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Beste chemicanen, 

Ik hoop dat jullie het jaar evengoed 

ingezet hebben als mezelf, ikzelf 

en ik. Ik zal mezelf dan ook even 

voorstellen, ik ben Dietger Van den 

Eynden. Naast een ludieke knappe 

jongeman die in zijn derde jaar 

chemie zit (maar eigenlijk al 4 jaar 

aan het studeren is) ben ik in mijn 

vrije tijd de nieuwe 

dictator/Praeses van Chemica!  

Deze dictatuur vorm ik echter niet alleen, mijn mededespoten 

noem ik het Praesidium. Wij zijn een groepje van meestal 

enthousiaste medewerkers die jouw leven bij Chemica willen 

verbeteren! Nu kunnen jullie denken: ‘Dat klinkt verdacht 

weinig als een dictatuur?’. En dat, beste Chemicanen, is exact 

wat we willen dat jullie geloven! 

In mijn jaar van dictatuur zou ik graag Chemica verblijden met 

menig Toverpoort feestjes, stevige cantussen, deftige 

cultuuractiviteiten en hoge scores op vlak van sport! Ik zal er 

dit jaar persoonlijk op toezien dat Chemica de mooiste, coolste 

en meest ongelooflijk wijze kring van Gent en omstreken blijft, 

zoals het altijd is geweest! 

Opdat Chemica kan groeien moeten er natuurlijk schachten 

zijn die de toekomst van Chemica waarborgen! Bij deze een 

warme oproep naar de eerstejaars om jullie te laten dopen! 
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Jullie zouden namelijk de rest van jullie leven spijt hebben 

moest je het niet doen… 

Nog even enkele makkelijke pick-up Lines voor moesten jullie 

met mij willen praten : 

- Ik hou van Nederlandstalige muziek (weliswaar hip-

hop geen schlagers) 

- Als jullie denken dat alles de schuld is van de sossen 

dan heb je een streepje voor! 

- Iedereen met een grappig mopje, let op, wel echt 

grappig, zijn welkom 

- Als je geen van de bovenstaande gemeenschappelijke 

factoren hebt dan komen jullie maar gewoon af en 

vinden we wel iets om over te zeveren! 

Bij deze ga ik afsluiten, waarschijnlijk leest niemand toch tot 

hier! 

Jullie kapoen, 

Dietger <3 

Ps: Bij het schrijven van dit voorwoord werden geen dieren 

mishandeld (voor de vegetariërs) en ik wil even duiden op het 

feit dat er ook leuke sossen bestaan! Ze zijn echter wel iets 

zeldzamer.
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Naam:  Dietger Van den Eynden 
Functie:  Praeses 
Richting:  Chemie 
 
Geaardheid (schrap wat niet past): 

homoseksueel lesbisch panseksueel biseksueel 

heteroseksueel aseksueel fetisjisme 

transseksueel interseksueel poliseksueel 

demiseksueel gender fluïde aromantisch 

zoöfiel 

Aantal personen of voorwerpen waarmee u seksueel contact heeft 

gehad ? Tel kwijt geraakt.. sorry! 

Grootste verwezenlijking in je verblijfsperiode op planeet Aarde ? 

Iedereen, behalve feministen, laten lachen door volgend mopje: 

Wat moet je doen als je vrouw uit de keuken komt? 
De ketting korter maken! :D 
 
Grootste droom of plan voor de komende 15 jaar ? Mijn eigen gewicht 
in pasta verorberen hmmmmm 
Voornemen voor dit academiejaar ? Naar alle lessen gaan.. Meh 
nevermind eerste week voornemen doorbroken :p 
Record dat je wilt verbreken ? 100 meter horden lopen met 
zwemvliezen aan. Dit staat momenteel op naam van de Duitse 
Chistopher Irmscher die de klus klaarde op 14.82 seconden! 
Huidige crush ? Katy Perry, maar ik speel nog even hard to get! 
9gag of Buzzfeed ? 9gag for the win! 
Ananas kan op pizza ? Uiteraard, fuck alle haters! 
Snapchat of Instagram Geen van beide marginale fotosletjes! 
Libelle of Flair ?  
Ik lees enkel hoogstaande literatuur met name de story en tv familie! 
Snor of baard ? Van een classy snorretje is nog nooit iemand 
doodgegaan! 
Instant turn on: hakken, nylonkousen en bijpassende lingerie 
Absolute turn off: lelijke schoenen en roken  
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Naam: Justine Naessens   
Functie: Vice 
Richting: Biochemie & Biotechnologie 
 
Geaardheid (schrap wat niet past): valt strikt 
op zangers van britse bands  
Aantal personen of voorwerpen waarmee u 
seksueel contact heeft gehad ? Als seksueel 
oogcontact in de Porter House meetelt, dan 
ben ik de grootste slet van Chemica. 
Grootste verwezenlijking in je verblijfsperiode op planeet Aarde ? Een 
8 halen voor programmeren en ervoor gedelibereerd worden. En ooit 
fietste ik eens meer dan een half uur aan één stuk zonder iets te breken. 
Grootste droom of plan voor de komende 15 jaar ? Naast uit de goot 
blijven, een geneesmiddel uitvinden dat katers bestrijdt.  
Voornemen voor dit academiejaar ? Zoveel mogelijk feesten, zo weinig 
mogelijk studeren en tóch grote onderscheiding halen. 
Record dat je absoluut wilt verbreken ? Witste persoon op aarde zijn. 
Misschien ben ik dat al wel. 
Huidige crush ? Momenteel verscheurd tussen Luke Pritchard van The 
Kooks en Matt Healy van The 1975 
Absolute turn on ? Uitmuntend muzikaal en/of theatraal talent. En een 
Brits accent als het kan. 
Weerzinwekkende turn off ? Iedereen zonder uitmuntend muzikaal 
en/of theatraal talent. 
9gag of Buzzfeed ? 9gag 
Ananas kan op pizza ?  “If you like pineapple slices on pizza, I hope you 
like pineapple slices on your children’s graves because you’re weak, 
your bloodline is weak and you will not survive the winter.” 
Snapchat of Instagram ? Snapchat! Voeg zeker de enige echte chemica-
snapchat toe voor al onze nuchtere en dronken perikelen: 
chemica_gent. 
Libelle of Flair ? Hier krijgt Cosmopolitan toch mijn voorkeur, zowel 
alcoholisch als literair. 
Snor of baard ? Momenteel laat ik geen van beide staan.  
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Naam: Charlot Depoorter 
Functie: Penning 
Richting: Biochemie & 
Biotechnologie 
 
Geaardheid (schrap wat niet 
past): homoseksueel lesbisch 
panseksueel biseksueel 
heteroseksueel aseksueel 
fetisjisme transseksueel 
interseksueel poliseksueel 
demiseksueel gender fluïde aromantisch zoöfiel 
Aantal personen of voorwerpen waarmee u seksueel 
contact heeft gehad ? 3 
Grootste verwezenlijking in je verblijfsperiode op planeet 
Aarde? De cursusverkoop overleven ;) 
Grootste droom of plan voor de komende 15 jaar ? trektocht 
door Peru en amazonewoud doen 
Voornemen voor dit academiejaar ? veel sporten! 
Record dat je wilt verbreken ? oudste persoon ter wereld 
worden ;) 
Huidige crush ? mijn fantastische vriend ;) (Bij het ter perse 
gaan was dit nog steeds onze Web) 
9gag of Buzzfeed ? 9gag 
Ananas kan op pizza ? sowieso ja!! 
Snapchat of Instagram: Snapchat  
Libelle of Flair ? Libelle 
Snor of baard ? baard 
Instant turn on: donkerbruine ogen 
Absolute turn off: kleine en smalle ventjes    
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Naam: Chiel 

Functie: Web   

Richting: CHEMIEEEEEE 

 

Geaardheid (schrap wat niet past): 

homoseksueel lesbisch panseksueel 

biseksueel  heteroseksueel aseksueel 

fetisjisme transseksueel interseksueel 

poliseksueel demiseksueel gender fluïde 

aromantisch zoöfiel 

Aantal personen of voorwerpen 

waarmee u seksueel contact heeft 

gehad ? (???) 

Grootste verwezenlijking in je 

verblijfsperiode op planeet Aarde? 1-

minute rijst koken in 54 seconden!  

Grootste droom of plan voor de komende 15 jaar? I don’t have 

2031 vision… Hopelijk iets wetenschappelijk significant ontdekken. 

Voornemen voor dit academiejaar? Notities maken waar ik tijdens 

examens iets aan heb… Achja na 

week twee ben ik dat toch weer 

vergeten.  

Record dat je wilt verbreken? Het 

grootste aantal NMR spectra 

verzamelen tijdens men thesis.  

Huidige crush? Onze penning. 

9gag of Buzzfeed? Reddit. 

Ananas kan op pizza?  

Snapchat of Instagram? Snapchat 

Libelle of Flair? ’Rock Tribune’ 

Snor of baard? Baard natuurlijk!  
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Naam: Loren Deblock 
Functie: Cultuur 
Richting : Chemie @ UGent 
 
Geaardheid: homoseksueel  lesbisch 
panseksueel biseksueel heteroseksueel 
aseksueel fetisjisme transseksueel 
interseksueel poliseksueel demiseksueel 
gender fluïde aromantisch zoöfiel 
Aantal personen of voorwerpen waarmee u seksueel contact heeft 

gehad ?  ∫   2𝑥 𝑑𝑥
13

10
       *smirk face* 

Grootste verwezenlijking in je verblijfsperiode op planeet Aarde ?  
Mijzelf op de 1 of andere manier nog niet (ernstig) pijn gedaan door 
met een kater in het labo te staan. 
Grootste droom of plan voor de 
komende 15 jaar ? Masterdiploma 
behalen in 2017-2018 en dan (hopelijk) 
doctoreren, daarna zien we wel! 
Voornemen voor dit academiejaar ? 
Eens geen herexamens hebben! 
Record dat je wilt verbreken ?  Mijn 
personal best in het zwemmen. 
Huidige crush ? Travis keeps destroying 
my dreams :’( 
 9gag of Buzzfeed ? Reddit (of 4chan als 
ik in een moedige bui ben) 
Ananas kan op pizza ?  HOE KAN 
IEMAND ZIJN PIZZA NU ZO VERPESTEN?! 
Snapchat of Instagram ? Snapchat boiiii           
Libelle of Flair? Geef mij maar liever een 
goed Engels Fantasy boek om te lezen ;)  
Snor of baard? Scheren (want mijn baardgroei is shitty, sad story) 
Instant turn on: Een mooi aansluitend kleedje 
Absolute turn off: Roken  
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Naam: Keone Jim Calemyn 
Functie: Cantor 
Richting: Hogent Chemie 
 
Geaardheid: lesbisch 
heteroseksueel zoöfiel 
Aantal personen of voorwerpen 
waarmee u seksueel contact heeft 
gehad ? 69 
Grootste verwezenlijking in je 
verblijfsperiode op planeet Aarde: 
Tante van een Prosenior tegen mijn 
kiel trekken 
Grootste droom of plan voor de 
komende 15 jaar ? Braksimus 
Maximus worden.  
Voornemen voor dit academiejaar ? Nog meer cantussen. 
Record dat je wilt verbreken ? Neen. 
Huidige crush ? Anne De Paepe. 
9gag of Buzzfeed ? 9GAG 
Ananas kan op pizza ? Alles kan op een pizza. 
Snapchat of Instagram ? Snapslet  
Libelle of Flair ? Humo  
Snor of baard ? Beiden, alhoewel dit door velen niet wordt 
erkend. 
Instant turn on: snor 
Absolute turn off: baard 
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Naam: Sander Van De Putte  

Functie: Scriptor 

Richting: Chemie 

 

Geaardheid (schrap wat niet past): 

homoseksueel lesbisch panseksueel 

biseksueel heteroseksueel aseksueel 

fetisjisme transseksueel interseksueel 

poliseksueel demiseksueel gender 

fluïde aromantisch panseksueel 

Aantal personen of voorwerpen waarmee u seksueel contact heeft 

gehad ? Bijgevolg mijn geaardheid kan ik hier geen getal op kleven. Als 

trampolines meetellen durft dit hoog op te lopen. 

Grootste verwezenlijking in je verblijfsperiode op planeet Aarde ? 

Zalm met Teriyaki saus klaarmaken. Goddelijk. 

Grootste droom of plan voor de komende 15 jaar ? Even goed kunnen 

windsurfen als Robby Naish en Jason Polakow samen. 

Voornemen voor dit academiejaar ? Slagen. 

Record dat je absoluut wilt verbreken ? Grootste ananas ter wereld 

kweken. 

Huidige crush ? Malia Obama. 

instant turn on ? Sportief en geen doetje. 

absolute turn off ? Seuten. 

9gag of Buzzfeed ? 9gag 

Ananas kan op pizza ? Eerder een vereiste. 

Snapchat of Instagram ? Snapchat 

Libelle of Flair ? De Joepie 

Snor of baard ? Incapabel om iets meer dan een Hitler snorretje te 

kweken. Hopelijk kan ik me binnen enkele jaren eigenaar van een 

hipster waardige baard noemen. 
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Naam: Skippy  

Functie: Sport 

Richting: Biochemie @Hogent 

Geaardheid: 200% heteroseksueel 

Aantal personen of voorwerpen 

waarmee u seksueel contact heeft gehad 

? Dat ga ik niet aan jouw neus hangen, 

maar ik kan met trots melden dat ik ze 

op één hand kan tellen. 

Grootste verwezenlijking in je 

verblijfsperiode op planeet Aarde ? 22u geslapen op 1 dag 

Grootste droom of plan voor de komende 15 jaar ? Leren fietsen 

zonder wieltjes. 

Voornemen voor dit academiejaar ? Jullie lazy ass Chemicanen 

overtuigen om (nog) wat meer te sporten. 

Record dat je wilt verbreken ? Zoveel mogelijk kleren van Tommy 

bezitten. 

Huidige crush ? Patrick <3 

9gag of Buzzfeed ? 9gag 

Ananas kan op pizza ? Zeker en vast, wel liefst geschild. 

Snapchat of Instagram ? Instagram (al heb ik een verslaving aan 

bijna alle social media) (Volg btw allemaal chemica_gent op 

instagram én op snapchat!!)  

Libelle of Flair ? Geef mij maar een goed boek (bij voorkeur op het 

strand).  

Snor of baard ? Geen van beiden, geef mij maar een netjes 

geschoren jongeman. 

Instant turn on: hemdjes ! 

Absolute turn off: geen hemdjes. 
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Naam: Ine 

Functie: Zonder twijfel de 

belangrijkste, feest 

Richting: Biochemie & Biotechnologie 

(dé beste richting) 

Geaardheid (schrap wat niet past): 

homoseksueel lesbisch panseksueel 

biseksueel heteroseksueel aseksueel 

fetisjisme transseksueel interseksueel 

poliseksueel demiseksueel gender 

fluïde aromantisch zoöfiel 

Aantal personen of voorwerpen 

waarmee u seksueel contact heeft 

gehad ?  Bruno 

Grootste verwezenlijking in je verblijfsperiode op planeet 

Aarde? Aïki noedels opwarmen zonder water 

Grootste droom of plan voor de komende 15 jaar? 8 

kroketten terug invoeren in de Resto  

Voornemen voor dit academiejaar? 3 maand vakantie 

Record dat je wilt verbreken? Meest aantal Roma’s eten bij 

prima donna  

Huidige crush? Alex Pettyfer  

9gag of Buzzfeed? 9gag 

Ananas kan op pizza? Enkel voor barbaren 

Snapchat of Instagram? Instagram 

Libelle of Flair? Story, zonder twijfel 

Snor of baard? Alles buiten rughaar 

Instant turn on: hoe zwarter hoe beter 

Absolute turn off: gingers 
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Naam: Kim 

Functie: Cursus 

Richting: Biochemie & 

Biotechnologie (logisch!) 

Geaardheid (schrap wat niet 

past): homoseksueel lesbisch 

panseksueel biseksueel 

heteroseksueel aseksueel 

fetisjisme transseksueel 

interseksueel poliseksueel 

demiseksueel gender fluïde 

aromantisch zoöfiel 

Aantal personen of voorwerpen waarmee u seksueel contact heeft 

gehad ? Ik ben een trouwe gelover in onthouding tot het huwelijk, 

maar voor Bruno maak ik een uitzondering  

Grootste verwezenlijking in je verblijfsperiode op planeet Aarde? 

Meer zat zijn dan nuchter  

Grootste droom of plan voor de komende 15 jaar?  Meer nuchter 

zijn dan zat 

Voornemen voor dit academiejaar? Ik doe niet aan voornemens, 

minder teleurstellingen 

Record dat je wilt verbreken? Nog meer zat zijn (al zal dat moeilijk 

zijn) 

Huidige crush? Patrick  

9gag of Buzzfeed? 9gag 

Ananas kan op pizza? Soms 

Snapchat of Instagram? Instagram 

Libelle of Flair? Geen van beide, genoeg drama in Chemica 

Snor of baard? Baard, maar niet bij mij 

Instant turn on: piemels 

Absolute turn off: teveel borsthaar  
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Naam: Nynke Jana Gons 

Functie: Cursus  

Richting: Chemie  

  

Geaardheid (schrap wat niet past): 

homoseksueel lesbisch panseksueel 

biseksueel heteroseksueel aseksueel 

fetisjisme transseksueel interseksueel 

poliseksueel demiseksueel gender 

fluïde aromantisch zoöfiel 

Aantal personen of voorwerpen waarmee u seksueel 

contact heeft gehad ? Tellen tweelingen als 1 of als 2?  

Grootste verwezenlijking in je verblijfsperiode op planeet 

Aarde?  Geslaagd voor mijn labo's organische zonder dat de 

S4 is geëxplodeerd  

Grootste droom of plan voor de komende 15 jaar? Totale 

wereld overheersing  

Voornemen voor dit academiejaar? Mijn papa en mama trots 

maken  

Record dat je wilt verbreken? pas zat kunnen worden na de 

3de glas cava  

Huidige crush? Loic Dumortier   

9gag of Buzzfeed? 9gag  

Ananas kan op pizza? Naast de pizza is beter   

Snapchat of Instagram: snapchat 

Libelle of Flair?  Flair  

Snor of baard? Mijn salvador dali snor vraagt dagelijkse 

verzorging  

Instant turn on: west vlaams accent 

Weerzinwekkende turn off: sokken in bed  
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Naam: Laura Vandenbussche 

Functie: PR Extern 

Richting: bachelor Chemie 

Geaardheid (schrap wat niet past): 

biseksueel als ik gedronken heb 

Aantal personen of voorwerpen 

waarmee u seksueel contact heeft 

gehad ? 6 

Grootste verwezenlijking in je 

verblijfsperiode op planeet Aarde ?  

Maar één keer met een kater in het labo staan. 

Grootste droom of plan voor de komende 15 jaar ?  

Trophy wife zijn van de gitarist van HunterStreet 

Voornemen voor dit academiejaar ? 

Mijn notities eens niet verliezen 

Record dat je wilt verbreken ? Aantal tempussen niet naar de WC 

hoeven te gaan. 

Huidige crush ? Chong 

9gag of Buzzfeed ? 9gag 

Ananas kan op pizza ? Duuh, enige pizza dat ik eet! 

Snapchat of Instagram? Snapchat 

Libelle of Flair ? Joepie?  

Snor of baard ? Baard :3 #sorrychong  

Instant turn on: Kostuums 

Absolute turn off: Sorry Chong, je fietspakje… 
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Naam: Thomas De Rooy aka Kiri 

Functie: Schachtentemmer 

Richting: Chemie @ Odisee 

Geaardheid (schrap wat niet past): 

homoseksueel lesbisch panseksueel biseksueel 

heteroseksueel aseksueel fetisjisme 

transseksueel interseksueel poliseksueel 

demiseksueel gender fluïde aromantisch zoöfiel 

Aantal sekspartners ? Als jij kan raden hoeveel, 

dan doe ik een vrijwillige 7-sprong of trakteer ik jou! Alle antwoorden 

mogen verstuurd worden naar volgend nummer 0478931156! 

Grootste verwezenlijking in je verblijfsperiode op planeet Aarde ? 

Bottle flip van 2 verdiepen hoog perfect laten landen… 

Grootste droom of plan voor de komende 15 jaar ? Mijn droom is om 

ooit alle 4 de elementen te kunnen besturen, en dat iedereen kan 

geloven dat ik de wereld kan redden! 

Voornemen voor dit academiejaar ? Mijn best doen op gebied van alle 

vlakken ;) 

Record dat je wilt verbreken ? Geen herexamens hebben dit jaar & een 

recordtijd voor een ad fundum neer zetten! 

Huidige crush ? Hanne (Verbruggen) van K3 but Slow Down © because 

Selena Gomez is mine :$ 

9gag of Buzzfeed ? Ik lees enkel interessante dingen zoals mijn 

cursussen bijvoorbeeld! 

Ananas kan op pizza ? Wat kan er nu niet op pizza, ik hou zelfs van 

limoenschijfjes dabei ( een aanrader!) 

Snapchat of Instagram? Now, this is a story all about how, my 

Snapchatlife flipped-turned upside down. And I'd like to take a minute, 

just sit right there. I won’t tell you how my Instagram is nowhere! 

Libelle of Flair ? Geef mij dan toch maar dat blauwe beestje! 

Snor of baard ? Meisjes zonder beide please, thanks GOD! 

Instant turn on: ik sta open voor alles 

Absolute turn off: roken & snorren (zowel vanboven als beneden)  
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Naam: Jozefien Van de Velde  

Functie: PR-intern 

Richting: biochemie 

Geaardheid (schrap wat niet past): 

homoseksueel lesbisch panseksueel 

biseksueel heteroseksueel aseksueel 

fetisjisme transseksueel interseksueel 

poliseksueel demiseksueel gender 

fluïde aromantisch zoöfiel 

Aantal personen of voorwerpen waarmee u seksueel contact heeft 

gehad ?  Ik doe niet aan coïtus, ik hou het op flashen.  

Grootste verwezenlijking in je verblijfsperiode op planeet Aarde ? 

5 jaar veggie zijn 

Grootste droom of plan voor de komende 15 jaar ? Geen baby 

verwekt hebben. 

Voornemen voor dit academiejaar ? Een volledige lesdag wakker 

blijven. 

Record dat je wilt verbreken ? het meeste aantal nobelprijzen in de 

chemie. 

Huidige crush ? Ruby Rose 

9gag of Buzzfeed ? Buzzfeed 

Ananas kan op pizza ? Er zijn geen vegetarische pizza’s met 

ananas… 

Snapchat of Instagram ? Tinder 

Libelle of Flair ? Het Pipetje ! 

Snor of baard ? baard 

Instant turn on: zelfvertrouwen 

Absolute turn off: patattenvoeten  
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Naam: Sam Huez, Le Grand Cru voor de 

anciens onder ons 

Functie: Sport 

Richting: Lichamelijke Opvoeding & 

Bewegingsrecreatie Artevelde 

Hogeschool (wat nen boterham zeg) 

Geaardheid (schrap wat niet past): 

homoseksueel lesbisch panseksueel 

biseksueel heteroseksueel aseksueel fetisjisme transseksueel 

interseksueel poliseksueel demiseksueel gender fluïde aromantisch 

zoöfiel 

Aantal personen of voorwerpen waarmee u seksueel contact heeft 

gehad ? Raadseltje: Je mag 3 maal hetzelfde cijfer gebruiken in een 

eenvoudige optelling waarvan de som twaalf is. Je mag het cijfer 4 niet 

gebruiken. Welk cijfer dan wel? Bij dit cijfer tel je 7 op, deel nu het 

bekomen cijfer door 2 en je hebt jouw antwoord. 

Grootste verwezenlijking in je verblijfsperiode op planeet Aarde ? 

Mezelf nog niet perongeluk vermoorden met mijn stommiteiten 

Grootste droom of plan voor de komende 15 jaar ? En op tijd zijn op 

een afspraak. 

Voornemen voor dit academiejaar ? Slagen zeker... 

Record dat je wilt verbreken ? voor alle sporten met Chemica op het 

IFK in de top 5 zitten. 

Huidige crush ? Mijn wijfje (terug), en toch ook wel Natalie Dormer 

9gag of Buzzfeed ? Komaan gasten.... Reddit ofc 

Ananas kan op pizza ? Is dit zelfs een vraag? NEEN 

Snapchat of Instagram? Instawhat? 

Libelle of Flair ? What is this language you are speaking peasant? 

Snor of baard ? Beide wenselijk, moest ik het testosteron hebben om 

beide te groeien 

Instant turn on: Lang haar & jartellen 

Absolute turn off: jonge deernes met kort pittige kapsel en overgewicht  
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Naam: Femke Buys 

Functie: Feest 

Richting: Chemie 3e bach 

Geaardheid (schrap wat niet past): 

homoseksueel lesbisch panseksueel 

biseksueel(-> enkel als ik een bepaald 

gehalte alcohol in mijn bloed heb) 

heteroseksueel aseksueel fetisjisme 

transseksueel interseksueel 

poliseksueel demiseksueel gender 

fluïde aromantisch zoöfiel 

Aantal personen of voorwerpen waarmee u seksueel contact heeft 

gehad ? *classified information* 

Grootste verwezenlijking in je verblijfsperiode op planeet Aarde ?  

Grootste droom of plan voor de komende 15 jaar ?  Mijn goede 

voornemens langer volhouden dan 2weken  

Voornemen voor dit academiejaar ?  De tofste feestjes ooit 

organiseren :D.  

Record dat je wilt verbreken ? Ik wil me wel graag opofferen om 

het record slapen te verbreken. 

Huidige crush ?  Colin O’ Donghue (Oh please marry me!!) 

9gag of Buzzfeed ?  9gag 

Ananas kan op pizza ?  ofcourceeeeee  

Snapchat of Instagram? Beide  

Libelle of Flair ? Libelle  

Snor of baard ? Baardje!!!!  

Instant turn on: Baardje. 

Absolute turn off: Onvriendelijk zijn. 
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1e Bach weekend 

We zitten met een primeur dit jaar ! Voor het eerst in zijn 51 

jarige geschiedenis organiseerde Chemica een 1e Bachelor 

weekend. Met als heilige Drievuldigheid Kennismaking, 

Gezelligheid & Feest trokken we de wijde wereld in, om een 20 

tal dappere eerstejaars te laten kennismaken met elkaar en 

Chemica. Na een voorspoedige treinreis (als bij wonder 

raakten we niemand kwijt en reden de treinen zo waar stipt op 

tijd) kwamen we aan in Sint Niklaas. Een speciaal door Chemica 

ingelegde shuttle bracht ons naar het uiteindelijk reisdoel, een 

warme chalet midden in de bossen.  
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Na onze magen gevuld te hebben begonnen we de avond met 

een licht quiz’je, en menig eerstejaar durfde al eens aan een 

pintje te nippen. Na wat algemene kennis vragen en een aantal 

straffe verhalen aan het juist praesidiumlid te hebben 

gekoppeld zat de mentale arbeid voor de avond er op. Tijd voor 

wat lichter vertier ! Een spelletje of 3 beerpong later (waar 

onze praeses en cultuur duidelijk aan elkaar gewaagd waren) 

kwamen de beentjes al iets losser. Naarmate de avond 

vorderde moesten we helaas afscheid nemen van enkele 

eerstejaars. Moe, zeiden ze. Compleet ontsteld waren we toen 

we tot de constatering kwamen dat er zelf een praesidiumlid 

was gaan slapen… Niettemin, en waarschijnlijk tot jullie grote 

opluchting, ging een harde kern door tot in de vroege uurtjes. 

Ja, een echte Chemicaan geeft niet op.  
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Na een overheerlijk uitgebreid ontbijt (en een gigantische berg 

afwas) brachten we de voormiddag buiten door, met enkele 

kennismakingspelletjes. In de loop van de dag werden we blij 

verrast door bezoek van enkele oud praesidium leden! 

Niemand minder dan Chong en Julie kwamen ons verblijden 

met hun aanwezigheid. Om onze laatste avond uiterst sfeervol 

te maken werd een spaghetti diner bij kaarslicht voorzien. 

Smaken deed het zeker, en romantiek zweefde door de lucht. 

De volgende activiteit was een initiatie cantus voor de 

eerstejaars, en daarna een klein feestje. Onder aanmoediging 

van een zeer enthousiast praesidium kwamen de eerstejaars al 

snel los, en weerklonk het chemica clublied doorheen de 

bossen. Ook werden enkele strafjes gedemonstreerd… Sport 

Sam mocht de spits afbijten door te demonstreren wat een 

Camembert inhield, Ikzelf mocht mijn ware aard tonen door 

middel van een mongooltje en, hoe kan het ook anders, onze 

cantor toonde zijn zelf gecreëerde downhorse. Naarmate de 

avond vorderde kwam prosenior Laurens Lievens zijn hoofd 

ook eens binnensteken, om uiteindelijk zelf de nacht bij ons 

door te brengen. Needless to say, een geslaagde avond.  

Om de pijn van accidentele kaders en brandende magen te 

verzachten werd zondagochtend een goddelijk ontbijt 

verzorgd. Pannenkoeken, spek met ei, cornflakes, yoghurt, 

zowaar een schijnbaar eindeloos buffet. Voor sommigen een 

opluchting omdat ze hun eigen bed konden terugzien, voor 

anderen veel te snel, maar aan alle mooie liedjes komt een 

eind en dus ook aan het eerste bachelor weekend. Geslaagd 

was het zeker, en hopelijk zien we velen terug !
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Knabbel & Babbel 

 

Dames en Heren, ik kan jullie, met niet minder dan het 

allergrootste genoegen, aankondigen dat onze geliefde 

knaagdieren terug zijn. Het schooljaar is nog maar 

begonnen, en toch is er al het een en ander te 

verkondigen… Meer bepaald over het eerste bach 

weekend! 

- De laatste avond waren er plots keelgeluiden te 

horen uit de toiletten. Een eerste jaar die de 

cantus niet aan kon ? Neen hoor, praesidium. 3 

maand stil liggen doet blijkbaar wat met een 

mens. 

- Alhoewel de balans vrouwelijk/mannelijk vrij 

goed zat op weekend, en er een spaghetti diner bij 

kaarslicht werd voorzien, werd er geen duidelijk 

geflirt waargenomen. Althans, niet tussen 

eerstejaars onderling… Krijgen we een ontbossing 

dit jaar ?  



Knabbel & Babbel 

 
24 

Quote van de maand 

“Fuck ‘k heb zo’n zwart gat” 

Direct na het wakker worden, 

Jozefien Van De Velde 02/10/’16 
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Hebben Knabbel en Babbel iets over het hoofd gezien? 

Heeft Babbel Knabbel iets wijs gemaakt? 

Heeft Knabbel Babbel iets achter gehouden? 

Weet jij iets dat Knabbel & Babbel zeker moeten weten? 

Laat het weten op chemica.scriptor@gmail.com ! 

mailto:chemica.scriptor@gmail.com
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Weet wat je eet  

Student zijnde moeten we het durven toegeven, frituren 

durven wel eens de hoofdleverancier van ons voedsel zijn. 

Daar dit type etenswaren nu misschien net wat te veel om 

gezond te zijn onze voedselketen binnendringt, moeten we er 

misschien eens wat dieper op in gaan. We selecteren de snack 

der snacks in België, de Frikandel ! 

Frikandel 

Volgens Wikipedia is een Frikandel het volgende: 

‘Een frikandel is een langwerpige, donkergekleurde staaf van 

verschillende soorten vlees die warm gefrituurd wordt 

gegeten’ 

Eerder vaag, neen ? Laten 

we beginnen bij het begin. 

De frikandel heeft een 

lange geschiedenis. Ze is 

uitgevonden in Dordrecht, 

Nederland, in 1954. Door 

veranderende wetgeving 

moest hij zijn in de streek geliefde gehaktballen aanpassen. 

Snuggere Hollander zijnde paste hij echter niet het recept maar 

de vorm van zijn gehaktballen aan. De frikandel was geboren ! 

5 jaar later maakte de snackfabriek Beckers de frikandel zoals 

wij hem kennen, geschikt voor het frituren en geïnspireerd op 

de Amerikaanse snackcultuur. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frituren
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Oke, we weten van waar onze geliefde snack komt. Nu, wat zit 

er eigenlijk allemaal in ? Ik kan jullie al direct geruststellen, 

geen slachtafval, uiers, koeienogen en dergelijke. Wel veel 

vlees, paneermeel, vet, water, kruiden, enzovoort. Het vlees is 

helaas niet van de beste kwaliteit… Het gaat hier over 

seperatorvlees. Dat is vlees dat na het fileren achterblijft op 

het karkas. Dit vlees wordt dan door middel van hoge druk van 

het karkas gespoten en verzameld, om tot frikandellen 

verwerkt te worden. De meest voorkomende soorten vlees zijn 

kippenvlees, varkensvlees en paardenvlees. Hoera voor de 

veggie’s, want er bestaan zelf vegetarische frikandellen ! 

Ook al zijn we allemaal wetenschappers in hart en nieren, ik 

hoop dat jullie toch nog wat taalgevoel hebben. Is het geen 

taalgevoel, dan is het toch wat interesse voor taal. Daarrond is 

er in het geval van de frikandel namelijk iets zeer speciaal aan 

de hand. Elke streek heeft zijn eigen benaming. 

Soms wordt het een curryworst genoemd in Vlaanderen. In 

Belgisch Limburg is het soms een lange hamburger (of 

fonetische, laaange hhaaamburrgeer) of soms zelf simpelweg, 

‘een lange’. Zolang de friturist zijn geslachtsdelen dan maar 

niet op de toog smijt.  



Element in de kijker 

 
28 

 

Element in de kijker 

Po (84) Polonium 

Polonium werd in 1998 ontdekt 

door de trots van Polen, Marie 

Curie. Deze dappere vrouw 

noemde haar ontdekking dan 

ook naar haar geliefde 

vaderland. Naar het schijnt had 

ze hier spijt van, aangezien het 

element Polonium bijna niet 

gebruikt wordt. Ze zou Radium 

liever Polonium hebben 

genoemd en omgekeerd, door 

de vele toepassingen hiervan. 

Polonium is uiterst zeldzaam en 

zeer radioactief. Dit draagt bij 

tot het mysterie dat hier rond 

hangt. Het is namelijk ook zeer 

toxisch door zijn intensieve 

alfastraling, maar het wordt 

toch niet opgemerkt door een 

klassieke geigerteller. Ideaal om 

iemand mee te vergiftigen, denk 
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je dan. Wel dat moest nog iemand gedacht hebben. Die 

persoon is niemand minder dan Poetin. Vladimir Poetin.  

Poetin gaf (naar alle waarschijnlijk, bevestigd werd het 

natuurlijk nooit) opdracht tot het vergiftigen van 

Aleksandr Litvinenko, een naar Londen gevluchte KGB 

geheim agent. Bang dat hij uit de biecht zou klappen werd 

hem het zwijgen opgelegd door middel van Polonium-

210. Dit gebeurde echter minder snel dan verwacht, 

Litvinenko lag nog enkele dagen in het ziekenhuis. In die 

kostbare tijd verspreidde hij zoveel mogelijk info als hij 

kon. 
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Boodschap van de schachtentemmer 

Aan alle ongedoopten & in wit-blauw lint geïnteresseerden, 

Dit bericht is speciaal voor jullie. Ten eerste wil ik jullie allemaal 

ten zeerste proficiat wensen namens het hele Praesidium en in 

het bijzonder mezelf! Want zonder jullie zou er geen Chemica 

meer bestaan en ben ik praktisch werkloos, en ik heb nog geen 

zin om te gaan doppen op mijn leeftijd…  

Ben je zeker dat je je wil laten dopen? De max! Dan ben ik blij 

dat je in mijn team zit! 

Heb je toch nog twijfels over studentenverenigingen en het 

hele doopgebeuren? Geen probleem, laat ik je dan vlug nog 

overtuigen waarom dopen net zo fantastisch is en kan worden. 

 Je leert ontzettend veel nieuwe mensen kennen & je 

maakt tevens vriendschappen voor het leven. Ikzelf 

bijvoorbeeld leerde mensen kennen van Biochemie (ik 

ben/was een Chemist) en mag tot het heden met enige 

fierheid zeggen dat ik ze nog steeds ken en waardeer.  
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 Je kan een heel erg goede zaak doen voor je 

portemonnee! Het uitgaansleven in Gent en op welke 

plaats dan ook is helaas niet zo goedkoop voor 

sommige mensen (mezelf incluis)… Maar daar hebben 

studentenverenigingen een prachtige oplossingen 

voor gevonden, namelijk een CANTUS! Het idee ervan 

is simpel, iedereen krijgt fris bier (Jupiler it is) of water 

voor degene die geen alcohol drinken aan de spotprijs 

van €10, en er wordt tussen pot en pint (of water) 

studentikoos een klein zangorgie gehouden. Heb je nu 

een engelenstem of klinkt het meer als kattengejank, 

het maakt niet uit, zing mee uit volle borst, smeer de 

kelen, en maak er een vrolijk festijn van!  

 Je krijgt het prachtige Chemicalintje en je mag je een 

volwaardig lid noemen van een der prachtigste kringen 

te Gent! Vertegenwoordig de kleuren wit en blauw! 

Ikzelf ben echter gebeten door dit virus en bezit al een 

redelijk aantal kleurtjes (rood, groen, geel, paars) maar 

ik draag wit en blauw op het hart en zal deze nooit 

minachting aandoen! 

Ik hoop dat ik jullie warmer heb gemaakt in deze koude tijden! 

Nog niet ingeschreven voor de doop? DOE HET SNEL, 

inschrijven lukt nog tot 15/10! 

Ik laat jullie in vrede dit prachtexemplaar van een Pipetje 

doornemen, 

Veel liefde & hopelijk tot snel! 

Jullie Schachtentemmer Kiri XXX
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Standje van de maand 

X-Factor 

 

Voor degenen met een vast seksleven, of zij die af en toe 

tot vrij regelmatig van een Toverpoort scharrel genieten, 

doet de redactie zijn best om jullie nu en dan van een fris 

standje te voorzien. Bij deze presenteer ik jullie de X-

Factor. Het gaat als volgt. 

De dame legt zich languit neer op een bed of tafel, of een 

andere platte ondergrond met een zeker hoogteverschil 

met de vaste grond. Haar mannelijke partner staat 

rechtop en tilt haar benen op, zodat een hoek van 90° 

wordt gemaakt, wat de daad mogelijk maakt. Het 

afwisselend kruisen en ‘onkruisen’ van de benen zorgt 

voor een interessante en opwindende afwisseling. 

U weet wat u te doen staat vanavond. Aanvullende 

reviews of praktische tips zijn altijd welkom op 

chemica.scriptor@gmail.com

mailto:chemica.scriptor@gmail.com
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17 oktober 

Op deze frisse maandag gaat de Guidorolling door voor 

alle feuten, en is het IFT tafeltennis. Alle tafeltennissers 

daarheen ! Tip voor alle feuten: leg een stevig laagje & 

geniet ervan ! 

20 oktober 

Donderdagavond cocktailavond ! Allen naar de Porter 

voor enkele frisse cocktails en het gegarandeerde 

feestjes dat daar uit volgt. Cocktails zijn zoals altijd aan 

spotprijzen, en op Chemication Island hebben de 

Feestjes bewezen dat ze iets van cocktails kennen. Waar 

wacht je nog op ? 

24 oktober 

IFT én IFK veldlopen. Alle lange afstand lopers worden 

hier opgetrommeld, je hebt nog enkele weken om te 

trainen. De voltallige redactie loopt mee, volg dit goede 

voorbeeld. 

25 oktober 

Commiltones haal die spaarcenten boven, het is weer 

schachtenverkoop ! Schachten, zorg dat je er goed uit 

ziet, u wordt verkocht… 
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Beste Chemicanen, 

Ik teken op in mijn logboek, 03:23. Geen levende ziel 

meer in mijn buurt, op een voor aandacht zoemende mug 

na. Mijn eerste pipetje is geschreven. Hartelijk dank aan 

de trouwe lezers, ik hoop dat ik jullie die broodnodige 

ontspanning heb kunnen geven. Tips ’n tricks, 

aanbevelingen, liefdesbrieven, spijtbetuigingen, 

oprechte excuses en vriendschapsverzoeken zijn allemaal 

welkom op chemica.scriptor@gmail.com 

Jullie Scriptor, 

Sander 

Disclaimer: tijdens het maken van dit Pipetje, zowel het 

drukproces, de afdeling artistieke vormgeving, op de 

eindredactie, de kwaliteitsraad en de Nederlandstalige 

spellingsconformiteitszetel werden geen dieren gebruikt of 

mishandelt. Alles verliep volgens een ethisch en politiek correct 

proces, te vinden in het staatsblad. Alle gender en seksuele 

geaardheden worden erkend en gerespecteerd door de 

redactie, en niemand werd een etiket opgeplakt. De redactie 

voorziet elke werkdag ook een veganistisch en glutenvrij 

alternatief in de kantine, en er is een aparte ruimte voorzien 

voor vapers. Elke klacht moet 2 weken voor het verschijnen van 

het desbetreffend Pipetje naar chemica.scriptor@gmail.com 

verstuurd worden. Op deze mail zal binnen de 30 dagen 

beantwoord worden en er zal standaard €35 

administratiekosten worden aangerekend.

mailto:chemica.scriptor@gmail.com
mailto:chemica.scriptor@gmail.com
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