoiets slechts. 
 
ZvB: Vorig jaar hebben we op het Kerstfeestje naar mijn ex gebeld. We 
kunnen dat dit jaar terug doen. We kunnen naar AM bellen. 
 
JVdB: Kerstmis, dat is traditie. Altijd even zat, altijd dezelfde kleren,… 
MVD: Altijd even lelijk 
JVdB: Ja, dat is VV. 
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Roddels 
 

CR is al met illegale handelpraktijken bezig in het Noorden. Anderhalf 
uur op een bus naar Zweden om haar alcoholgehalte op punt te 
houden. Dedication.  

 
Op de vraag “Is die van u stijver?” van ZvB antwoordde MvH “Nee, maar 
wel langer.” 

 
Schacht BL denkt dat je ‘krokketten’ met een q schrijft. Hij voelt zich 
te verbelgd... Whyy?? 

 
JVdL heeft gespauwd op het Kerstfeestje. Volgens omstaanders was het 
in een perfecte boog en had het eerder een banaangele kleur.  

 
MvH denkt dat SC wel weet wat Marxistische geografie is omdat hij er 

uitziet als een communist. 

 

YVI identificeert zich als one of the girls. Hij is dan ook  
TRANS...portpraeses. 

 
YVI wilt vriendin S graag pijndoen...voor Valentijn. 

 
Volgens MVH is echt alles klein aan hem. 

 
ZvB begint de dag goed door haar sleutels in het wc te laten vallen. 
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HET GEOS-BOS 
Een satirische rubriek of memesenzo  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 



33 
 

 



34 
 

 



35 
 

 

  



36 
 

 

Gesponsord door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


