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Beste leden,  

De tijd vliegt voorbij en zonder het 

door te hebben zijn we al aan de helft 

van het 2e semester gekomen. Dit is 

een van mijn laatste keren dat ik een 

voorwoord schrijf en om nog 

emotioneler te worden zijn dit de 

laatste weken van mijn jaar als praeses. 

Maar niet getreurd want de 

verkiezingen beginnen er aan te komen 

en binnen een paar weken weten we 

wie volgend jaar de mooiste kring van 

Gent zal leiden! Eerste afspraak in 

aanloop naar de verkiezingen is de 

infovergadering op 31 maart in de 

Salamander. 

Het Galabal van 3 weken geleden is nog maar net verteerd of 

er worden enkele andere kleppers van activiteiten op jullie 

afgeschoten! Binnen 1 week staat onze jaarlijkse 

vriendjescantus op de agenda! Net zoals vorig jaar mogen wij 

hierop onze vrienden van Chemika uit Leuven verwelkomen. 

Ut vivat, crescat en floreat Chemica!  

Jullie Praeses, 

Timo
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Sinds het vorige Pipetje hebben 

we ook op cultureel vlak weer 

heel wat beleefd! Maandag was 

het Quiz, donderdag Booka 

Shade in de Vooruit en begin 

week 3 zijn we op 

stadswandeling gegaan. 

Toegegeven, het was ook een 

beetje een kroegentocht, en 

iedereen die er niet bij was 

heeft echt wel iets gemist! 

We hebben nl. een paar 

klassieke cafés in Gent bezocht, waarvoor hier enkele tips:  

 Het Dreupelkot: Patron Pol heeft een reuze keuze 

aan zelfgemaakte en soms wereldberoemde jenevers. 

Van klassiek tot exotisch is er voor ieder wat wils. 

 De Trollenkelder: Heel gezellig biercafé op Sint-

Jacobs. Bier van de maand is altijd een super deal! 

 Het Spijker: Geen commentaar nodig, gewoon een 

must. 

 De Dulle Griet: Naar eigen zeggen ‘250 

drankvariëteiten’ en de beruchte reuzekwak. Wie dit 

niet kent moet daar allerhoogst dringend heen! 

 Hot club de Gand: Hier promoot men in een heel 

gezellige sfeer een brede waaier muziekstijlen. Elke 

dag Livemuziek bij een fles La Chouffe, wat wil je nog 

meer? 
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Liever cocktails? Jigger’s is een topklasse cocktailbar in 

Oudburg. Het feit dat je moet reserveren en elke week 

andere druppels op de kaart staan laat ik hier voor zich 

spreken. (En barman Olivier Jacobs is al twee jaar op rij ’s 

lands beste barman) 

En voor wie in dit lijstje nu nog niets interessant heeft 

gevonden heb ik deze nog in petto. 

De Charlatan: Op de Vlasmarkt, in het hartje van Gent vind je 

dit muziekcafé. Met 3 verschillende zalen, een zomerterras, 

de wekelijks verschillende optredens en tal van beminde dj's 

is het een van de grootste en belangrijkste 

uitgaansgelegenheden van de stad Gent. 

Dus kom eens buiten, verken Gent! 
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Bij veel van jullie is dit wel bekend, de logoquiz. Aangezien 

het Pipetje niet in kleur wordt geprint, heb ik geprobeerd te 

kiezen voor logo’s die uit 1 kleur bestaan. Weet jij ze 

allemaal? (zie pag. 37 voor de oplossingen.) 

1.             …………………………………………………… 

2.           …………………………………………………… 

3.      …………………………………………………… 

4.      …………………………………………………… 

5.          …………………………………………………… 

6.       …………………………………………………… 

7.        …………………………………………………… 
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8.       …………………………………………………… 

9.                 …………………………………………………… 

10.            ……………………………………………………  

11.         …………………………………………………… 

12.           …………………………………………………… 

13.       …………………………………………………… 

14.             ……………………………………………………

15.     …………………………………………………… 
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Deze keer een beetje een andere prijsvraag, niet een foto van 

een plaats in Gent. Wat dan wel? Een babyfoto van bijna alle 

leden van het huidig praesidium! Herken jij iedereen? 

Elke foto heeft een nummer en hieronder staat een lijstje van 

de praesidiumleden die je zou moeten herkennen:

A. Johannes Lauenstein 

B. Timo De Groof 

C. Flore Goes 

D. Philippe Chan 

E. Bart Dequeker 

F. Charlotte Truyens 

G. Laurens Lievens 

H. Greet Vanheule 

I. Anne-Mare de Vries 

J. Yamin Abdouni 

K. Sebastian Van Colen 

L. Matthias Castelain 

M. Chiel Mertens 

N. Gert-Jan Hofman 

 
Stuur je antwoord in de vorm van 1E, 2B, .. etc naar: 
chemica.scriptor@gmail.com 
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De prijs die deze keer te winnen is, is een fles 

overheerlijke jenever.



Column Simonszaken 

 
18 

Prangende vraag 

Dat is nou leuk van het leven! Antwoorden die je al jaren 

niet kan vinden op prangende vragen. Op een verloren 

zondagavond, staar je nietsvermoedend voor je uit, op 

een onbewaakt moment valt het antwoord je zomaar toe 

op de vraag die je al tijden weer vergeten was.  

Hugo Brandt Corstius, (29 augustus 1935 -28 februari 

2014). Hij was een Nederlands schrijver, wetenschapper 

en columnist, die zowel in de alfa- als in 

de bètawetenschappen werkzaam is geweest. Hij 

schreef onder het pseudoniem Battus en stelde in 1981 

het handboek op Opperlandse taal- &letterkunde. 

Opperlands is het beschouwen van het Nederlands, 

zonder waarde te hechten aan de betekenis van de 

woorden, maar om genot te onttrekken aan de vorm van 

de taal of op zijn Opperlands gezegd: "recreataal". 

Wat heeft die Hugo nou met die prangende vraag te 

maken? Nou, in zijn boek staat het antwoord dat ik al 

jaren vergeten was te zoeken, namelijk: Het woord 

‘Zelfvervuller’. Een ‘Zelfvervuller’ is een woord dat zelf de 

eigenschap bezit die het benoemt. Voorbeelden zijn: 

spelfaut, S-bocht, ge-vie-ren-deeld en elfletterig. Een 

woord dat terugslaat op zichzelf. Ha leuk! Ik weet niet 

eens meer om welk voorbeeld het gaat maar ik zocht 

een woord voor een woord dat terugslaat op zichzelf. En 

het antwoord komt zomaar naar me toe. 

(Je kan ook vlak voor het slapen gaan in bed gaan 

liggen met een lastig vraag. Het kan zijn, zoals bij mijn 

oom in zijn studententijd gebeurde, dat je de volgende 
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ochtend wakker wordt met het antwoord. Je hoeft niet 

per se op die verloren zondagavond te wachten.) 

Er zou een website moeten komen met antwoorden op 

vergeten vragen. Of ook leuk, een website voor 

antwoorden waarvan je niet eens wist dat de vraag 

bestond. Ik ken één leuk wiskundig voorbeeld van een 

zelfvervuller wat voor mij op die laatst genoemde 

website perfect zou passen:  

Twee vijf zesde – een derde = twee en een half 

(in cijfers: 2 5/6 – 1/3 = 2 1/2). Geef elke letter een 

waarde (a = 1, b = 2, c = 3 enz.), tel alle waardes per 

formuleonderdeel op en de formule klopt! 

Opperlans was volgens Battus "Nederlands met 

vakantie, Nederlands zonder het akelige nut dat aan die 

taal nu eenmaal kleeft". En over de Opperlander zei hij 

dat deze de Nederlandse woorden en zinnen niet bekijkt 

om er wijzer van te worden maar om ervan te genieten. 

Kijk voor meer genot op 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Opperlans  

Bestaat er naast die enkele formule ook voor de bèta 

wetenschappen of specifiek voor chemie zo’n boek? Een 

idioom van vergelijkingen die er niet zijn om wijzer van te 

worden maar formules waar je van kan genieten en het 

leven leuker maken?  

Columns van Simonszaken gaan over een rijk en 

gelukkig studentenleven 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Opperlans
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P.s. Zo beschrijf ik niet alleen het woord ‘Zelfvervuller’ 

maar vervul ik ook mezelf met dit lang gekoesterde 

antwoord. Een perfecte ‘Zelfvervuller’, fantastisch!
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Nieuws uit wetenschapsland! 

Albert Einstein had het in 1916 al voorspeld, maar het is 

nu bewezen: er bestaat zoiets als zwaartekrachts- of 

gravitatiegolven. Deze golven worden beschouwd als 

‘smoking gun’ van de oerknal. 

Op de Zuidpool bij het Amundsen Scott station met 

behulp van de BICEP2 detector zijn natuurkundigen erin 

geslaagd om primordiale B-mode polarisatie te 

detecteren in de kosmische microgolf-

achtergrondstraling. Deze achtergrondstraling is een 

restant van de oerknal die 13,8 miljard jaar geleden 

leidde tot het ontstaan van het heelal. Deze B-modes 

zijn afkomstig van zwaartekrachtsgolven. Einstein 

voorspelde in het begin van de vorige eeuw deze golven 

al en stelde ze voor als rimpels in de ruimtetijd en die 

ontstaan zijn in het allereerste begin van de oerknal, de 

zogenaamde inflatieperiode.  

In 1993 werd er voor het indirect bewijs van 

zwaartekrachtsgolven al een Nobelprijs uitgereikt. Dus 

wie weet wat deze ontdekking voor een invloed zal 

hebben op de prestigieuze wetenschapsprijzen.
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Foto’s van het galabal! Merci aan allen die er waren, kijk voor nog meer 

foto’s op de Chemica site! 
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Alles wat jij en je lief samen moeten gedaan 

hebben! 

Sorry singles, maar misschien komt dit ooit nog van pas! 

Vink al deze uitdagingen aan, nadat je ze hebt 

uitgevoerd!  

 

  

O    Naaktzwemmen. 

O    Een lange reis maken en 

liefst nog een of andere safari, 

dan kan hij haar redden. Of 

omgekeerd natuurlijk, want 

mannen van tegenwoordig 

stellen niet veel meer voor. 

O   Een weekend naar de middle of 

nowhere boeken, waar geen 

levend wezen te bespeuren is! 

O   Met kerst of andere feestdag in bed blijven liggen  

(als je geen familievetes wil veroorzaken, zeg gewoon 

dat jullie lijden aan een zeldzaam griepvirus, waartegen 

niemand ingeënt is, maar dat jullie jezelf sterk zullen 

houden ook al is het zo’n speciale dag, snif snif, arme 

jullie.) 

O   Een slot met jullie namen op aan een brug hangen en graag op een 

coole plaats. Dus niet gewoon het brugje dichtbij je kot, tenzij dat echt 

een heeeeel mooi brugje is. 
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O    Een vijfgangendiner maken voor jullie twee en heel lang aan 

tafel blijven zitten. Je kan eventueel ook doen alsof je de rekening 

vraagt terwijl je geen geld hebt. Dan zal je wel in natura moeten 

betalen… 

O    Zatjes worden terwijl jullie 

series kijken. Misschien doe je dit 

beter niet op verplaatsing?  

O    Een ietwat foutere uitdaging: samen uitgaan in de 

overpoort en doen alsof jullie elkaar voor het eerst 

ontmoeten en versieren. Je partner kan je dan verleiden 

met deze openingszin: Weet je het verschil tussen seks en 

een goed gesprek? Nee, ga dan even mee naar bed voor een 

discussie.  

 

Je kan dan even naar toilet gaan en zeggen: ”Mocht 

je me zoeken, ik ben in de wolken. Btw: Ik hou niet 

van regen, maar wel van spetters.” 

O    Een dag veel te dure 

huizen bekijken. Ga in een 

geklede outfit en stel veel 

vragen. Dromen mag toch? 

O    In een boomhut slapen Heeey Fa!!! 
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O   Gewoon even de auto 

instappen en naar Parijs 

rijden. Op naar de tour 

Eiffel zonder tweiffel! 
O    Seks in het openbaar. Maar als je 

bestraft wordt, vernietig dan snel dit 

Pipetje! Ik ben niet verantwoordelijk 

voor ongevallen en rechtszaken, daarbij, 

ik ben toch anoniem (hihi). 

O    Samen uit één boek lezen en het ook samen uitlezen. Als een van 

beiden een enorm zwoele stem heeft, kan het boek ook voorgelezen 

worden. Begin dan misschien niet met een dik Harry Potterboek of 

een hese stem is onvermijdelijk! 

O    Een roadtrip maken! Jullie kunnen beurtelings rijden. Vrouwen 

kunnen absoluut wel met de auto rijden! Met een vrouw achter de 

schakelbak, zit je tenminste op je gemak! 

O    Samen duiken en elkaar onder water de liefde verklaren. Klinkt 

zeer romantisch, maar laat die zuurstoffles toch maar bevestigd aan 

je mond! 

O    Een champagneontbijt nemen. 

Bubbeltjes tussen je vlindertjes! 
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    Standje van de maand: 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: wewomen.be, ze.nl, leukespreuk.nl

O    Op citytrip gaan in je eigen stad, sowieso dat je niet alles al 

gezien hebt! Je eigen kot/huis kan je beschouwen als jullie hotel. 

Je zal toch nog wel van die hotelzeepjes hebben liggen om in de 

badkamer te leggen?  

O    Gaan winkelen en een nieuwe outfit voor elkaar kiezen. Er is 

vast wel iets dat je altijd al op het lijf van je lief hebt willen zien. 

Je kunt de outfit uitbreiden met sexy ondergoed! 

Het aapje 
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We naderen de paasvakantie en dat betekent ook dat er weer 

praesidiumverkiezingen aan gaan komen. Hier alvast een 

inleidend woordje dat je misschien helpt een keuze te maken 

over of een praesidiumfunctie nu wel of niet iets voor je is. 

Het praesidium van Chemica bestaat uit 16 mensen. 

Aangezien er een aantal functies door twee mensen worden 

uitgevoerd kan je 13 verschillende functies onderscheiden: 

Het DAGELIJKS bestuur bestaat uit: 

Praeses, Vice en Penning 

Het ALGEMEEN bestuur bestaat uit: 

Web, Sport, Cursus, PR-intern, PR-extern, Feest, Cultuur en 

Scriptor 

En dan bestaat er nog het CANTUS bestuur:  

De cantor en twee schachtentemmers 

Het cantus-praesidium wordt niet op de gewone 

kiesvergadering gekozen maar zal tijdens de cantus op 8 mei 

gekozen worden. 

Normaal gezien is het zo dat voor het dagelijks bestuur een 

jaar praesidium-ervaring wordt gevraagd. Het huidig 

praesidium stelt het volgende praesidium samen tijdens de 

kiesvergadering waarna alle leden hun stem nog mogen laten 

horen. 
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Wat is nu de taak van het praesidium? Elke functie heeft zijn 

verplichtingen. Een voorbeeld: de web beheert de website en 

stuurt de weekmails, maar is bijvoorbeeld ook organisator 

van de LAN-party die net geweest is. De naam van de functie 

zegt eigenlijk genoeg wat je zal moeten doen als je die functie 

uitvoert. Binnen je eigen functie heb je vaak enige vrijheid om 

je functie naar eigen inzicht uit te voeren. Maar naast je eigen 

functie ben je ook deel van het geheel en zal je bij cultuur- of 

feestactiviteiten een shift moeten draaien en ook op het 

Chemica kot zal je tijdens een deel van je middagpauzes te 

vinden zijn. Daarnaast is er iedere zondagavond vergadering 

en ben je een deel van het geheel en zal je dus ook je mede 

praesidium moeten ondersteunen. Maar naast al deze 

verplichtingen zijn er natuurlijk ook een aantal voorrechten 

die je hebt.  

Lijkt je dit leuk? Kom dan zeker naar de infovergadering op 31 

maart!
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http://www.sudokunet.nl/ 
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De lente is in aantocht! En wat smaakt meer als je in het 

zonnetje zit dan een zelfgemaakte cocktail? Hier een paar 

receptjes met lekker veel fruit, dus dat maakt de cocktail 

extra gezond! 

Witte rum (1 deel) 
Monin/suikersiroop (1 el) 
Limoen (sap van een halve limoen) 
Kiwi Gold (2 stuks) 
Crushed ice (1 glas) 

1 deel = 30 ml 

Voor deze cocktail gebruik ik het liefst kiwi gold. Deze kiwi 

soort is lekker zoet. Snijd 2 kiwi’s door de helft om ze uit te 

lepelen. Voor je hiermee aan de slag gaat maak je een schijfje 

voor de garnering. Doe de kiwi in de blender. Pers hierover 

een halve limoen, voeg rum (1,5 barmaatje) en suikersiroop 

(2 barlepels) toe. Crushed ice voeg je in delen toe tussen het 

blenden. Blend en uitgieten in een Margarita glas. Garneren 

met een waaiertje van halve kiwischijfjes. 

 

http://www.cocktailicious.nl/kiwi-daiquiri/
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Wist je dat.. 

 

* 1 op 4 mannen het licht uitdoet tijdens het vrijen 

* Seksspeeltjes en vibrators verbannen zijn in winkels in 

Alabama en Mississippi onder het motto: een orgasme is geen 

mensenrecht 

* De vibrator (nu we toch bezig zijn) werd uitgevonden in de 

19e eeuw ter bestrijding van hysterie 

* Vrouwen het idee van een vibrator kopen op zich al 

opwindend vinden door de krachtige combo van seks en 

shoppen 

* In veel films 'merkins' of schaamhaarpruiken worden 

gebruikt om de bescheidenheid van acteurs te verbergen 

* Een kwart van alle penissen lichtjes gebogen zijn in erectie 

* De gemiddelde stijve penis tussen 12,7 en 18,7 cm lang is 

* Bijna 50 procent van alle mannen vrezen dat hun penis te 

klein is terwijl de meeste vrouwen er perfect gelukkig mee 

zijn (en dan klagen dat wij zagen over onze kont) 

* Hoewel afstand de liefde misschien soms groter maakt, het 

de hoeveelheid spermacellen van je man aantast 

* Bij een gezonde man zo'n 300 miljoen spermacellen 

rondzwemmen in een theelepel van zijn witte goedje 

*Die theelepel maar 7 calorieën bevat 

* De gemiddelde snelheid van een ejaculatie 45 kilometer per 

uur bedraagt 

* Sperma proteïnen bevat die dezelfde antirimpelkwaliteiten 

hebben als je dagcrème 

* Dolfijnen naast de mens de enige levende wezens zijn die 

vrijen om genot te ervaren 
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* Mannen zoveel houden van grote poepen omdat ze 

vruchtbaarheid uitstralen 

* 73 procent van 70-jarige mannen eigenlijk nog altijd potent 

is 

* Mannen zich meer aangetrokken voelen tot vrouwen als ze 

selder eten en ze dan ook geuren verspreiden die vrouwen 

aantrekken 

* Buiten de slaapkamer, de auto nog steeds de meest 

voorkomende plaats is waar Amerikanen seks hebben 

(Saaaaaai!) 

* Annabel Chung (pornoster en wereldrecordhoudster van 's 

werelds grootste gangbang) in 1995 maar liefst 251 keer seks 

had met 70 verschillende mannen op 10 uur tijd 

* We op een volledig leven gemiddeld 20.160 minuten of 

anders 336 uren of 14 dagen en 2 weken kussen (Waar is mijn 

lippenbalsem?) 

* We bij een orgasme endorfines vrijmaken die pijn stillen 

(weg dus met het hoofdpijn excuus...) 

* De Russische supermama Madame Vassilyev tussen 1707-

1782 niet minder dan 69 kinderen ter wereld bracht waarvan 

16 tweelingen, 7 drielingen en 4 vierlingen en er 67 

overleefden 

* Heel wat vrouwen fantaseren over hun partner in een 

brandweermanoutfit 

* De grootste penis ter wereld 244 cm lang is en dat deze 

eigendom is van een orka 

* Dagelijks zo'n 100 miljoen vrijpartijen plaatsvinden
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Beste Chemicanen, 

Het is gedaan met de winterse 

koude, het is lente! Weer tijd om 

je lichaam wat zonnestraaltjes (en 

dus vitamine D) op te laten doen. 

Tijd om op het terras te zitten en 

je dikke winterjas lekker thuis aan 

de kapstok te laten hangen. En 

natuurlijk ook tijd om naar 

Chemica-activiteiten te komen. De jeneveravond is net 

gepasseerd, maar er staan ons nog veel leuke dingen te 

wachten (zie kalender!). De paasvakantie nadert en dat 

betekent dat er ook snel een moment gaat komen dat er een 

nieuw praesidium voor volgend jaar samengesteld wordt. En 

dat betekent dan ook gelijk dat dit mijn één na laatste Pipetje 

van dit academiejaar is. Wat gaat het dan toch snel! Ik schrijf 

nog steeds met veel plezier voor jullie, maar ik moet ook 

toegeven dat het niet altijd evident is om genoeg leuks te 

vinden om alle pagina’s te vullen. Ik ben daarom mijn trouwe 

columnisten zeer dankbaar voor hun tijd en aandacht en ook 

mijn mede praesidiumleden! Want zonder hen had het 

Pipetje in zijn huidige vorm nooit bestaan.. 

Tot op de info-vergadering? 

Jullie scriptor, 

Anne-Mare de Vries
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Inktpatronen, iedereen heeft ze waarschijnlijk wel nodig voor 

zijn/haar printer op kot. Stel nu dat er een firma is die 

inktpatronen verkoopt, die: 

 Tot 40% goedkoper zijn 

 Milieuvriendelijk zijn 

 Snel thuis (en dus ook op kot) geleverd worden! 

Ideaal toch?! Kijk en bestel snel op: 

http://inktpatronenvoorchemica.be 

 

Antwoorden logo-quiz: 

1. Breil 

2. Paramount 

3. Rexona 

4. Dragon 

5. Anic 

6. Dolby 

7. Wifi 

8. Gillette 

9. Johnny Walker 

10. Burton 

11. Goodyear 

12. Peugeot 

13. Louis Vuitton 

14. Microsoft 

15. Canon

  

10% korting op donderdagen en op dagen dat Chemica een cantus heeft, 
op vertoon van je lint/lidkaart 

http://inktpatronenvoorchemica.be/
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Infovergadering – 31 maart 

Wat houdt een praesidiumfunctie nu echt in? Antwoord op 

vragen die je hebt zullen die avond beantwoord worden. Deze 

avond is een must voor de gene die graag in het praesidium 

willen en een pro voor de twijfelaars. Waar? De Salamander. 

Cantus – 1 april 

Nee, het is geen grapje, we hebben een cantus op 1 april. 

Zoals altijd in de Salamander. 

Cocktailparty – 3 april 

De enige echt Chemica-cocktails (de lekkerste van Gent) 

zullen op deze avond weer als warme broodjes over de 

toonbank gaan. Waar? Porter House. 

Van 4 – 21 april paasverlof 

Cantus der wetenschappen – 21 april 

Samen met de andere wetenschapskringen wordt het een 

avondje zingen en plezier maken. Waar? De Rector. 

Verkiezingsvergadering – 22 april 

Een spannende avond! Het voorlopig praesidium van ’14-’15 

zal worden samengesteld. Waar? De salamander. 

Cultour: Fine Arts Quartet – 27 april 
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Duvelparty – 29 april 

Duvels aan een gereduceerde prijs. Voor de Duvelliefhebber 

een uitgelezen kans het heerlijke vocht van een Duvel naar 

binnen te gieten. Verder is het zoals altijd een Chemica-

feestje, dus ook de niet-Duvel-dinkende-partygangers komen 

niets te kort! 

12-urenloop – 30 april 

Samen met de andere wetenschapskringen en het VLAK gaan 

we zoveel mogelijk rondjes proberen te lopen! 
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