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Voorwoord Senior 

  

 

Beste leden,  

 

 Het semester loopt (helaas) 

stillaan op zijn einde, aan alle 

mooie liedjes komt dus een 

einde. De examens lijken 

plotseling zóó dichtbij…  

Maar niet getreurd, er zijn nog 

enkele leuke activiteiten 

voordat we volop in de blok vliegen. 

 

 Zo is er nog onze schaats en jeneveravond (jeuj nog een 

laatste feestje!), (massa)cantus, LAN der wetenschappen en 

enkele sportactiviteiten. Daarna kunnen we beginnen aan het 

serieuzere werk, gedaan met het uitstellen van studeren, 

snoozen van de wekker… Tijd om erin te vliegen. Ik wens 

alvast iedereen veel succes met de examens! We kunnen 

terugblikken op een geslaagd eerste semester, ik heb me in 

ieder geval goed geamuseerd. Jullie hopelijk ook! 

 

Ons openingsvat trok weer serieus wat volk, gelukkig dat we 

meer dan één vat hadden. We leerden weer vele nieuwe 

gezichten kennen op de peter en meter avond, een grote 

groep eerstejaars en ouderejaars legden succesvol de 

Chemica doop af! Proficiat! Ons 50ste bestaansjaar is eens 

goed in de spotlight gezet tijdens de lustrumweek. Op het 

sporttoernooi der wetenschappen presteerden we minder 

tegenover vorige jaren… gelukkig observeerden we deze 

trend niet bij de vele andere sport competities! In het tweede 
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semester zijn we er weer met vele activiteiten: bierbowling, 

cocktail avonden, quiz, cantussen, nacht der wetenschappen, 

… Maar ook het Galabal! Deze zal plaatsvinden op 4 maart 

2016 alvast een belangrijke datum om in jullie agenda te 

schrijven! Tot binnenkort! Jullie Praeses, Chiel Mertens 
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Een lustrumweek om nooit te vergeten, zo wordt de derde 

week van het academiejaar door menig chemie en biochemie 

student beschreven. Maar door de combinatie van een 

gebrek aan slaap enerzijds en het overdadig vloeien van 

alcohol anderzijds valt te verstaan dat men sommige details 

natuurlijk kan vergeten zijn. Vrees niet mede-brakkers, een 

verslag in epiek volgt. 

 

Lustrumvat en gotcha kick-off (zondag) 

Free beer and killing, meer heeft een 

Chemicaan blijkbaar niet nodig, want 

wat begon als een rustige avond zou 

weldra uitmonden in de bloederigste 

en zatste week uit de chemicaanse 

geschiedenis, waar vriendschap en vertrouwen geen rol 

zouden in spelen. Inderdaad. Het Gotcha spel is van start 

gegaan. Enige regel : moorden mag alleen gebeuren zonder 

getuigen, iets wat ingewikkeld is in een gevulde Porter’s 

House. Hoe later het werd op de avond, hoe meer volk er 

kwam opdagen en bijgevolg hoe meer bier en bloed er begon 

te vloeien. Al bij al, een goede opwarmer voor de 

aankomende feestweek. 
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Ontbijt en Pub crawl(maandag) 

Om iedereen deze week een hart onder de riem te steken 

organiseerde Chemica een royaal ontbijt met een variëteit 

aan boterkoeken en sapjes. Op verscheidene locaties stonden 

ontbijtposten opgesteld gedurende de hele ochtend met als 

gevolg vele blijde gezichten, want zeg nu zelf, welke student 

zou een gratis ontbijt nu afslaan? 

 

 

Veel later op de dag volgde een kroegentocht, 

een musthave voor iedereen die zich een 

volleerde toverpoortenaar wil noemen. Op 

zoek naar die titel en op zoek naar plezier, 

vertier en bier zakten 55 Chemicanen af naar 7 verschillende 

cafés, waar ze elk de specialiteit van het huis aangeboden 

kregen. Van maisonnekes tot duvels en zelfs halve liters 

smeerden onze kelen, resulterend in een kater voor de 

meesten. Een groot man zei ooit : “Je kan pas spreken van 

een geslaagde avond als je 

eigenhandig de Porter afsluit.”, en 

geslaagd was de avond want Chemica 

sluitte hem af. Een voorval dat geen 

unicum was die week. 
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Lustrumcantus (dinsdag) 

Persoonlijk het hoogtepunt van de week (waarschijnlijk door 

opeens geheugenverlies van lustrumfuif).Deze cantus had 

ALLES, van vele feuten, een hilarische ontgroening, de fanfare 

die de pannen van het dak speelde tot de vele bezoekende 

kringen. Ook hier vloeide het bier en de leffe,(soms zelfs te 

overvloedig want sommigen hadden te diep in het glas 

gekeken), maar op een moment zoals deze voelde het 

verdomd goed een Chemicaan te zijn. Één van de betere 

cantussen, al dan niet de beste cantus die ik volledig kan 

herinneren. 

 

Beiaardcantus en Lustrumfuif (woensdag) 

Als beiaardcantusmaagd zakte ik af naar de beiaardcantus 

zonder verwachtingen. Onze plaats werd toegewezen op een 

plein dat weldra zal gevuld worden met hordes 

medestudenten. Na een trage start begon ik het wel prettig 

te vinden, honderden studenten die luidkeels meezingen, 

begeleid door een beiaardier, en bier in overdaad aanwezig 

om de kelen te smeren. Combineer dat met de mogelijkheid 

om te gaan urineren op wens en de reden van mijn 

geheugenverlies is gekend. Al strompelend begaf ik me naar 

de Twitch, waar de legendarische lustrumfuif werd 

georganiseerd. Al snel zette ik met vele anderen mijn 

kampeertent op voor de Spitbullstand en begon ik shotjes 

achterover te kappen. Er werd gedronken, er werd gelachen 

en er werd gefuifd. Meer dan dat weet ik niet meer maar de 

Heilige Drievoudigheid werd, zoals het orakel het voorspelde, 

vervuld.  
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Casinoavond (donderdag) 

Eerlijk is eerlijk, een grote opkomst had ik niet verwacht, want 

wie na die driedaagse nog de moed bijeen raapt om een 

avond spelletjes te spelen, is of zot of nog zat. Maar toch was 

de opkomst groot, jullie zotten, en werd er een variëteit aan 

spelletje gespeeld. Van roulette tot poker en zelfs Cards 

Against Humanity. Sommige spellen werden zelfs omgedoopt 

tot drankspellen (biersjoelbak en drankroulette als 

voorbeeld). Maar iedere aanwezige had natuurlijk zijn doel 

voor ogen : genoeg drankbonnetjes winnen om de volle 5 jaar 

mee rond te komen. 

 

De Lustrumweek kwam stilaan tot een einde, katers konden 

eindelijk afgeslapen worden en iedereen kon zijn 

alcoholverslaving onder ogen beginnen zien. Finaal werd er 

afgesloten met een croque-vrijdag om iedereen te bedanken 

om bij te dragen aan de viering van ons 50-jaar bestaan. Bij 

deze : bedankt iedereen en tot binnen 5 jaar!! 

Met de Feestdagen in het verschiet doen tal van theorieën 

over alcohol en wondermiddelen om de kater te verdrijven  de 

ronde, en dan vooral bij de studenten. De meest voorkomende 

en handigste theorieën heb ik hier opgelijst. 
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1) met een rietje bier drinken, maakt je sneller dronken. 

 

Volgens hoogleraar Farmacologie en Toxicologie Frans Russel 

is het zeer waarschijnlijk dat je daardoor sneller dronken 

wordt maar zijn de effecten klein. De verschillende oorzaken 

hiervan zijn dat enerzijds de alcohol, als je het met een rietje 

drinkt, meer langs je gehemelte stroomt en niet, zoals dat 

normaal gesproken het geval is, via je tong. Het gehemelte is 

een dun, sterk doorbloed slijmvlies, waardoor de absorptie 

zeer efficiënt is. De alcohol komt direct in de bloedbaan en 

kan dus direct doorstromen naar de hersenen. Anderzijds 

ontstaat er als je met een rietje alcohol opzuigt een 

onderdruk in het rietje, waardoor de alcohol makkelijker 

verdampt. De damp adem je in en deze komt heel snel in je 

bloed terecht.  

 

2) Sommige mensen lijken immuun tegen een houten kop, 

wat ze ook verzetten, de dag erna zijn ze zo fris als een 

hoentje. "Sommige mensen zijn inderdaad minder vatbaar 

voor een kater", legt dokter Sarah Jarvis uit.  

 

Een kater hebben staat gelijk aan dehydratie of uitdroging, 

met als gevolg: barstende koppijn. Dat sommigen er beter 

tegen kunnen, is omdat dehydratie bij hen geen hoofdpijn 

veroorzaakt, of omdat ze minder gevoelig zijn voor de 

effecten van acetaldehyde, een giftige stof die vrijkomt 
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wanneer alcohol wordt afgebroken in de lever. Dat klinkt als 

een zege, maar betekent niet dat deze mensen immuun zijn 

tegen drinken, integendeel. Een hoge tolerantie is veelal een 

teken dat het lichaam al is aangetast door alcohol!! 

 

Of iemand al dan niet tegen drank kan, wordt ook bepaald 

door de genen. 

Aziaten(haha), bijvoorbeeld, 

zijn rapper dronken en 

hebben als gevolg ook sneller 

last van een kater. 

 

 3)Jonge mensen kunnen 

beter tegen een kater,  

wordt algemeen 

aangenomen. Recent onderzoek heeft echter uitgewezen dat 

die stelling niet opgaat. Deense wetenschappers 

bestudeerden het drankverbruik van 50.000 volwassenen. 

Daaruit bleek dat oudere mensen minder last hadden van een 

kater na een zware nacht: 21 procent van de vrouwen tussen 

18 en 29 jaar was misselijk, tegenover slechts 3 procent van 

de respondenten ouder dan 60 jaar. 62 procent van de jonge 

mannen reageerde uitgeput na een nacht stappen, tegenover 

slechts 14 procent van de mannelijke zestigplussers.  

 

Een verklaring hoeft niet ver gezocht te worden: jongeren 

drinken meer dan ouderen, gemiddeld negen drankjes 

tegenover zes. Ouderen zijn bovendien meer ervaren. Ze 
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hebben al meer gedronken in hun leven en zijn als gevolg 

beter bestand tegen de gevolgen van alcohol op de korte 

termijn. 

4)Hoe donkerder de drank, hoe zwaarder de kater,  

is een waarheid die klopt als een bus, zo blijkt uit een 

Amerikaanse studie. Hoe dat komt, is echter nog niet 

bewezen. Een mogelijke oorzaak is omdat bij de gisting van 

donkere dranken - bijvoorbeeld van rode wijn en whisky - 

meer chemische stoffen vrijkomen, zoals kleur- en 

smaakstoffen. 

 

Hetzelfde geldt voor goedkopere dranken. Dokter Derbyshire 

legt uit: "Het is goed mogelijk dat goedkope dranken meer 

stoffen bevatten die de kater kunnen verergeren." Reden? 

Omdat ze tijdens het destillatieproces niet uit de drank 

werden gefilterd. 

 

5)Fond leggen baat 

Een volle maag zorgt ervoor dat alcohol minder snel in de 

bloedbaan terechtkomt. Gevolg: je raakt minder snel boven je 

theewater. 'Een fond leggen' wordt wel eens gezegd en is 

volgens dokter Nick Read geen prietpraat. Vooral vette 

voeding maakt dat de drank minder snel in ons systeem 

belandt. "Men wordt minder rap dronken, waardoor een 

mogelijk zware kater de dag erna uitblijft."  
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Om diezelfde reden wordt in bepaalde culturen bijvoorbeeld 

olijfolie gedronken vooraleer de bloemetjes worden 

buitengezet. 
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De schachtenverkoop 2015-2016. Voor velen van ons een 

memorabele eerste avond als feut. Nadat we het ons 

comfortabel hadden gemaakt in de Therminal (onze knietjes 

hebben het geweten) kon de verkoop van start gaan. In 

groepjes van drie werden we naar voor geroepen. 

We stelden ons even kort voor en het bieden kon beginnen. 

Onderling werd een klein wedstrijdje georganiseerd tussen de 

drie verkochte feuten. De uitkomst 

bepaalde of het bestede geld van de 

kopers werd omgezet in bier of in 

pure teleurstelling. De verkoop werd 

afgesloten met een fantastische 

(duhh!) avond in de Porter House, 

waar niet alleen het bier maar ook de 

Byte-X rijkelijk vloeide.  

De feuten zijn verkocht, de 

contractjes zijn getekend,  

de opdrachten konden beginnen.  

De week die volgde stonden we dus volledig in dienst van 

onze kopers. Dit hield in dat we af en toe eens moesten gaan 

kuisen, koken of een ontbijtje brengen. Andere 

mochten/moesten zich wat meer uitleven. De onesie-hype is 

nog zeker niet over en dat bewezen sommige meesters door 

hun aanwinsten prachtig uit te dossen. Zo liepen er dieren als 

Simon de Bij en Skippy de Kangoeroe rond en ook enkele 

wilde pokémon ontbraken niet aan het tafereel.  
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Toen de week voorbij was en de meesters hadden gezien dat 

het goed was, werden we ontheven van onze functie. Toch 

was het allemaal nog maar net begonnen. We werden 

verdeeld in doopgroepen en van ons werd verwacht dat we 

een bingo met doopopdrachten tot een goed einde brachten. 

Deze opdrachten vergden een goede samenwerking tussen 

de leden van de doopgroep en varieerden van “een 

sinaasappel met je neus van de s1 naar de s12 duwen” tot 

“een meter drinken in de Salamander”. Het uitvoeren van 

deze opdrachten heeft dan ook tot zeer pijnlijke knieën,  

moordende katers en hechte vriendschappen geleid.  

Nu rest ons enkel nog de doop voor we ons schachtenlint in 

ontvangst mogen nemen.  

Ik denk dat ik voor ons allen het volledige doopcomité en de 

overige Meesters mag bedanken voor deze geweldige 

ervaring! (benieuwd of die mening na de doop ook nog geldt 

haha) 

Pol, feut ’15-‘16 

De koopweek zou echte geen koopweek zijn zonder 

gedichten/tekstjes/recensies/… die op de sociale media de 

ronde doen. Op de volgende  vindt u enkele chemicaanse 

parels der dichtkunst terug. 
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Het kotleven is zoals een tijdbom, 
Iedere zondag dezelfde afrit. 

Nu ik in Gent zit, 
Zie ik uit welke achtergestelde provincie ik kom. 

Daan geniet van zijn aankoopsom, 
Toch blijft Elke nog steeds de flapuit. 

Normaal buiten wij mensen uit, 
Maar nu doen we het een week andersom. 

Ewoud's held is zoals buskruit, 
Eens hij speelt is het alsof hij aan de drugs zit. 

Ze gedragen zich als het bisdom, 
Nog steeds blijven we in hun bezit (Michiel Moeyaert) 

 

CHEMICAAA tis tijd jaaaaa!!! 

Le grand cru zijn tijd is nu!! 

Maak plaats Laurens door katers bezweken! 

Pas op snuggere Vincent er komt een nieuwe neger 

aangetreden! 

Waar zijn die Kilian en Hannes die bier, noch feesten niet 

vermeden?? 

...Zijn zij diegene die mij verweten?! 

Ook Julie onze veggie ben ik niet vergeten! 

Chong sla maar op die gong want ik ga het zeggen Walter! 

CHEMICA VOORUIT (Sam Huez) 
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Wist je dat… 

 

-Nijlpaardenmelk roos is? 

-President George W. Bush ooit een cheerleader was? 

-’s Werelds oudste recept het recept van bier is? 

-Het langste poker spel ooit 18 dagen duurde? 

-De rapper Snoop Dogg een IQ van 147 heeft? 

-je voor €65 een condoom van Louis Vitton kan kopen? 

-Koala’s het enige dier zijn, naast de mens, die een 

vingerafdruk hebben 

-De gemiddelde Chocoladereep gemiddeld 8 insectenpoten 

bevat? 

-Als je een goudvis in het donker zet, hij wit zal worden? 

-Het onmogelijk is voor een varken om de hemel te zien? 

- Hitler in 1938 genomineerd was voor de Nobelprijs voor de 

vrede? 

-De hoogste golf ooit gemeten een hoogte had van 580 

meter? 

-Jackie Chan 10 maanden in de baarmoeder zat? 

-Het illegaal is om in Frankrijk een varken Napoléon te 

noemen? 

-Elvis zijn natuurlijke haarkleur blond is? 

-Neusafdrukken worden gebruikt om een hond te 

identificeren (equivalent van vingerafdruk) 

-Regenwormen tot 9 harten kunnen hebben? 

-De oorspronkelijke naam van Google ‘Back Rub’ was? 
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-Er een plant bestaat (de Tomtat) die onder de grond 

aardappelen groeit en boven de grond tomaten 

-He Duitse woord voor anticonceptiva ANTIBABYPILLEN is? 

-Ash Ketchum maar 43/649 Pokémons heeft gevangen? 

- Oxford University ouder is dan het Aztekenrijk? 

- De kans dat je wordt gedood door een verkoopautomaat 2 

maal zo groot is als gedood worden door een haai? 

-Gordeldieren bijna altijd 4-lingen baren? 

-Het nationale dier van Schotland de eenhoorn is? 

-Er meer plastieken flamingo’s zijn dan echte flamingo’s? 

-Een octopus 3 harten heeft? 

-Je gemiddeld 5miljoen keer per jaar ademt? 

-Menselijke dijbenen sterker zijn de beton? 

-De langste vlucht van een kip 13 seconden is? 

-11 % van de wereld linkshandig is? 

-Maanden die beginnen op een zondag altijd een vrijdag de 

13rde 

hebben

? 
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Om de soms minder interessante lessen/treinritten door te 
komen worden jullie voorzien van een boeiende 
wetenschapsquiz. Kom nu te weten welk soort wetenschapper 
jij bent. 
 
1. U bevindt zich in een modewinkel. Er strekt zich een 
mooie minimalistische designerwand met de nieuwe herfst- 
en wintercollectie voor u uit. U kiest het volgende. 
A) Niets. Uw oudere zus heeft voor u een mooie trui gebreid. 
De mouwen zijn misschien wat wijd en het materiaal is niet 
bepaald alpaca wol, maar telkens u hem aantrekt heeft u 
flashbacks naar een lang vervlogen, herfstige jeugd waarin u 
met een geschaafde knie thuiskwam en een dampende 
stoofpot voorgeschoteld kreeg. U voelt een lichte erectie 
opkomen. 

B) U maakt doordachte keuzes. Klassiekers gaan nooit uit de 
mode. U bent niet noodzakelijk hip, maar altijd stijlvol. U gaat 
voor een mooi gestreept hemd met een borstzakje. Esprit. 
Comfort fit. Korte mouwen. U voelt zich God op aarde. 

C) Een generische lichte trui in een kleur die uw bleke huidtint 
accentueert. 

D) Een loszittend wit linnen hemd met hoge kraag en grote 
pofmouwen. U knoopt uw eveneens witte halsdoek in een 
nonchalante, doch doordachte knoop. Vervolgens 
vervolledigt u het ensemble met een strakke beige broek, 
zwarte rijlaarzen en een donkerblauwe mantel. Een 
wandelstok dient u als accessoire sinds openbare 
zwaarddracht verboden is. 
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2. U bent diep gepassioneerd door uw vakgebied. Dat uit 
zich in de volgende persoonlijke bijzonderheid. 
A) U kunt zich op café urenlang verliezen in anekdotes over 
dierenseks. De pornofilms voor panda’s. Hoe schildpadden 
hem erin steken. Die keer dat u in een lintworm sneed en 
alles in uw gezicht gespoten kreeg. Dat zulks niet iedereen 
fascineert, negeert u bewust. In elke documentaire van David 
Attenborough spoelt u onmiddellijk door naar de paarscène. 
De leeuw is niet de enige die klaarkomt. 

B) U heeft al meerdere malen midden in een zin plots een 
briljante ingeving gehad en bent terstond de ruimte uit 
gevlucht naar de sereniteit van uw kamer. Een fast-forward 
sequentie volgde waarin de seizoenen elkaar razendsnel 
opvolgden terwijl u bleef verder werken aan uw bureau. In de 
lente dient u een belachelijk klein, doch briljant werkstuk in 
waarmee u de ganse moderne economische wetenschap in 
een klap achterhaald bewijst. U ontwikkelt ernstige 
hallucinaties. 

C) U neut tegen iedereen die het horen wil over hoeveel 
bijgeloof er in de wereld is. Pseudowetenschap. Dat zulks al 
lang aanvaard is door rationele mensen, en dat de enkeling 
die er wel in gelooft, niet door u zal overtuigd worden, 
negeert u bewust. U koestert een diepe existentiële angst die 
u overcompenseert door op elk geloof te kakken. Etienne 
Vermeersch is uw held. U fantaseert soms over een trio met 
hem en Karl Popper. 

D) U spendeert uw nachten melancholisch. Ofwel mijmert u al 
feestend in een Europees kasteel in het gezelschap van uw 
adellijke vrienden over de ondraaglijke lichtheid van het 
bestaan. Ofwel sluit u zich eenzaam op in uw zolderkamer, 
met een schedel met een kaars op als verlichting, terwijl u 
met uw ganzenveer romantische verzen neerpent over de 
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Oriënt en het verdwijnen van de magie in de wereld. U drinkt 
in alle twee de gevallen meer absint dan goed voor u kan zijn. 

3. Coïtus. Het woord is gevallen. Uw seksuele leven kunt u 
als volgt samenvatten. 
A) Een schapenvagina vertoont anatomisch gezien het meeste 
kenmerken met een menselijke vagijn. 

B) Seks? 

C) Seks? 

D) U bent de grootse schrik van het gemokkelte sinds Don 
Juan. Over die laatste figuur heeft u een magistraal 
onafgewerkt epos geschreven dat u aanbidsters uit heel 
Europa heeft opgeleverd. Het geslacht van uw liefdes maakt u 
niet bijzonder veel uit. De leeftijd ook niet echt. U wordt wel 
eens de eerste rockster genoemd, ook al schreef u gedichtjes. 
De symboliek van het zwaard in de schede is u daarbij niet 
ontgaan. 

4. Ook de politiek laat u niet geheel onbewogen. Uw 
voorkeuren op dat vlak zijn eenvoudig. 
A) Groen. U ergert zich aan de wending richting electorale 
relevantie die de partij recentelijk heeft genomen. U koestert 
sympathieën voor UGent1010, maar drinkt te graag Coca 
Cola. 

B) U stemt netjes christendemocratisch zoals u geleerd heeft 
van mama en papa, beiden boekhouders, en keert terug naar 
uw formules op uw kamertje. 

C) De Piratenpartij. De enige partij die een programma heeft 
dat al even irrelevant is als de boeken die u regelmatig 
publiceert. U vindt dat de strijd tegen astrologie in de Dag 
Allemaal iets prominenter in de campagne had mogen 
figureren, naast overal gratis Wifi. 
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D) Noch Tories, noch Whigs kunnen u echt bekoren. U heeft 
wel eens in het parlement een vurige speech gehouden ter 
verdediging van de Luddieten die weefmachines vernielden, 
maar dat kan ook om te provoceren geweest zijn. 

5. Een echte wetenschapper is een vlijtige student. Van uw 
schooltijd herinnert u vooral één ding. 
A) Het jaar waarin die blote madam in uw handboek stond. 
Giechel. 

B) Het jaar waarin u een honderd haalde voor meetkunde en 
gedelibereerd werd voor Frans. 

C) Het jaar waarin u wegens slechte punten voor wetenschap, 
maar goede punten voor godsdienst, besloot om de rest van 
uw verdere leven het u aangedane onrecht te wreken. Zoals 
Batman. Maar dan anders. 

D) Het jaar waarin u een levende beer in uw kamer hield, 
omdat het schoolreglement niet toeliet dat u uw trouwe 
viervoeter meenam, maar niets zei over andere huisdieren.   
 

U heeft het meest A: U bent biologiestudent. Alles wat leeft, 
fascineert u mateloos. Alles wat dood is ook. U bent een 
merkwaardig figuur. U kunt twee kanten opgaan. Ofwel 
briljant en sexy wetenschapper. Ofwel taxidermist en Norman 
Bates uit Psycho. Mooi zo. 
U heeft het meest B: U bent wiskundestudent. Wat de 
meeste mensen een diepe afkeer voor het leven heeft 
opgeleverd, heeft u uw grootste triomfen gebracht. 
Bovendien de meest fundamentele aller wetenschappen. 
Beter koning in het land der nerds, dan maagd tussen de 
normale mensen. Dat heeft u goed gezien. Mooi zo. 
U heeft het meest C: U bent wetenschapsfilosoof. U bent 
eigenlijk maar een tragisch geval. Helemaal geen 
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wetenschapper, maar toch altijd bij de coole kliek willen 
aanschurken. U ziet het als uw heilige missie om de strijd 
tegen pseudowetenschap aan te binden, ook al gelooft geen 
enkel verstandig mens daarin en ontneemt u zo misschien het 
laatste beetje hoop aan een terminale patiënt. Mooi zo. 
U heeft het meest D: U bent romantisch dichter. U leeft in de 
vroege negentiende eeuw en reageert op het naïeve 
vooruitgangsgeloof van de Verlichting. Eigenlijk zegt 
wetenschap u niet zoveel. U mompelt al eens iets over de 
verdwenen magie van regenbogen, maar eigenlijk wil u 
gewoon zoveel mogelijk foef scoren met uw romantische 
rijmelarij. Mooi zo. 
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Beste Wetenschappers, 

 

 Het schooljaar is nu goed in gang aan het geraken en stiekem 

kijken we allemaal al uit naar de intersemestriële vakantie! 

Tijdens deze vakantie organiseren we samen met de 5 

wetenschapskringen en het VLAK opnieuw een skireis.  

 

Dit jaar gaan we naar Alpe d’huez voor slechts 449 euro!  

 

L’Alpe d’Huez hoort bij de populairste skidorpen van 
Frankrijk. Alle voorwaarden voor een geslaagde wintersport 
zijn aanwezig. In het dorp hangt een gezellige sfeer en zijn de 
faciliteiten bijzonder uitgebreid. Het skigebied zal aan de 
wensen van iedere wintersporter voldoen. Er zijn pistes voor 
ieder niveau, de off-piste mogelijkheden zijn eindeloos en ook 
langlaufers kunnen hier uitstekend uit de voeten. L’Alpe 
d’Huez is bekend van het wielrennen maar in de winter heeft 
dit veelzijdige dorp ook het nodige te bieden.  
 

 Dit is een kans dat je niet zomaar kan laten liggen dus 

meegaan is de boodschap. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd 

(en hoe meer drank)! ;) Wat is er inbegrepen in die 449 euro? 

- de busreis heen en terug 

 - skipas 6dagen  

- verblijf op basis van appartementen - Snowblend 

omkadering en begeleiding  

- Après-ski-activiteiten georganiseerd door Snowblend. 

 - Cantus!!  

- verblijfstaxen, reservatiekosten en extra’s - gratis 

bagagedepot  
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- 1 vat per 10 deelnemers!  

 

 

Er is de mogelijkheid om nog verschillende opties bij te 

boeken (dit is niet inbegrepen in de basisprijs van 455 euro): 

 -Ski-/snowboardmateriaal  

 -Ski-/snowboardlessen 

 -Annulatie- en reisverzekeringen  

-Foodpacks  

Voor 45 euro extra kan je ook een 6daagse uitbreiding nemen 

voor het gehele gebied van Paradiski (450 km pistes).  

 

De inschrijven zijn geopend! Je kan je inschrijven op 

onderstaande link: http://www.snowblend.be/scienticavlak  

 

Hopelijk tot dan! 
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Cantussen, dat is voor iedereen. Maar soms  is de tijd tussen 

2 cantussen gewoonweg te lang en begint men de liederen te 

missen. Gelukkig wordt er dan aan jullie gedacht en werd er 

een medley samengesteld. 

 

Iedereen slaapt, het is rustig, het is nacht,  

Een smalle straat, een trompetter, het lijkt verdacht 

maar dat was Jan Klaassen, trompetter in het leger van de 

prins 

hij marcheerde van Den Helder tot den Briel 

Hij had geen geld hij was geen held 

Maar als de kerels te gare zijn, 

Doedle bomle rom dom dom 

Wat liedje moet er getrompetteerd worden? 

Doedle bomle rom dom dom, dus 

’t Weird gezeid dat Vlaanderen groot was 

Groot scheen in der tijden wolk 

Maar dat Vlaanderland nu dood was 

En het vrije kerelsvolk. 

Zo leeft men immer 

Zolang de volle beker wenkt 

Wat men sterft nimmer 

Als men maar drinkt! 
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De zakkenman, de man die iedereen kent. Al jarenlang sleept 

hij meerdere zakken mee tijdens zijn verplaatsingen. Maar 

wat zou er eigenlijk allemaal in die zakken kunnen zitten? We 

kunnen de inhoud alleen maar gissen, maar giswerk is niet 

volledig willekeurig. Deze combinatie zou maar al te goed in 

zijn bezit kunnen zijn. 

- Meer zakken. 

- Een vervalst DDR reispaspoort met als laatste stempel West-
Duitsland. Datum 16 januari 1953. 

- Een wereldkaart met verschillende landen rood aangeduid. 
Antarctica is het enige continent dat geen potloodkruisje 
heeft. 

- Dé leukste adresjes voor de hippe vrouw. Goedkoop, lekker 
én gezond. – Artikel uit Flair, 3/6/2015, hardcover. 

- Een eenvoudig, maar erg verweerd kompas met een 
gebroken glas. 

- Een Bicky Burger van de vorige examenperiode. Eentje met 
kip. 

- Twee brieven voorzien van Australische postzegels. 
Ofschoon de letters vervaagd zijn, is de toon 
vriendschappelijk. 

- Drie halfgevulde condooms. Inhoud onbestemd. Alleszins 
niet enkel sperma. 

- Een onderscheiding van de Franse regering ‘pour courage 
extraordinaire’ en een zwart-witfoto van een groep lachende 
jongemannen in camouflagebroeken en ontbloot bovenlijf. 
Achteraan staat ‘Dien Bien Phu, ’54. Légion étrangère’ in 
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potlood geschreven. 
 
- Enkele ingevulde leerlingenevaluaties. Het woord ‘lelijk 
kutwijf’ komt vrij frequent voor. 

- Diverse verfrommelde krantenknipsels die allen over 
eenzelfde ‘tragedie op industrieterrein’ berichten. 

- Dertig onbelegde sandwiches van de Lidl. 

- Een enkele vergeelde foto van een niet onknappe man in 
pak met vrouw en dochtertje en driehonderd arbeiders bij de 
feestelijke opening van een nieuwe fabriek. 

- Hoop. 
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“Hey, ik ben verliefd op de scriptor!” 

-van Simon wandelende tack 

Aan alle mensen die op 26 december jarig zijn, proficiat! 

Aan alle mensen die niet jarig zijn op 26 december… 

 Ook proficiat 

Voor Fandoms United en koffie ’s morgens,  

en 3 taarten op 1 dag 

Ps : Demi forever 

-van Jindra 

Heb je spijt? Ben je het kwijt? Of misschien verliefd? Wil je 

iets kwijt maar durf je het niet te zeggen? Krop het vanaf nu 

niet meer op, maar pen het neer! Dankzij Chemica worden 

jouw kleine berichtjes anoniem gedrukt in het pipetje zodat je 

gemakkelijk je zorgen van je af kan schrijven 
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Je kan je berichtjes achterlaten in de scriptor zijn mailbox : 

chemica.scriptor@gmail.com of anoniem een sms sturen naar 

0479899723 

 

Aarzel dus niet en ga snel naar bovenstaande links en verras 

zo je vrienden! 

 

Wie weet sta er in het volgend pipetje wel jou wel een 

verassing te wachten. Let op, dit is niet bedoeld om ruzie te 

stoken! Gemene en uitdagende berichten worden 

waarschijnlijk niet gepubliceerd. 

Oplossingen sudoku’s en raadsels : 
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Raadsel van Einstein : De Duitser heeft een vis. 

 

 

Beste Chemicanen 

 

 Blijkbaar vliegt de tijd als je je 

amuseert, want het is nu al 

week 9! Dat betekent dat 

donkere dagen in het verschiet 

liggen, maar dat laten we niet 

aan ons hart komen. Dus drink 

allen maar een pintje meer, 

want we zullen lang droogstaan om de hersencellen te 

proberen laten werken.  

 

Ik heb dit pipetje met veel plezier geschreven en heb hier en 

daar al wat feedback erover gekregen, dat doet deugd 

natuurlijk.  
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als afsluiter een kleine oproep aan iedereen die mogelijks 

geïnteresseerd is om een stukje van dit wonderbaarlijk boekje 

te schrijven, je kan me altijd bereiken via sociale media of me 

gewoon aanspreken. 

 

Groeten 

 

Jullie Scriptor  

 

 

 

Komende activiteiten :  

 

Vrijdag 20 November : Familiecantus 

Haal je grootvader van onder het stof en breng je ouders ook 

mee want vrijdag is onze befaamde Familiecantus in de 

Salamander, iets waar ze de komende 5 jaar nog over zullen 

praten! 

 

Maandag 23 November : Lezing KVCV 

Kom meer te weten over de productie van therapeutische 

eiwitten die worden gebruikt bij de behandeling van 

zeldzame genetische ziekten. 

 

Woensdag  25 November : LAN der wetenschappen 

De Lanparty van het jaar, waar je duidelijk kan maken dat jij 

de beste Gamer bent van de hele wetenschapsfaculteit! 
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Donderdag 26 November : Jeneveravond 

Tradities zijn er om in ere te houden, dus ook dit jaar gaan we 

weer schaatsen met Chemica. Hopelijk zullen jullie er even 

massaal zijn als vorige jaren. Het schaatsen kost €6, je krijgt er 

ook een bonnetje voor een gratis jenever achteraf in de 

Porter! Is schaatsen niets voor jou? Dan ben je welkom in de 

Porter House vanaf 21u30 om lekkere jenevershotjes te 

komen drinken 
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