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Voorwoord praeses
Beste Chemicanen,

Zes maanden lang werd gewacht op het grote
moment. Langzaamaan begon mijn bloed sneller
en sneller te stromen. Eindelijk kreeg ik de kans
om mijn masker als Vice af te nemen en mijn ware
aard te onthullen. Ik wist dat ik een onwaarschijnlijk
lastig parcours moest afleggen om tot mijn finale vorm
te komen. De laatste opdracht was het bekampen van de
publiekslieveling Frederick in een loodzwaar arenagevecht. Na talloze spectaculaire
gevechten besloten we samen geheel uitgeput de strijdbijl te begraven. Frederick werd
tijdens deze strijd echter zo toegetakeld dat hij moedig besliste de heerschappij aan mij
door te geven. Het publiek reageerde vol ongeloof. In de wandelgangen van de arena
werden we beiden opgelapt om terug door te gaan met het leven. We drukten elkaar nog
een stevige hand, omhelsden elkaar en verlieten de arena beiden langs een andere kant.
Frederick zoekt nu de rust op en stelt nieuwe doelen, ikzelf zal vanaf heden Chemica
vertegenwoordigen. Ik ben uw Praeses!
Nu jullie allen op de hoogte zijn van de meest spannende gebeurtenis van de afgelopen
jaren kan ik over gaan tot de orde van de dag.
Een kort interview met mezelf:
Jullie: Wow je bent Praeses? Hoe kan dat?!
Ik: Ik stelde mij vorig jaar kandidaat als Vice-praeses en bent dat ook geworden. Wie kan
surfen op het internet of over een basiskennis Latijn beschikt, weet dat vice staat voor
‘plaatsvervangend’ of ‘eerste opvolger’.
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Voorwoord Praeses

Jullie weer: Ja, dat klinkt logisch, maar kan je dat wel aan?
Ik: Wel lieve ploppertjes, ik heb 6 maanden stage mogen lopen bij een schitterende Praeses
die enorm veel heeft gedaan voor Chemica. Zoals u hierboven kon lezen, heb ik hem
verslagen in een arenagevecht. Bovendien is het moeilijkste werk al gedaan. Alles komt in
orde!
Jullie voor de laatste keer: Oké! Wat staat ons dan nog te wachten dit academiejaar?
Ik, met veel goesting: Alles wat een echte Chemicaan graag doet natuurlijk! Feesten,
quizzen, drinken, schaatsen, cantussen, drinken, feesten (ik bedoel studeren), weer drinken
(ondertussen water tegen de kater), zwemmen, lopen, skiën, après-skiën, vrienden maken,
bowlen, bowlen is leuk he, weer feesten en dan slagen voor alle examens. Ik heb er
ongelooflijk veel zin in!
De komende maand gaan we alvast onze oudjes of jonkies testen op de familiecantus,
schaatsen en jeneveren (best in deze volgorde) en verbroederen met de Gentse biologen.
Wie vragen of opmerkingen, fobieën of allergieën heeft, kan mij steeds aanspreken, mailen
of bellen. Mijn contactgegevens kun je bekomen door een goeie openingszin te gebruiken.
Creatief zijn is dus de boodschap!

Lots of love, jullie Praeses
Milan (Fiston) Roels
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Knabbel en Babbel

Wat begon als een vrij rustige maand, bleek uiteindelijk toch nog geanimeerd te zijn op vlak
van faits divers. Een winterslaapje, dat zit er nog niet in voor onze chemicanen en zeker nog
niet voor Knabz en Babz.
Geen pouléke ontsnapte aan de charmes van F.S. deze maand. N.D., L.R en nog een
onbekend snoesje vonden hun weg naar zijn lippen in dezelfde week, maar vonden ze ook
de weg naar zijn kot? Deze casanova werd alvast de ster van de Overpoort, geen deerne die
niet op zoek was naar zijn figuur.
Chemica verbroedert maar al te graag, er werd namelijk “uitgewisseld” met de Filo en VGK.
Onze T.C. wisselde een kus uit met S.R. op Filologica’s Coktailfuif. Het verhaal erachter? M.V.
zou voor girl on girl action gevraagd hebben en daarvoor moesten T.C. en S.R. het eerst eens
voordoen. Cringy scenario? Een andere verklaring zou zijn dat ons Chemicaantje zich toch
meer identificeert als een Winees.
Dan hebben we nog E.S. die zijn vleugels rond I.V.B. windde, en W.K. die L.E. betoverde.
Daarnaast was er ook wat verbroedering binnen onze eigen kring; wincest somehow? Onze
Funghi en een van onze Sportjes gaven elkaar een schone pakkerd op de doop van Moeder
Porter, maar die Chemica bromance is ondertussen niets nieuws meer…
Op de terugweg van het Galabal der Ingenieurs kon Carmen niet van het fruitschaaltje
blijven. Of in dit geval, het Petrischaaltje. De twee hielden zich zeker niet in, het werd al snel
ongemakkelijk voor de maatjes. Zelfs de wielen van de bus voelden zich overtollig.
Spijtig genoeg voor deze twee bunnies was één van de twee koten te ver om samen naartoe
te slenteren en de sleutels van het ander beschikbaar kot afwezig. Dan bleef er de optie
zijnde “het kot van mijn fuckbuddy waarvan ik de reservesleutel heb,” maar hey, Chemica
houdt het deftig.
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Knabbel en Babbel

Je zou denken dat Chemica discreet is gebleven op het Galabal der Ingenieurs, naast de
busaflevering van Carmen in het schaaltje. Haha. You’ve been fooled.
C.R. steelde de show, sangria werd bemind en kleedjes gingen omhoog. Betoverde
feestgangers en blozende verzorger, het was boiten in de EHBO. Wat een nacht, mannen,
wat een nacht.

Vrienden, blijf doen wat jullie zo graag doen! Feest, beleef, leer en amuseer u! En vooral,
laat Knabbel en Babbel iets weten…
Laten we eindigen op deze humoristische noot (hoewel, fake news. Faliekant belachelijk
bericht, hoe heeft iemand dit ooit durven sturen)

Oké doei.
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Welkom aan onze nieuwe Web!
Met Milan als nieuwe Praeses en Robbe als nieuwe Vice, kwam er een plekje vrij als Web!
Pro-vice Jozefien stuurde ons maar al te enthousiast haar motivatiebrief vanuit Denemarken.
Het praesidium is weer compleet, welcome back, Josie!

Web

Naam: Jozefien
Bijnaam: Ik blijf weigeren deze te publiceren
Studierichting: Master Biochemistry & Biotechnology
Sterrenbeeld: Waterman
Seksuele voorkeur: De ventjes
Relatiestatus: Bezet
Guilty pleasure: Salted Caramel ijs en vage detectiveseries
Special Skill: Slapen op elke mogelijke plek
Droom-labopartner: Rosalind Franklin (en Elke Clicque natuurlijk
♥)
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Nobelprijs voor vrede
De Nobelprijs voor Vrede 2018 werd gezamenlijk toegekend aan Denis Mukwege en Nadia
Murad “voor hun inspanningen om het gebruik van seksueel geweld als
oorlogswapen en gewapende conflicten te beëindigen.”

Nadia Murad, van seksslavin naar nobelprijswinnaar
Nadia Murad had nooit de ambitie om een
campagnevoerder voor wereldwijde rechten te
worden, noch om samen te werken met Amal
Clooney, laat staan een Nobelprijs te winnen.
Helaas kon ze niet weten hoe haar leven in 2014
gruwelijk op haar kop zou worden gezet. ISISterroristen namen haar en andere Yazidi-vrouwen
gevangen en gebruikten ze als seksslavinnen.
Dit was vier jaar geleden, toen ze nog 21 jaar oud was en
samenwoonde met haar moeder, broers, hun vrouwen en
kinderen in Kocho, Noord-Irak. Andere vrouwen en zijzelf werden weggesleept door ISISstrijders en op de slavenmarkt gezet.
Haar tweede ontsnappingspoging was succesvol, ze vond een weg uit Mosul en bereikte een
vluchtelingenkamp. In 2015 werd ze aanvaard als vluchteling in Duitsland.
Murad begon toen aan haar missie om zich uit te spreken tegen de misdaden die aan haar
gemeenschap werden toegebracht. Ze bezocht vluchtelingenkampen en leverde bewijs voor
de Verenigde Naties en staatshoofden dat slavernij en genocide nog steeds als werktuigen
worden gebruikt door ISIS.
Ze sprak samen met Amal Clooney de VN toe en herinnerde de leden eraan dat geen ISISleden vervolgd waren voor misdaden tegen de Yazidis. Ze voerden aan dat ISIS voor een
internationale rechtbank zou moeten worden gebracht en vervolgd zou moeten worden voor
genocide.
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Nobelprijs voor vrede

In 2016 werd zij de eerste VN-goodwilambassadeur voor overlevenden van mensenhandel
en in datzelfde jaar ontving ze de Sacharovprijs, de meest prestigieuze mensenrechtenprijs
in Europa.
Het ISIS-leiderschap gebruikt het “religieus” motief om seksueel misbruik van Yazidivrouwen en meisjes vanaf 9 jaar te rechtvaardigen.
Yazidi’s (of Jezidi’s) zijn aanhangers van een geloofsovertuiging van toegegroeide religies,
het zogenaamde Syncretisme. Een poging om uiteenliggende of tegengestelde geloven en
religies met elkaar te combineren. Zo vindt men in het Yezdanisme christelijke, islamitische,
zoroastrische, manicheïstische, mithraïstische en heidense elementen terug.
Onder druk om zich te bekeren tot de islam worden Yezidi’s gevangengezet, verkracht en
vermoord.
Nadia Murad’s verhaal en dappere strijd om deze afschuw te beschrijven, benadrukken en
aan te vechten werd dit jaar beloond met de Nobelprijs. Ze krijgt nog bedreigingen van ISIS
en hoort dat vechters haar willen heroveren.
"Het is gevaarlijk om in het openbaar tegen hen te spreken, maar als je de enormiteit ziet
van wat ze hebben gedaan, van hun misdaden, wat voor soort tragedie hebben ze
veroorzaakt... Als het mijn leven alleen gaat nemen om het leven van miljoenen mensen te
redden en de misdaden die ze hebben begaan bloot te leggen, is dat prima. “
- Nadia Murad
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Nobelprijs voor vrede

Denis Mukwege, chirurg en krijger tegen verkrachting
Toen de jonge Denis Mukwege zich in Frankrijk
kwalificeerde als gynaecoloog, was hij van plan zijn
carrière te besteden aan de behandeling van
vrouwen tijdens zwangerschap en bevalling in de
buurt van zijn Afrikaans huis.
In plaats daarvan maakten wrede burgerconflicten
in de Congo hem niet alleen 's werelds
toonaangevende expert op het gebied van de
behandeling van de schade door seksueel geweld,
maar ook een advocaat voor vrouwenrechten en
internationale campagnevoerder tegen verkrachting als
oorlogswapen.
Het gebruik van een operatie om de gruwelijke fysieke schade aan tienduizenden vrouwen
en meisjes te herstellen, is niet voldoende voor Dr. Mukwege, bekend als "Doctor Miracle".
Hij heeft op het hoogste niveau gelobbyd tegen seksueel geweld en het bewustzijn over
conflicten rond natuurlijke hulpbronnen die hebben geleid tot oorlog in Congo verhoogd.
Geboren in Bukavu, in het Oosten van de Democratische Republiek Congo, vond hij zijn
inspiratie om dokter te worden bij zijn vader, een priester die de zieken bezocht. Na zijn
studies geneeskunde in Burundi werkte hij in een ziekenhuis. Nadien ging hij voor
gynaecologie in Frankrijk.
In 1999 richtte hij het Panzi-ziekenhuis in Bukavu op als een kliniek voor gynaecologische
en verloskundige zorg. Het doel van deze kliniek is overgegaan op de zorg voor
overlevenden van Congo's epidemie van seksueel geweld.
Dr. Mukwege en zijn team hebben gezorgd voor meer dan 40.000 vrouwen, niet alleen met
operaties maar ook met complete zorg met de wettelijke, psychologische en sociale
ondersteuning die ze nodig hebben om zich te herstellen.
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Zijn patiënten variëren van meisjes zo jong als twee tot vrouwen van in de tachtig.
De Congolese oorlog, waarvan wordt verondersteld sinds 1998 minstens vijf miljoen
mensen te hebben gedood, eindigde officieel in 2003 maar gaat verder in het Oosten, waar
verkrachting een tactiek is die gebruikt wordt om gemeenschappen te misleiden en de
minerale rijkdommen van het land te beheersen.
In 2012 hield hij een toespraak bij de VN waarbij hij het conflict aan de kaak stelde en
verantwoordelijken opriep om voor de rechter te verschijnen en de "oorverdovende stilte en
het gebrek aan moed van de internationale gemeenschap" te veroordelen.
Tegenwoordig leeft hij onder de permanente bescherming van VN-vredeshandhavers in zijn
ziekenhuis. Er werd namelijk kort na zijn toespraak bij de VN op hem geschoten (de kogels
misten hem net) en zijn dochters werden gegijzeld. Hij nam zijn gezin eerst mee naar
Zweden en vervolgens naar Brussel.
"Ik heb geen sociaal leven," zegt hij. "Maar ik klaag niet, ik ben blij om te doen wat ik doe,
want wanneer ik kan zien hoe sterk vrouwen zijn, al mijn kracht, komt al mijn inspiratie van
hen."
In een interview met The Independent over overlevenden zei hij: "Ze zijn ontmenselijkt. De
meesten worden beschaamd door wat er met hen is gebeurd. De meesten zijn uitgesloten
van hun eigen gemeenschap.”
En hij wil geen tolerantie voor verkrachting in oorlog. "We hebben dit gedaan met
chemische en biologische wapens en we kunnen hetzelfde doen voor seksuele misdaden. ”

Brnnen: independent.co
nobelprize.org
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Chemica’s Doop
They grow up so fast… Onze chemicaanse feutjes gaan nu voortaan met een lintje door het
leven, ze zijn officieel gedoopt tot schachten! Ze trotseerden de wandeling doorheen het
duistere Citadelpark, gaven geen kik bij hun bezoek aan de slechtste bakkerij van Gent en
proefden van de meest amateuristische cocktails met een overtuigende pokerface.
Met ene grote glimlach lieten ze zich versieren door hun kopers en temmers met allerlei
kleurtjes en geurtjes. Wat waren ze mooi.
De opdrachten in de Karaoke voltooiden ze met talent en enthousiasme, cantussen doen ze
precies hun ganse leven al. Paginanummers roepen deden ze als de beste.
Te mooi om waar te zijn? Inderdaad. Driekwart van wat hierboven
staat zijn leugens, of het werd schoon verbloemd. Maar wat we wel
kunnen zeggen is dat ze dat toch wel goed gedaan hebben en dat
ze hun lint zeker verdienen! Dat we allemaal blij zijn dat de familie
alweer groter wordt! En laten we nu eerlijk zijn, het zijn dit jaar
toch wel brave schachtjes. We kunnen alvast niet wachten om
samen met jullie te cantussen, liefste groentjes. En dat is niet enkel
om onze bekers met bier te vullen. Maar hoofzakelijk wel. Maar toch niet enkel daarom.
Van harte welkom en nog eens gefeliciteerd met jullie doop! Hopelijk dragen jullie de
kleuren wit en blauw met genoegen en trots.

11

Chemica’s doop

Maar wat vonden de schachten van de doop zelf? We vroegen hen om de doop te
beschrijven in 3 woorden of meer.
★★★★☆
“Lastig, geweldig en onvergetelijk.”
- Fernando
★★★★★
“Poulékes, boiten en… cupcake1.”
- Mica
★★★★☆
“Ranzig, leuk en spannend.”
- Nico
★☆☆☆☆
“Uitputtend, hard, familie. “ 2
- Jesse Pinkman
`

★★★★★
“Wijs, stinkend en voor-herhaling-vatbaar.”
- Yanina Wickmayerr

“Ik vond de doop een zeer toffe, grensverleggende welkomstactiviteit
iedere student minstens één keer zou moeten hebben meegemaakt.
Je leert er jezelf kennen en uit het hele gebeuren kunnen
vriendschappen voor het leven ontstaan.”
- Shana
die

1 Mica, je was de allermooiste cupcake ooit. Het roze glazuur en de sprinkles stonden je prachtig.

xoxo Meesteres Maud
2 This took a dark turn
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Sport
IFK Volleybal
Doen ze goed! Ons vrouwenteam won op 5 november 1 van de 3 poules, namelijk tegen
Lombro. Onze heren hebben het ook volledig geknald, zij wonnen de week daarop alle 3 de
poules! Zij gaan dus door naar de finalerondes (volgend semester). Go Chemica, GO!
Ook bedankt aan onze lieve schachten die er vol enthousiasme stonden te supporteren!
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Sport

Initiatie Kickboxen
Sinds 30 oktober officiëler dan ooit: geen boel zoeken met chemicanen! Een groepje van 26
sportievelingen namen deel aan een supertoffe initiatieles kickboxen, en wat voor een
initiatie! Schoppen werden (met liefde) uitgedeeld, het zweet drupte van geconcentreerde
gezichten, chemicaans gelach weergalmde door de sportzaal, een geweldige avond.
Bedankt, topsportjes Lucas en Bieke! Mike Tyson maakt zich al geen zorgen meer over zijn
successie.
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Boots With The Fur
Een inspiratieloze scriptor, een behulpzame vriend die een rubriekje wil schrijven om te
helpen en een request voor een comeback van de seksstandjes in het Pipetje. Deze 3
elementen resulteren in dit random3 artikeltje. Boots, Dora’s rechterhand, duikt deze maand
in de wondere wereld van The Art of Making Love. Hij ging op zoek naar 3 van de raarste
standjes die tegenwoordig te vinden zijn op het web en legt uit hoe je ze moet uitvoeren.
Ps. Namen uit kinderseries gebruiken in de introductie van een +18 artikel is zeker en vast van extreem slechte
smaak. Ach ja, wat ga je eraan doen?

Standje numero uno : Butter Churner
Ik kan dit het best beschrijven als volgt: “gebruik je sekspartner als
stoel” (of wees een stoel) en dan heb ik het niet over orale
bevrediging. Neen, letterlijk op elkaars bips zitten.
How to do it: Vorm de stoel, lig op uw rug en probeer uw benen
boven uw hoofd te houden, doe dit zo sexy mogelijk. Rust op uw
schouders voor stabilisatie en steun. Hou deze positie aan terwijl
uw partner boven op u squat.
Pro/tips: zorgt volgens Women’s Health Magazine voor een geweldige extase. Een Reddit
girl meldt ook dat het nog prettiger aanvoelt als je uw heupen beweegt tijdens de daad.
Cons: kan serieuse rugpijn veroorzaken, zeker niet proberen als je een zwakke rug hebt.
Al bij al geef ik dit standje een uitvoerscore van 6/104. Het wordt na een tijd vermoeiend om
de positie aan te houden en laten we eerlijk zijn, de stoel doet hier het meeste werk.

3 Het is toch een editie No Nut November, dus ergens niet zó random
4 Boots, met wie of

wat heb je dat uitgevoerd?
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Positie Numero dos: The Supernova
Waarom ze het een supernova noemen, laat ik aan jullie
verbeelding over, dit standje is een erg bizarre kijk op de
reversed cowgirl.
How to do it: leg de partner met zijn/haar hoofd aan het
voeteinde van je bed (of salontafel). Squat over de hoorn
heen terwijl jullie oogcontact houden en leun lichtjes naar
achter. Berijd je partner nu like the cowgirl/cowboy you are.
Nu komt de super in het nova gebeuren. Als je voelt dat je een
climax bereikt, leun je naar voren en probeer je uw partner
zachtjes, ik herhaal, zachtjes5, van het bed te duwen tot die met zijn/haar schouders over het
bed hangt. Dit zou beide een indrukwekkend orgasme bezorgen. Mijn verklaring hiervoor is
dat je oogcontact verliest en je er eindelijk van kan genieten. Maar wat weet ik nu.
Pro/tips: echt voordelen haal je hier niet uit. Tenzij je van roleplaying houdt. Paar tips die
het vermelden waard zijn: tijdens dit standje kan de top player zijn/haar stier een stevige
buikmassage of tepeltwist geven, houden mensen zelfs van die shizzle?
Van al dat squatten wordt deze cowboy moe. Tijd voor wat rust voor onze benen, laten we
overgaan tot een meer horizontale positie.

5 Visueel ingesteld als ik ben, vrij hard in de lach geschoten
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Positie numero tres: The Propeller
Helicopterken spelen hebben we allemaal wel eens gedaan. Dan ren
je halfnaakt rond in uw kamer en vrrrrrrr. Dit is de volwassen
versie hiervan.
How to do it: Lig beiden plat op elkaar en zorg voor een
goede penetratie. En dan is het voor de bovenste speler tijd
om zijn motoren te starten zodat de propeller begint te
draaien. Klinkt makkelijker dan het is. Het grootste probleem
hierbij is dat de kans op een bloedneus of een fixe koppijn vrij
groot is. Als je onderaan ligt help je best je partner zijn benen hoog
te houden, voor je eigen veiligheid.
Pro: Als je onderaan ligt moet je eigenlijk niks van werk doen. Enige waar je voor moet
zorgen is dat je niet geraakt wordt door één van zijn ledenmaten.
Con: Dit standje vraagt om serieuze coördinatieskills en is vrij pijnlijk voor de penetreerder
bij een verkeerde uitvoering.

Zo, je kan je seksuele identiteit als Apache helikopter nu volledig beleven, je hebt geen stoel
meer nodig om op te zitten en je hebt een toerke gedaan in het Vrij Wilde Westen. Ik eindig
onze “yoga session” hier met een Yee Haw.

Greets
Your friendly Boots WITH THE FURRRR
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Cocktail van de maand
Mint Julep
Het regent, het waait, de bomen verliezen hun bladeren. Maar
het is nog steeds 15 graden. Topje met regenjas over? Korte
broek met winterjas? Naast hartverscheurende vestimentaire
keuzes brengt de herfst nog andere problemen. Neen, ik heb
het niet over het feit dat er geen enkel woord rijmt op herfst,
maar wel over het jammere voorval dat het net te laat is voor
zomercocktails, en net te vroeg voor de echte winterklassiekers.
Paniek.
Stop de paniek, Sander to the rescue! Iets minder egotrippend en duidelijker: de Mint Julep
tot the rescue. Deze cocktail doet niks minder dan een zachte winterse Bourbon combineren
met frisse zomerse munt en crushed ijs. WOW.

Ingrediënten
6cl Bourbon
2 theelepels water
1 theelepel poedersuiker/suikersiroop
Munt

Een Mint Julep is hoofdzakelijk Bourbon, met een klein beetje water en suiker(siroop) en
heel veel verse munt en ijs. Voor ik uitleg wat dit nu zo speciaal maakt, moet je eerst de
bereidingswijze kennen.
Je neemt een 15-tal verse muntblaadjes en plaatst deze onderaan je julep cup. Muddle ze
zachtjes plat. Voeg een klein schepje crushed ijs toe. Voeg nu de Bourbon, het water en de
suiker toe over het ijs en roer zachtjes. Vul de cup volledig met crushed ijs en garneer met
een topje muntblaadjes.
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Je vraagt je nu waarschijnlijk af ‘dit is bijna pure whisky met een sh*tload ijs. Bijna, 9/20,
kom in augustus nog eens terug. De aromatische oliën van de munt zijn vrijgekomen door
het zachtjes platdrukken en mengen zich met de whisky, geholpen door het beetje water.
Het beetje suiker maakt dit mengsel lichtjes zoeter. Dit alles is echter nog niet verdund. Door
de cocktail te drinken zonder rietje gebeurt de verdunning tijdens het drinken, doordat de
cocktail doorheen een tiental centimeter crushed ijs vloeit. Zo krijg je een perfect gekoelde,
net genoeg verdunde zachtjes met munt geïnfuseerde Bourbon. Ronduit heerlijk!

Als Bourbon raad ik de Buffalo Trace aan. €27 in de Musketier, een
drankenhandel aan de vrijdagsmarkt. Niet zo bij de deur, dus
experimenteer gerust met een andere Bourbon, er zijn er wel enkele
beschikbaar in de Delhaize. Nog een tip als je geen €2 wilt betalen
voor een armtierig muntplantje: het fruit- en groentewinkeltje op de
vrijdagsmarkt, kant van de beiaard. De naam ontsnapt me even maar
je kan er een significante hoeveelheid super verse munttakjes kopen
voor slecht €1,20.

Geniet ervan, met mate, adios!
Sander out xoxoxo
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Deez Nuts
No Nut November? Wasdanuweer?
De upgrade van No Shave November. Want hé, een maandje niet scheren, da’s ontertussen
al veel te mainstream. Dit jaar is het no nutting. Voor diegenen die nog steeds niet weten
waarover ik het heb; neen, het gaat hier niet over nootjes eten (ergens toch ook wel. ‘k Zal
zwijgen.)
We weten allemaal even goed dat amper iemand dit gehaald heeft, toch? Aan alle
succesvollen, respect. Aan alle fallen soldiers, ook respect.
Waar deze rubriek nu precies naartoe gaat is nog niet helemaal duidelijk. In een moment
van verlichting kiemde dit ideetje in mijn hoofd: “wat als ik nu eens random, uit het niets,
aan al mijn online contacten vraag hoe goed No Nut November lukt?” Het resultaat is een
verzameling van verwarde en eerlijke antwoorden. En een kwartiertje lachen en
entertainment voor mij
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Deez nuts

Prijsvraag: COUNT THE NUTS
Deze prijsvraag is om toch iedereen nog een kans te geven op een succesvolle challenge
deze maand. De eerste die mij kan zeggen hoeveel noten te vinden zijn in dit volledige
Pipetje, wint een prijsje. Denk breed! Alle soorten noten, afbeeldingen ervan, de woorden*
zelf, eetbare nootjes, muzieknoten, tel ze allemaal op.
*Geen delen van woorden die niets te maken hebben met een of andere noot. Bijvoorbeeld,
2x re (muzieknoot) in representatie telt niet mee. Muzieknoot zelf telt wel mee. Kijk, je hebt
er al twee cadeau.
Inzendingen t.e.m. 30/11/2018 - chemica.scriptor@gmail.com (of via facebook, jullie
kennen mijn naam)
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••

Poezie
Wie nog nooit gehoord heeft van Winand Keymis, heeft nog nooit een hemels gedicht
gelezen. De reïncarnatie van William Shakespeare in een vies vettig ventje.
Novembers Tucht
De buien slaan ritmisch op kasseien
neer doch makkelijk te vertolken,

Doet gij zo uw best,
gebeurt het nog in een stoute droom,

Verschalkt is de zon, sterren ontnomen
van een bescheiden fonkel,

Zo heeft men dan het zelfaanzien
met list verkwist,

Dageraad wederom opgeëist
door de meest grimmige der wolken,

Bedrieg en belieg het geweten
zal u deren en vervolgen,

De geest ebt mee met novembers getij,
inspirerend als karbonkel,

Als een verdorde wederik
in den brand verzwolgen,

Onoverwinnelijk en overtuigd als Apollo
13, recht naar de platte maan,

Zie uzelf dan als hottentot,
bedot want zo is u lot reeds beslist,

Sedert November omhult menig
kornuiten in zulke waan,

Ach de eenden kwaken zorgeloos
verder al is het water grauw,

Zijt gij sterk, een maancyclus
onthouding en spaart gij uw room,

Herfst plukt gulzig de bomen naakt
en bladerbekleedt elke vrouw.

Winand Keymis
xxx
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Op buitenlandse stage met IAESTE

Gegroet Chemicanen! Ondertussen is het semester al aan een sneltempo aan het
voorbijvliegen, de temperaturen dalen en de nachten worden opvallend langer. Hopelijk
valt jullie herfstdipje wat mee en lukt het om ’s ochtends te ontsnappen aan die knusse,
warme dekens die smeken om nog tien minuutjes gezelschap, wat vaak resulteert in het
opnieuw indommelen en wegdromen over jouw IAESTE-zomerstage. In deze editie van
IAESTE goes Pipetje: nuttige data om in je agenda te noteren!
IAESTE?
Wat is IAESTE ook alweer? The International Association for the Exchange of Students for
Technical Experience (IAESTE) is een organisatie die wereldwijd, in meer dan 80 landen,
actief is en jaarlijks talrijke studenten uit ingenieurs-, informatica- en wetenschapsrichtingen
de kans geeft om waardevolle buitenlandse werkervaring op te doen. Een IAESTE-stage staat
niet alleen mooi op je CV, maar geeft je ook de kans om je volledig onder te dompelen in
een compleet nieuwe cultuur en is dus meteen ook een prachtige levenservaring.
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Op buitenlandse stage met IAESTE

Info-event: 29/11
In de vorige editie van het pipetje kon je al de verhalen van twee pipetjelezers lezen die
enkele maanden geleden, tijdens de zomer, op stage geweest zijn met IAESTE. Hoe je er zelf
in slaagt om een IAESTE stage te bemachten volgende zomer, kom je te weten op ons infoevent op 29 november. Het evenement gaat zoals steeds door in de Plateau (campus
Boekentoren). Het startuur wordt binnenkort bekendgemaakt op onze sociale media, alsook
op de posters die weldra zullen opduiken op de Sterre.
IAESTE Quiz: 04/12
Naast studenten voorzien van buitenlandse stages organiseert IAESTE Ghent elk semester
ook een iets luchtiger evenement, we blijven natuurlijk nog steeds een
studentenvereniging. Naar goeie gewoonte wordt het eerste semester opgeleukt door onze
IAESTE Quiz die dit jaar op 4 december zal doorgaan. Meer info over inschrijvingen volgt
binnenkort op onze Facebookpagina, hou deze goed in de gaten want zoals gebruikelijk is
de quiz snel volzet!
Volg ons!
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines?
• Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE Belgium’
• Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen naar iaeste@vtk.ugent.be
• Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website www.iaeste.be
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Memes van de maand

Credits: Berne

Prof die de zaal inloopt
bij een slide over
kleuringen
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steun chemica via Trooper!
Friendly reminder…
Chemica beschikt over een TROOPERPAGINA. Deze site zorgt ervoor dat je Chemica steunt,
zonder een cent meer te betalen!

Het gaat als volgt:
Je wilt een product online bestellen via een webshop; doe dit niet rechtstreeks via de
webshop zelf maar ga eerst naar onze trooperpagina. Daar vind je een uitgebreide lijst van
webshops die gemiddeld een percentage van 5% op je aankoop doorstorten naar ons.
Na het klikken op de juiste link en het opgeven van je naam en je emailadres, word je
doorverwezen naar de juiste website.
De bestelling die je doet is compleet gelijk aan elke andere bestelling. Het verschil is dat
een deel van het betaald bedrag naar Chemica gaat.
Je steunt ons dus helemaal gratis!
Je kan ook de Trooperbot installeren, deze zal je automatisch iets laten weten wanneer je
een Troopershop bekijkt. Je moet dus zelfs niet meer gaan zoeken op de site zelf en op die
manier vergeet je Trooper zeker niet te gebruiken! Het downloaden duurt slechts een
tweetal minuten.
Een aantal webshops die onder vele andere via trooper beschikbaar zijn Coolblue, Zalando
en Booking.com.
Neem gerust zelf een kijkje op de website https://www.trooper.be/ voor alle
deelnemende webshops en steun jouw geliefde Chemica! Met jullie gratis steun kunnen wij
zorgen voor nog plezantere en goedkopere activiteiten, we need you!
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Golden quotes
“Wacht, welk liedje doen we?”
- Stijn, tijdens een prosit

Thomas op Chemicasino: “Weet je wat er
gezegd wordt wanneer het balletje in de
roulette gesmeten wordt?”
Bieke: “NIAUUUUUWWWWWW”
(Het juiste antwoord was “rien ne va plus”)

“In het practicum werkte ik altijd graag
met cyaniden, dan kon ik fantaseren
over wat ik er allemaal mee kon doen.”
- P. B.

“Stuur eens quotes door.”
- Chemica Scriptor

“Ik heb echt veel te weinig quotes
deze maand.”
- Chemica Scriptor

“Witruimte vullen.”
- Chemica Scriptor

27

Nawoord
Liefste Chemicanen en eerlijke vinders van random
achtergelaten Pipetjes in de S56

Hier sta ik dan weer te staren naar mijn scherm. De
wanhoop koekeloert al aan de deur, klamme handjes
flodderen traag over mijn klavier. Motje7, het is weer tijd voor
uw nawoord.
Het is me nog steeds onduidelijk wat er van mij verwacht wordt in deze vage rubriek. Wat
willen ze weten? Is dit waar ik kan ventileren over mijn week? Link ik mijn frustraties aan
mijn jeugd?
In mijn zoektocht naar opklaring belandde ik in het archief der archieven, de Pipetjes van
2005 tot 2018. En duidelijkheid scriptor vond.
Eerst en vooral blijkt de duisternis rond het nawoord niets nieuws te zijn. Verschillende proscriptoren luchtten reeds hun hart over hun angst en vragen omtrent Het Nawoord. In
oktober 2010 gaf de scriptor toe dat haar nawoord volledig nutteloos was en vulde ze de
bladzijde met een comic. Not all heroes wear capes. Opgelucht zette ik mijn nawoord-tijdreis
verder.
Het viel me al snel op dat een bepaald patroon te herkennen viel. Een aantal onderwerpen
komen toch wel bijna altijd aan bod. Oké, deze zullen dan de basis vormen van mijn
nawoord. En kijk, ik heb al bijna een pagina gevuld aan zever.
Een doordachte structuur en goed gekozen signaalwoorden om nu eindelijk te schrijven wat
ik te schrijven heb? Neenee, we gaan in puntjes werken, darling.

6 Een nog steeds getraumatiseerde scriptor
7 Maudje voor de vrienden
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Nawoord

1. Chemica is leuk
Dit is wanneer de scriptor vertelt over de afgelopen activiteiten en hoe geweldig ze waren. Ik
neem aan dat, wanneer dit niet aan bod komt, de persoon gewoon te scheef is gegaan om er
nog iets van te weten. Als veel te brave Chemicaan kan ik met zekerheid schrijven dat ik me
alles nog herinner; het was alweer LIT. Mijn eerste feut gekocht en mijn eerste Beiaardcantus
meegemaakt. Cocktails, bier, burgers, cantussen, feesten, een lezing, kickboxen… Het
studentenleven op z’n best. Om te voorkomen dat ik van de Kantienberg zou rollen tegen
het einde van dit semester heb ik ook actief deelgenomen aan het IFT en daar kan ik 3
dingen over zeggen:
1) De sfeer zat geweldig
2) Ik kan niet basketten
3) Ik kan niet duiken van een startblokje noch 50m zwemmen zonder mezelf te
verslikken
4) LO is een keuzevak
Aan de Sherlock Holmes die nu denkt “dAt ZiJn WeL ViEr DiNgEn Eh,” gefeliciteerd.
Dat ik me geamuseerd heb deze maand, wees daar maar zeker van! Chemica je t’aime.
2. Scriptor zijn is leuk
Iets dat ik zeker en vast deel met mijn voorgangers, de liefde voor deze functie. De vrijheid
bij het schrijven van je eigen tekstjes, het plezier bij het lezen van de rubriekjes van je
trouwe columnisten, je bonzend hart bij het luisteren naar de nieuwste zatte
gebeurtenissen. En geen zorgen over je eigen zatte avonturen, am I right?
3. Het Pipetje is lit
Bloemetjes gooien naar jezelf voor deze meesterlijke creatie, dat werd ook wel eens gedaan.
Lekker cringy. Jongens en meisjes, hier is het dan, mijn baby, kunstwerk, een blauwe kaft
rond mijn hart. Feel it, smell it, embrace it, live it.
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Nawoord

4. Examens
Skip, zie volgend Pipetje.
5. Zagen over inzendingen
Dit wordt ook al generaties lang doorgegeven. Bij het volk zult gij blijven zagen voor
inzendingen. Naar 40 pagina’s zult gij streven. Mensen, jullie maken het nieuws! Blijf
vanalles doorsturen, foto’s, roddels, artikels, die ene párel van een quote die gisteren uit de
mond van je beste maat kwam, gedichten, kunst, laat u gaan!
6. Iedereen bedanken
Last but not least, en dit had ik tot nu toe nog niet gedaan. Aan iedereen die heeft geholpen
bij het verwezenlijken van dit Pipetje: BEDANKT, jullie zijn helden! Merci aan mijn trouwe
columnisten, roddeltantes en verbeteraars. Wat zou ik toch zonder jullie doen? 💘
Mijn persoonlijk record aan aantal pagina’s besteed aan een nawoord is ondertussen
officieel verbroken. Big up aan diegenen die het tot hier hebben overleefd, ook aan jullie:
bedankt! Nog heel veel succes en plezier toegewenst, geniet van -volgens mij- de laatste
paar rustige dagen van het jaar.

So long, chemicaantjes!
Jullie Sciptor
Maud
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Breinbrekers
1. Honderd dozen staan op een rij en een kostbaar krat Rougekes is verborgen in één van
hen. Je weet niet in welke doos. Alle dozen hebben exact dezelfde label (zie
afbeelding), maar voor slechts één doos is dit de waarheid.

te

Wat is het minimum aantal dozen dat je moet openen om er zeker van
zijn welke doos de Rougekes bevat?

De diamand bevindt zich ofwel in
de doos rechts hiervan ofwel de
doos links hiervan.

2. Stel, je hebt een buis met 30 robotmieren (clones van Céline De PesseMier) aan één
uiteinde en 20 aan het andere uiteinde. Alle mieren aan beide kanten beginnen te
marcheren in een rij en aan hetzelfde tempo, naar het andere uiteinde van de buis.
Wanneer twee robotmieren tegen elkaar botsen, draaien ze zich meteen om en lopen
ze de andere kant op.
Hoeveel botsingen zullen er in totaal zijn?

Bron: brilliant.org
Oplossingen in het volgende Pipetje!
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Breinbrekers

Antwoorden vorige maand
1.

Een mier genaamd Céline De PesseMier wordt op een volle kubus aan een lijn gehouden, die zich uitstrekt tot
twee keer de lengte van een ribbe van de kubus. De lijn kan bevestigd worden in het midden van een vlak, in
het midden van een ribbe of in een hoekpunt.
Welke optie geeft Céline het grootste gebied om rond te wandelen?
A) In het midden van een vlak
B) In het midden van een ribbe
C) In een hoekpunt
D) Het maakt niet uit

Antwoord: A, in het midden van een vlak
De schetsen (van een opengeplooide kubus en een cirkel met straal 2x ribbe) hieronder
tonen dit aan. De eerste afbeelding schetst het bereik van het touw wanneer het gehecht
wordt in het midden van het vlak. De mier kan elk punt op de kubus bereiken. Dit klinkt
misschien onlogisch als je naar de afbeelding kijkt, aangezien een deel toch buiten de cirkel
valt. Toch kan deze regio ook bereikt worden door te wandelen naar boven, onder of links
(waar “de cirkel de kubus niet raakt”). De twee andere afbeeldingen tonen ons dat sommige
delen van de kubus niet bereikt kunnen worden.
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2.

ABCD is een getal waarbij A, B, C en D verschillende cijfers voorstellen en waarvoor geldt dat 4 x ABCD = DCBA.
Zoek het getal ABCD.

Antwoord: 2178
A moet 1 of 2 zijn, aangezien 4 x ABCD een getal van 4 cijfers blijft. Aangezien DCBA een
viervoud is van ABCD, is DCBA en dus A even. A=2
Bijgevolg geldt dat D=8 of D=9 (D≥4xA).
DCBA eindigt op 2 en is een veelvoud van 10 +4D, dus 4D eindigt ook op 2
8 x 4 = 32, bijgevolg kunnen we zeggen dat D=8.
Dan resteren nog de twee middelste cijfers. We vergeten niet dat 4D = 32, de 3 nemen we
dus mee.
4(BC) + 3 = CB.
40B + 4C + 3 = 10C + B
39B - 6C + 3 = 0
3(13B - 2C + 1) = 0
B=1 en C=7

3.

Vleesje liegt veel. Hij liegt op elke dag van de week met uitzondering op één dag. Deze drie uitspraken werden
door hem geformuleerd op 3 verschillende, opeenvolgende dagen:
• Ik lieg op maandag en dinsdag
• Vandaag is ofwel donderdag, zaterdag of zondag.
• Ik lieg op woensdagen en vrijdagen.
Op welke dag vertelt Vleesje de waarheid?
A) dinsdag
B) zaterdag

C) donderdag
D) maandag

Antwoord: A, dinsdag
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Sudoku
Credits gaan naar Benoit, die graag eens een gemakkelijkere sudoku zag verschijnen.
Minder frustratie, meer prestatie.

EASY

MEDIUM
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Kalender
20 NOV

IFK Judo @GUSB

21 NOV

Rethink Science @S5

23 NOV

Familiecantus @Salamander

26 NOV

IFK Minivoetbal Heren - 1/16 Finales (2) @GUSB

27 NOV

Schaats- en Jeneveravond @Kristallijn // @Porter House

29 NOV

Verbroederingscantus GBK @Karaoke

03 DEC

IFK Minivoetbal Dames @GUSB

04 DEC

Voetbalmatch Gent-Beerschot @Ghelamco Arena

05 DEC

Themacantus @Salamander

05 DEC

Zwemmarathon @GUSB

10 DEC

IFK Badminton @GUSB

12 DEC

Massacantus @Flanders Expo
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