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Beste Chemicanen, 

Het jaar vordert weer snel, we zitten al aan de helft van het 

semester. Dat brengt natuurlijk ook enige vrolijkheid met zich 

mee. Mijn dictatuur zal namelijk weer uitgebreid worden met 

hopelijk goed opgeleide schachten. Dat is tenminste als er 

genoeg domme feuten de doop overleven. Ja, de doop, iets 

waar menig commilito het hele jaar naar uitkijkt. Want wie 

houdt nu niet van de geur van de feuten wanneer die 

binnenkomen tijdens de cantus? Of de trots in hun ogen 

wanneer hun lintje overhandigd wordt? Zo staan ze weer een 

stap dichter bij het volwaardig lid worden van Chemica, aka de 

dictatuur.  

De dictatuur waarvan ik jullie kan melden dat ze zeer goed 

presteert onder mijn bewind. Zo is Chemica zevende geworden 

op het IFT. Daarbij werden we op het praesidiumkamp derde, 

zodat we Hilok (LO en kiné) van het podium weerhouden 

hebben. Misschien zouden die beter eens op sportkamp gaan. 

Dat hebben wij duidelijk niet nodig en dat hebben we ook 

prachtig aangetoond op het sporttornooi der wetenschappen. 

Daar hebben we zowaar bewezen dat er maar één echte 

wetenschapskring is. De beker van de eerste plaats, die we met 

gigantische overmacht gewonnen hebben, staat te pronken in 

het chemicakot. Aangezien we dit delen met de biologen 

worden die dan ook nog eens dagelijks met de neus op de 

feiten gedrukt dat zij niet de superieure kring zijn. (en het ook 

nooit zullen worden, dit zal voor de biologen steeds een 

onbereikbare kinderdroom blijven) De toevoeging van de 
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biologen aan mijn dictatuur is dus nog slechts een kwestie van 

tijd. 

Om opstanden te vermijden zorg ik vanzelfsprekend voor de 

broodnodige brood en spelen (See what I did there?), deze 

keer onder het mom van een cocktailavond. Het bewijs was er: 

zelfs als er gevraagd wordt om jullie in Harry Potter te 

verkleden, wordt er flink gehoorzaamd. Het was mooi om zien 

dat de cocktails gesmaakt werden en dat er vreugde alom was. 

Jullie plezier doet mij natuurlijk ook plezier. Ja, zelfs dat van de 

feuten. 

Inderdaad, nu richt ik me naar de feuten, vergis jullie niet. Ik 

ben er van overtuigd dat jullie een mooie aanvulling voor 

Chemica zullen zijn en dat de toekomst goed verzekerd is. Zo 

heb ik deze middag het wondermooie schouwspel 

meegemaakt: de balkonscène van Romeo en Julia. De passie 

die uitgestraald werd was fenomenaal. 

Met diezelfde passie hou ik deze dictatuur in stand om jullie 

allemaal te vriend te houden. 

Senior out! 

Ps: props to my ghostwriter. 
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Nieuws uit praesidiumland ! Zowel goed als minder goed. 

Omdat een happy end altijd aangenaam is deel ik jullie 

eerst het minder goede nieuws mee.  

Schachtentemmer Killian is geen schachtentemmer 

meer. Door een veranderde studie/werk situatie kwam 

het correct uitvoeren van zijn functie in gedrang en 

hebben we afscheid moeten nemen van een geliefd 

praesidium lid. Niet getreurd toch, we zien hem nog 

steeds in de Porter, zowel voor als achter de toog.  

Het goede nieuws is dat we een zeer capabele vervanger 

hebben gevonden ! Met trots kan ik u meedelen dat 

Benjamin Xi Jinping Li Keqiang Chong de nieuwe 

schachtentemmer is. Met de belofte dat ook hij geen 

enkel schachtje zal sparen kijken wij uit naar de doop ! En 

natuurlijk gunt de redactie Meester Chong ook zijn pagina 

in het Pipetje. 

Nog nieuwtjes komen van onze Sporten. Met trots delen 

zij u mee dat Chemica het Sporttoernooi der 

Wetenschappen heeft gewonnen. Ook behaalde Chemica 

een 7de plaats op het IFT, waar we alleen enkele grote 

kringen moeten laten voorgaan. Met het 

praesidiumkamp kwamen we zelf uit op een 3de plaats ! 

Bedankt aan alle sporters ! 

Chemica Vooruit !
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 Naam: Benjamin ‘Chong’ 

Chong 

Functie: Schachtentemmer 

Richting: Chemie @ Hogent  

 

 

Geaardheid (schrap wat 

niet past): homoseksueel 

lesbisch panseksueel biseksueel heteroseksueel aseksueel 

fetisjisme transseksueel interseksueel poliseksueel 

demiseksueel gender fluïde aromantisch zoöfiel 

Aantal sekspartners ? Minstens 3 

Grootste verwezenlijking in je verblijfsperiode op planeet 

Aarde ? Een volwaardig album uitbrengen dat niet enkel mijn 

mama heeft gekocht #HunterStreet #FollowUsOnSpotify 

#sluikreclame  

Grootste droom of plan voor de komende 15 jaar ? 

Meerdere maandlonen uitgeven aan muziekinstrumenten 

Voornemen voor dit academiejaar ? Hopelijk afstuderen 

Record dat je wilt verbreken ? Aantal opeenvolgende winsten 

van het WK geblinddoekt duimworstelen 

Huidige crush ? Datsun 240Z 

9gag of Buzzfeed ? /r/gonewild 

Ananas kan op pizza ? Alles kan op pizza 

Snapchat of Instagram? #Instagram #omdat #hashtags 

Libelle of Flair ? Flair want de gratis prulletjes zijn ideale 

cadeaus voor het vriendinnetje 

Snor of baard ? Hoe minder haar hoe liever
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De 12 wijsheden 

Triviale feiten, zou de arrogante wetenschapper dit 

noemen. Wist je datjes, de meer vredelievende en weinig 

originele wetenschapper. U daar in tegen, beste lezer, 

weet dat dit meer is dan triviale feiten of wist je datjes. U 

weet dat deze willekeurig gekozen, wetenschappelijk 

onderbouwde, informatie u kan redden. Wilt u even 

indruk maken op die knappe uitwisselingstudente ? 

Check. Wil je jouw ouders eens bewijzen dat je wel 

degelijk iets leert daar aan den unief ? Check. 12 

wijsheden, of zoals ik het liever zie, 12 mogelijkheden om 

je te ontpoppen tot een levende encyclopedie. 

1.  Je vriendin klaagt over gehavende nylonkousen ? 

Wat een verwend nest. In 1942 werd aan 

Amerikaanse vrouwen gevraagd om hun nylon 

kousen in te leveren. De aanval op Pearl Harbor 

had net plaats gevonden, en Amerika trok ten 

strijde. Daarvoor waren veel parachutes nodig, en 

dus Nylon. 
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2. Heb je je ooit afgevraagd waarom een biljarttafel 

een groen tapijt heeft, en geen rood, of blauw, of 

bloem motief ? Wel, ik ook ! Biljart werd 

uitgevonden in Groot Britannie, in de 14de eeuw. 

Het werd toen op een grasveld gespeeld, ball 

yard. De eerste biljarttafel werd uitgevonden in 

1469 door meubelmaker Henri de Vigne, voor de 

Franse koning Lodewijk XI, die rugklachten had. 

Het groene tapijt stelde de grasmat voor. 

3. Zit je krap bij kas ? Het is een gekend probleem 

onder de actieve studenten. Toch zou ik je aan 

raden om aan sparen te denken, voor later. Heel 

erg veel later zelf. Een begrafenis kost immers veel 

geld. De duurste begrafenis ooit vond plaats in 

februari ’89, toen de Japanse keizer Hirohito in de 

Keizerlijke tuinen van Tokio ten aarde besteld 

werd. Met gasten uit 163 landen aanwezig en een 

kostplaatje van 80 miljoen dollar en 2 

mensenlevens was dit de duurste begrafenis ooit. 

Mensenlevens ? Ja, naar aloude traditie pleegden 

2 soldaten zelfmoord als eerbetoon aan hun 

goddelijke keizer. 
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4. Tijd tekort ? Geen nood ! Elke dag duurt namelijk 

net iets langer dan de vorige, 0,00000002s. Dit 

komt doordat de Aarde als maar langzamer draait. 

Dit komt neer op 12 seconden meer per 100 jaar. 

Stel maar een functie op, integreren die handel, 

en je vindt al gauw hoeveel tijd moeder Aarde je 

cadeau doet. 

5. Vind je het een verspilling van Champagne, als een 

schip gedoopt wordt door een fles stuk te slaan 

tegen de boeg ? Ben je ook lid van het mannelijke 

geslacht ? Dan kan je misschien teruggrijpen naar 

de oude manier van schepen dopen. Toen werd 

bij wijze van offer aan de zeegoden namelijk een 

jongen tegen de wand van het schip 

doodgeslagen. Offer je op, en schenk ons meer 

drank !  

6. Herinner je het concept biomassa nog uit de 

lessen Ecologie ? (voor de biochemici wordt dit 

begrip als begrepen verondersteld). Juist ja, de 

massa van alle organismen op aarde. Blijkbaar 

vertegenwoordigen mieren 1/3 van de biomassa 

op aarde. Dit werd bevonden door onderzoek 

naar mieren populaties in het Amazone woud. 

Omgerekend lopen er dus 1,5 miljoen mieren 

rond voor elke mens. Hier betwijfelt de redactie 

toch sterk de waarheid van dit verhaal. Kan 

iemand dit bevestigen ?  
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7. De meesten onder ons hebben Duits gehad in het 

secundair onderwijs, en slechts weinigen hebben 

er effectief iets van onthouden. We zijn immers 

wetenschappers, en dat Duits gedoe deed ons 

maar niets. Misschien best dat Engels dan maar 

een wereldtaal is, en Duits niet? Tijdens de 

vorming van de verenigde staten werd op het 

continentaal congres in Philadelphia gestemd 

over de officiële taal van de pasgevormde USA. 

Door de verschillende nationaliteiten van de 

kolonistenstaat waren er namelijk tientallen 

populaire talen. Duits was de grote favoriet om 

verkozen te worden tot officiële taal, maar Engels 

werd verkozen met 1 stem meer… Hast du das 

gewischst ? 

8. Kwaad met kwaad bestrijden ? Meestal is het 

geen goed idee, maar in het geval van een 

kakkerlakkenplaag wel. De soort kakkerlak die ons 

mensen namelijk lastig valt in huizen en 

dergelijke, wordt enkel gegeten door muizen. 

Liever een muizenplaag dan een kakkerlakken-

plaag, toch ?  
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9. Raak je soms moeilijk uit je woorden ? Zeker als je 

gedronken hebt ? Is mogelijk. Probeer eens om 

het langste Nederlandse woord uit te spreken: 

meervoudigepersoonlijkheidsstoornis.  Word 

spellingschecker gaat er alleszins niet mee 

akkoord. 

10. Naar de cinema gaan met een meisje is een 

slechte date. Dit date advies is alom gekend en 

toch wordt het nog dikwijls naast zich neer gelegd. 

Nu, ga je toch op date naar de cinema… Zelf met 

een Kinepolis Student Card kost het nog 

handenvol geld. Dit is echter niet altijd zo 

geweest! Toen de eerste cinema werd geopend in 

Hongkong durfden de Chinezen niet te gaan 

kijken. Ze waren immers bang van de bewegende 

geesten. De eigenaar heeft toen 3 weken lang 

mensen betaald om naar de cinema te gaan, om 

het bijgeloof te breken. 

11. Neem je tijdens de blok al eens wat Relatine ? Durf 

je je soms al eens laten verleiden tot wat Red Bull 

en consoorten om een nachtje door te blokken ? 

Valsspelen is even oud als spelen. Valsspelen is 

immers ook spelen. Het eerste dopinggeval 

tijdens de Olympische spelen was in 1904, toen de 

Amerikaan Thomas Hicks de marathon won 

dankzij een drankje op basis van Cognac, twee 

eieren en rattenvergif. Omdat er toen geen 
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verbod op doping stond mocht hij de titel ook 

effectief houden. 

12.  Twijfel je soms aan de trouw van je partner ? Was 

je maar een mannetjes rat of cavia. Hun 

zaadvloeistof bevat immers een stof die uithardt 

in de schede van het vrouwtje. Dan kan er gewoon 

lekker niks meer door jonge ! 

Bonus: Ik stel voor dat we dit wettelijk laten vast 

leggen. Vikings namen tijdens hun veldslagen pauzes 

om bier te kunnen nuttigen. Misschien invoeren 

tijdens de examens, dit soort pauzes ? 

Bonus 2: stuff that matters: olifanten zijn de enige 

zoogdieren die niet kunnen springen. 
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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 academiejaar is mooi op gang, 

of in harde realiteitsmodus, we zijn al halfweg eerste 

semester, dus Knabbel & Babbel hebben het een en ander 

te vertellen. 

- 2e jaar biochemie heeft duidelijk skills. Op project 

C veroverde P.S. de zus van onze voormalige Vice, 

en op Harry Porter voor de x de maal onze huidige 

Cursus. Heeft P.S. Een boontje voor alles wat met 

praesidium te maken heeft ? 

- Onze ster van vorig jaar, toen nog schachtje en nu 

ook 2e bach biochemie, is blijkbaar wat 

stilgevallen. Wanneer horen we nog eens iets 

sappig van jou, E ?  
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- Diezelfde zus van onze voormalige Vice lijkt het 

niet alleen op P.S te houden. Is haar roze haar een 

symbool voor haar losbandige levensstijl ? 

- Het Pipetje is duidelijk meer dan een kringblad. 

Het is een medium geworden om te flirten! Waar 

in de praesidiumvoorstelling als instant turn on 

een ‘strak kleedje’ stond weet u vast nog, en 

Knabbel zag op Project C toch verassend veel 

strakke kleedjes… 

- Voor degene die het nog niet wisten, in sommige 

auditoria kan degene die achter je zit perfect je 

sms’jes meelezen. Ook als die seksueel getint zijn. 

Ook als dit plaats vindt tijdens het eerste lesuur. 

Knabbel leerde dit the hard way. 

- Feutjes staan er om bekend om niet te kunnen 

drinken, en dit werd nog maar eens bewezen. 

Onze favoriete Antwerpse feut mocht al naar huis 

gedragen worden na Harry Porter…. 

- Ons allerliefste konijn feutje brak haar gsm tijdens 

het huppelen. Slecht konijn, toch maar look geven 

in plaats van wortels zeg ik dan. 

- Eindelijk wat diversiteit tussen de feutjes. Meisjes 

knallen meisjes, het leek geen probleem op Harry 

Porter. 

- Een van onze feestjes heeft eens een vers feutje 

geproefd. Of misschien niet zo vers, het was een 

iets ouder feutje… Indien je je zou afvragen om 
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welk feestje het gaat, goeie tip: het feutje was 

blank. 

- Diezelfde P.S waar we het eerder al over hadden 

is in de Porter gevonden op de toiletten. Dutje van 

een uur of 4, kan alleen maar deugd doen. 

Iets gehoord, iets gezien, iets geroken, iets gevoeld of 

iets geproefd ? Knabbel en babbel hopen alleszins dat 

het 1 van de eerste 2 zintuiglijke waarnemingen was, en 

ze hopen nog harder dat jij het met ons wilt delen. Alle 

informatie is welkom op chemica.scriptor@gmail.com  

of voor de volledige anonimiteit op +32470073148. 

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

Domino’s 

De grote en enige onvoorwaardelijke liefde van vele 

studenten, pizza. Met de opening van een tweede 

Domino’s aan het station einde vorig schooljaar is de 

drempel naar een uitsluitend uit pizza bestaande dieet 

kleiner dan ooit, en €3 voor een pizza helpt natuurlijk 

niet. Dat het niet gezond zou zijn, elke dag pizza, weten 

we, maar in welke mate niet. Hier wat cijfers over jouw 

favoriete Domino’s pizza, en wat feiten over het bedrijf. 
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Pizza bevat heel wat calorieën, en Domino’s pizza zeker. 

Een medium BBQ grill pizza bevat al snel 1300 calorieën, 

of meer dan de 50% van de aanbevolen dagelijkse 

hoeveelheid. (Dr. Oetker pizza’s bevatten exact 50% 

ADH). Een large Extravaganza met Cheesy Crust klokt af 

op 2400 calorieën, en 24 gram zout. Even slikken, toch ?  

Om de omzet van Domino’s Gent niet te doen kelderen 

stop ik hier met jullie bang te maken. Pizza is overheerlijk, 

zeker met ananas op (take that, haters) en enkele keren 

per week kan geen kwaad voor een gezonde, actieve 

student. Vergeet die proteïne shake niet, toch. 

To-impress-the-other-sex-facts  

1. Domino’s is de enige grote pizzaketen die Coca – 

Cola verkoopt. 

2. De grootste inkomst is de verkoop van deeg aan 

zelfstandige filialen, niet de verkoop van pizza’s 

zelf. 

3. De 3 dots op het Dominoblokje in het logo staan 

voor de eerste 3 winkels. Het oorspronkelijke idee 

was dat er voor elke winkel een bol zou bijkomen, 

maar van dat idee werd door het grote succes al 

snel afgezien. 

4. De snelste werknemer van Dominos kan 3 pizza’s 

maken in 58 seconden 
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5. Dominos hanteerde lange tijd een 30 minutes 

regel. In 30 minuten zou de pizza bij je thuis zijn, 

gegarandeerd. Dit werd echter afgeschaft nadat 

opgejaagde pizzabezorgers teveel ongevallen 

veroorzaakten. 

6. Je kan op domino’s website 34 miljoen 

(34.000.000) pizza’s samenstellen. Keuzestress ? 

7. De co-founder van Dominos ruilde zijn 50% 

aandelen voor een oude Beatle. Met een jaarlijkse 

omzet van meer dan een half miljard dollar zal hij 

daar nu wel spijt van hebben.. 

8. Op Super Bowl Sunday verkoopt Dominos tot 80% 

meer pizza’s.  
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Amazon arbitrage 

Als redactie team houden we het Pipetje graag een 

luchtig, amusant boekje. Vol interessante to-impress-the-

other-sex-facts, knabbeltjes en babbeltjes, receptjes, de 

laatste weetjes uit Chemica enzo voort. Toch mag er ook 

eens een wat serieuzere noot in, en daarom neem ik jullie 

nu mee naar de wereld van Amazon to Ebay arbitrage.  

Het gebeurt vooral in de US, maar hier kan het zeker ook. 

Ik zelf heb het al voor gehad met Bol.com, dus het beperkt 

zich ook zeker niet tot Amazon to Ebay. Het fenomeen 

van Amazon to Ebay arbitrage of simpelweg dropshipping 

is zeer eenvoudig. Je kopieert een product dat te koop 

staat op Amazon en plaatst het op Ebay. Beschrijving, 

foto’s, garantie, allemaal exact hetzelfde. Op 1 ding na 

natuurlijk, de prijs. Die verhoog je lichtjes. Iemand koopt 

het product op Ebay, simpele software vult de gegevens 

in op Amazon en betaalt, en Amazon verstuurt het 

product naar de koper. De verkoper op Ebay moet 

helemaal niks doen, maar houd wel het prijsverschil voor 

zich. 
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Nu mogen wij, kritische consumenten voor wie het 

wereldwijde web geen geheimen meer heeft, wel 

Amazon én Ebay checken, veel andere (oudere) 

consumenten doen dat niet. Zeker in de US heeft Ebay 

een vaste klantenbasis, mensen die er van uitgaan dat 

Ebay de beste deals aanbied. Die mensen kopen dus altijd 

op Ebay, en daar profiteert menig dropshipper lustig van. 

Dropshipping is 

ondertussen een 

business op zich 

geworden. De software 

wordt online verkocht, 

en deze kan zeer 

geavanceerd worden. 

Zo houden deze 

programma’s de prijs 

altijd up to date, door 

realtime te controleren 

of de prijs op Amazon 

niet veranderd is. Ook 

koppelen vele verkopers kredietkaarten aan hun Ebay 

account. De winst mag dan niet zo heel groot zijn (het 

prijsverschil kan immers niet te groot zijn zonder op te 

vallen, en door 2x te betalen snoepen zowel Paypal als 

Ebay en Amazon steevast hun procentje af), dit soort 

praktijken zorgt wel voor een zeer grote cashflow. Door 
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telkens te betalen met een kredietkaart kunnen allerlei 

voordelen bekomen worden afhankelijk van de 

kredietkaart, bijvoorbeeld AirMiles. Enkele gratis 

vluchten per jaar terwijl je bijna niks moet doen, mooi 

meegenomen als je het mij vraagt. 

Deze praktijken zijn al wat shady, en het kan wel eens 

helemaal in duistere zaakjes veranderen. Websites als 

DSdomination.com (geen SM site, echt waar) beloven 

commissies van minstens 100%, maandelijkse bonussen 

en jij op top van een heus netwerk (lees: piramide 

systeem) van verkopers. En dat allemaal door “copy-

paste product information” (sic). Hoeveel deze 

‘verkopers’ echt verdienen is niet bekend… 

Niet iedereen is hier zo blij mee natuurlijk. Ik zelf heb al 

eens een pakketje van Bol.com gekregen met daarin een 

rekening waar het boek dat ik toen kocht op stond, maar 

dan €2 goedkoper. Fijn is dat niet, je voelt je toch wat 

bedrogen, ook al heb je zelf eigenlijk niet ver genoeg 

gezocht. Verder kijken dan je neus lang is, is de 

boodschap.  
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Je vraagt je na 

het lezen van 

dit alles vast en 

zeker af of dit 

soort praktijken 

legaal zijn. Wel 

ja, dit is legaal, 

profiteren van 

de naïviteit van 

mensen is nog 

steeds 

toegestaan. 

Amazon wordt 

wel steeds strenger, zo is het al verboden om een Amazon 

Prime (je kent het wel, de fameuze 1 day shipping) 

account te gebruiken als dropshippende verkoper op 

Ebay. De kost voor Amazon is te groot, als elke keer dat 1 

van je producten op Ebay wordt verkocht je gratis 1 day 

shipping moet voorzien. De kostprijs is daar 

vanzelfsprekend voorzien op normale, frequente Amazon 

kopers. 

Toch, enkele ingenieuze kerels zijn er in geslaagd om via 

een niche product (bv cameralenzen) en dropshipping 

een maandinkomen van enkele duizenden dollars op te 

bouwen. Dus misschien is het wel het proberen waard ?
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Element van de maand 

Wolfraam 

Wolfraam zegt velen waarschijnlijk niet zo veel, maar 

Tungsten misschien wel. Wel ja, het Nederlands moest 

weer eens moeilijk doen, in zo goed als elke andere taal 

heet Wolfraam namelijk tungsten. Dit gezegd zijnde, de 

feiten. 

Wolfraam werd voor het eerst geïsoleerd uit 

wolfraamzuur in 1783, door de Spaanse broers en 

Chemici Juan José (Blijkbaar heten meerdere formidabele 

chemici José) en Fausto Elhuyar. 

Iedereen heeft Wolfraam 

in zijn huis, in gloei 

lampen. Het gloeidraadje 

van deze lampen is 

gemaakt van Wolfraam, 

dat hiervoor uitstekend 

geschikt is door zijn grote 

hittebestendigheid. Deze 

eigenschap zorgt er ook 

voor dat Wolfraam zeer 

weinig uitzet bij sterke 

temperatuursverhogingen, exact even veel als glas in 

feite. Dit maakt het zeer geschikt om kogelvrij glas mee te 
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versterken. Dit alles gaat nog eens samen met het feit dat 

Wolfraam een zeer sterk metaal is, en daar heb je het, het 

ideale materiaal om in tanks te verwerken.  

Wolfraam wordt ook in minder serieuze toepassingen 

gebruikt. Alle zeer stoere en zelfverzekerde vapers zijn 

immers de trotse eigenaar van een stukje wolfraam in 

hun (rota)vapor.  

Nog een leuk weetje is dat het 

soortelijk gewicht van 

Wolfraam zo goed als gelijk is 

aan dat van goud. Het is echter 

wel veel goedkoper, en zo 

laten de gevolgen zich al raden. 

Er zijn in de loop van de 

geschiedenis meerdere 

gevallen opgedoken waar 

goudstaven vervalst werden 

door de binnenkant te 

vervangen door Wolfraam.   
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Koken met Laura: Pasta Boursin 

- Pasta (naar keuze) 

- Boursin Cuisine knoflook en fijne kruiden 

- Kerstomaten 

- Courgette  

- Paprika’s (verschillende kleurtjes) 

- Gehakt  

- Bouillon fijne kruiden 

 

Pasta  
- Zet een pot op met water voor de pasta 

- Wanneer water kookt, gooi bouillon blokje erin (moet 

er niet bij, voor extra smaak) 

- Gooi de pasta er in 

- Wacht het aantal minuten die op de verpakking staan 

vooraleer je de pasta er terug uit haalt. 

Boursinsaus 
- Snij al de groentjes in stukjes 

- Doe wat boter of olijfolie in een pan (of wokpan). 

Gooi je gehakt daarna er bij als de boter gesmolten is  

- Wanneer het gehakt gebakken is, gooi al de groentjes 

bij een 

- Wacht tot alle groentjes gaar zijn, dan mag de Boursin 

Cuisine er bij. Neem zoveel als je zelf wilt 

- Meng alles tezamen (niet de pasta), wacht tot het 

brubbelt en dan is het klaar 

Smakelijk!
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Standje van de maand 

De appel van Newton 

Een echte wetenschapper laat de wetenschap nooit los. 

De iets wiskundiger aangelegde wetenschapper 

experimenteert er op los met penetratiehoeken, de 

chemist probeert glijmiddel op basis van allerlei 

polymeren en de biologist bedrijft de liefde tussen de 

fauna en flora (met de fauna en flora ?), maar toch denk 

ik dat we onze verschillen even langs de kant moeten 

zetten voor dit standje. Newton is voor ons allemaal een 

voorbeeld, dus we proberen dit allemaal, afgesproken ? 

Zij zit op een meubelstuk (tafel, afwasmachine…). Het 

belangrijkste is dat ze haar benen om het middel van haar 

partner (die recht voor haar staat) wikkelt en zichzelf met 

haar armen ondersteunt.  
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Zoals altijd mogen reviews, aanbevelingen, standjes die je 

door persoonlijke ervaring kan aanbevelen, eigen 

creaties, standjes voor durvers, plaatsen voor durvers, … 

altijd vlotjes en zonder schroom doorgestuurd worden 

naar chemica.scriptor@gmail.com !  

mailto:chemica.scriptor@gmail.com
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Diepster dan de diepste zeeën met monnik Giel 

Hij mag dan al enkele jaren vertrokken zijn naar het verre 

Oosten om in de Himalaya het boedhisme en de Yeti’s te 

bestuderen, wereldvreemd is hij nog niet. De buitenland 

redacteur trok speciaal voor uw Pipetje Giel achterna. 

Na een voorspoedige vlucht van 8u naar New Dehli (in 

First Class, Chemica draagt zorg voor zijn redacteurs.) en 

een drie daagse trektocht op steenezels komen we aan in 

het Jonang Takten Phuntsok Choeling-klooster in Sanjauli, 

Shimla, in het Noorden van India op de grens met Tibet. 

Na een heerlijke maaltijd rijst met rijst met rijstazijn en 

wat rijstwijn kruipen we vroeg onder de wol, morgen 

hebben we immers een interview met Giel. Of ja, onder 

de wol. Eerder op dat bamboematje.  
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Omstreeks 5u30 worden we gewekt door een gong. Alle 

monniken staan op, wassen zich met wat gesmolten 

sneeuw en begeven zich naar de tempels voor het 

ochtendgebed. Uw redacteur draait zich nog eens om. 

We zijn hier immers niet voor een culturele reportage, 

maar voor een interview met Giel. Laat dat cultureel 

gedoe maar over aan onze collega’s van National 

Geographic. 

Aah 9u, dit lijkt er al meer op. Na een ontbijt van rijst met 

rijst en rijstpap zijn we weer op krachten, en gaan we op 

zoek naar monnik Giel.  

Teleurstelling. Giel blijkt op retraite te zijn voor de 

komende 6u. We zien hem van op een 100 meter afstand. 

Hij zit in een oranjebruin gewaad, met zijn gezicht naar de 

zon en de ogen gesloten, te mediteren. De zon 

weerkaatst op zijn kale voorhoofd. 

Vijf en een half uur later valt monnik Giel flauw. De zon 

zat bijna loodrecht op zijn hoofd, de Sjamaan zegt dat zijn 

hoofd te warm heeft gekregen in verhouding met zijn 

lichaam. Dat gebeurt nu eenmaal als je op je blote voeten 

rondloopt tussen de besneeuwde bergtoppen. Andere 

monniken begraven Giel omgekeerd in de sneeuw, om 

zijn hoofd af te koelen. Interview voor onbepaalde tijd 

uitgesteld, wij gaan terug naar ons kamer. Kamer, ahum, 

kast eigenlijk. 



 Interview  

 
29 

Avondmaal rijst met rijst in rijstazijn met rijstwijn. Giel 

blijkt ondertussen afgekoeld en is uitgegraven. Hij kijkt 

nog ietwat scheel maar verder alles in orde. Na het 

avondmaal zou het langverwachte interview kunnen 

plaatsvinden. 

 

8u30 ’s avonds. Monnik Giel komt traag naar ons toe 

gewandeld. Ons hart klopt wat sneller bij het zien van 

deze beroemde Belg, of voor sommigen misschien 

beruchte Belg. We vleien elk neer op ons bamboe mat. 

Om de culturele barrière wat te doorbreken hebben we 

ons voor de gelegenheid ook in een oranje bruin gewaad 

gekleed. Spannend.  
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Monnik Giel opent zijn ogen, hartslag wordt gevaarlijk 

hoog. Vrouwelijk redactielid valt even flauw, en rolt 

daarbij van haar mat, van de berg waarop het klooster is 

gevestigd. Een Yeti springt tevoorschijn en verslindt haar. 

Niet belangrijk, concentreren op wat het interview van de 

eeuw kan worden.  

Giel, ik heb net gezien dat jij je ogen steevast gesloten 

houdt als het niet noodzakelijk is om ze te openen. 

Waarom doe je dit ? Westerling, verwaande belg, u 

begrijpt dit niet, maar we staan elke dag bloot aan 

verschillende afleidingen, of zou ik het zelf verleidingen 

noemen, van deze materiele wereld. Door mijn ogen te 

sluiten zonder ik me af van deze verwerpelijke omgeving, 

en kan ik mij focussen op wat er echt toe doet. 

Giel, wat doet er dan toe volgens u ? (Ja, we waren even 

onder de indruk van het afwezig zijn van tutoyatie, dus 

zijn we er zelf ook maar mee gestopt.) Memes natuurlijk. 

Wat bedoeld u, welk soort 

memes ? Ik specialiseer mij in 

de philosophoraptor memes, 

daar deze een diepere 

betekenis hebben, en mensen 

aanzetten tot denken. Ze 

bieden mensen aan om 

afstand te nemen van het 
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alledaagse en zich even te verdiepen in zichzelf, om 

zichzelf en hun binnensten te kunnen verkennen, en 

eventueel een beter ik kunnen ontwikkelen. 

Vindt u dit nuttig ? Andere monniken werken 14 uur per 

dag op het land, of schrijven boeken en doen onderzoek 

naar het spirituele. U bent duidelijk een voorbeeld van de 

ongeïnformeerde 

westerling. Mijn 

werk overstijgt zelf 

het niveau van de 

in het spirituele 

onderzoekende 

monnik. Ik breng 

het spirituele tot 

bij de mensen, ik 

bereik een 

gigantisch publiek 

door mijn memes, en zet de mensen zelf aan het denken. 

Plebs overstijgt het plebs zijn door innerlijke exploratie. 

Bijster interessant. Wat wilt u hier verder mee doen ? ik 

lak zeker geen ambitie. Mijn plan is om eerst dit klooster 

te bekeren tot het memetarisme, en daarna dit te 

verspreiden over de hele wereld. Door middel van memes 

kan ik mensen zelf aanzetten tot nadenken, en in de 
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toekomst kan ik misschien zelf bepalen wat ze denken. 

Daar gebeurt nu volop onderzoek naar. 

Wat fascinerend, en dat voor een alledaagse jongen uit 

Belgie. Nog een laatste vraag, hoe lang bent u al monnik 

hier ? ik heb een lange en harde boeddhistische opleiding 

doorlopen, en ben ik januari 2014 tot monnik gedoopt. Of 

gekroond, zoals ik het zelf liever hoor. Ik ga nu door het 

leven met mijn dharmanaam Lobsang Nyima. 

Hartelijk dank Giel, het was zeer aangenaam om u bij mij 

te hebben. 

Ondertussen komen 

enkele andere monniken 

de berg op met de 

stoffelijke resten van mijn 

verslonden vrouwelijke 

collega. Ze bieden een 

boeddhistische begrafenis 

aan, en dat aanbod 

accepteer ik graag. Als ik 

in First Class wil vliegen 

kan ik namelijk geen stoffelijke overschotten in mijn 

koffer hebben, dat zou een optimale vlucht ervaring in de 

weg staan. De begrafenis is morgen, maar ik moet mijn 

vlucht halen. Ik sprenkel wat sneeuw als symbolisch 
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wijwater over wat ooit haar bekken moet geweest zijn, en 

begin aan de terugweg.  



 Uitgaan voor dummies  

Credits to Ine, dankjewel ! 
34 

Uitgaan voor dummies 
Nu het academiejaar al reeds enkele weken terug van start is 

gegaan, hebben vele van jullie wellicht al een stapje in de 

wereld gezet. Voor velen was het een blije terugkomst, voor 

een aantal onder jullie een sprong in het onbekende. 

Overpoort, dé alcohol place to be, zorgt ervoor dat menig 

student wat goeie herinneringen overhoudt aan z’n 

studententijd. Wat voor de één een gezellig avondje onder 

vrienden is met een pintje, is voor de ander een nacht vol 

zwarte gaten (en maar best ook). Hoe dan ook komt er een 

moment tijdens het uitgaan waarop je maag van zich laat 

horen, tijd voor een midnightsnack! Niets die beter is dan iets 

gefrituurd om de kater die nog zal komen, wat tegen te 

werken. Gelukkig is er een arsenaal aan keuze in overpoort om 

die hongerige maag te vullen. Kies je voor een befaamde Julien, 

of toch liever een pitta of een goed stuk pizza? Dit is wat jouw 

midnightsnack vertelt over jezelf. 

- Frietjes: Je bent niet echt avontuurlijk en houdt niet 

van verrassingen. Je hebt het dan ook moeilijk met 

aanpassingen. Alles moet verlopen zoals in je hoofd 

gepland, dus je houdt het maar bij een sausje met 

frietjes, lekker krokant.   

- Hamburger: In tegenstelling tot je voorganger ben je 

heel flexibel, geen controlefreak. Je bent sociaal, 

vriendelijk en immer sympathiek. Het liefst van alles 

ben je omringd door vrienden en familie. Een ideale 

uitgaanspartner in mijn opinie! 
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- Nuggets: Net als deze overheerlijke nugget ben je 

zacht vanbinnen. Je kan met alle gemak vele jongens 

of meisjes rond je vinger spinnen. Jouw levensmoto 

luidt: geniet van elke dag! Wie met jou op stap gaat, 

heeft ongetwijfeld een waanzinnig leuke dag. 

- Saté: Je bent ondoorgrondelijk en hebt als het ware 2 

persoonlijkheden. Je bent dan ook een persoon met 

zeer veel vaardigheden. De ene dag ben je een saté 

met kruiden, de andere dag zonder, dat maakt jou net 

zo bijzonder!  

- Boulet: Een slecht humeur staat niet in jouw 

woordenboek. Voor elke tegenslag is een oplossing 

nooit ver zoek. Je bent de grootste optimist van Gent 

en omstreken. Jou vind je dan ook terug op alle stoelen 

en tafels in discotheken.  

- Viandel: Geen uitdaging die jij niet aangaat, of 

avontuur die aan je voorbijgaat. Je bent een echte 

durfal en wil steevast je doel bereiken, ook al moet je 

daarvoor links en rechts wat van het padje afwijken. Je 

zorgt voor de onvergetelijke avonden door een dwaze 

stoot en bent in je vriendengroep wat de idioot. 

- Julientje: Je bent iemand met een zeer gemakkelijke 

persoonlijkheid. Wat je enorm siert is je enorme 

eerlijkheid. Je vrienden weten meteen wat ze hebben 

aan jou en bent ook zeer plichtsgetrouw. Velen staan 

daarom te springen om vrienden met je te zijn, en dit 

vind je stiekem heel fijn. 

- Pizza: Iedereen houdt van je op zijn eigen manier. Met 

jou erbij is er gegarandeerd meer plezier. Je bent 
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daarnaast ook zeer intelligent, keuzes maken voor jou 

is zeer evident. Mensen zijn dan ook af en toe jaloers 

op alles wat je wel niet kan, maar je bent zeker bereid 

om iedereen te helpen waar je maar kan.  

- Pitta: Je levensmoto is vast: hoe vettiger, hoe 

prettiger! Je trekt je van niet of iemand iets aan, en 

houdt ervan om eens stevig uit de bol te gaan. Je bent 

vaak meerdere keren per week in overpoort te 

spotten. Hoe meer de avond vordert, hoe beter die 

drank begint te vlotten. 

Misschien wordt er voortaan eens nagedacht over je 

midnightsnack bij de gouden saté, frituur Merlin, snack tosi, … 

Hou alvast 1 ding altijd in je gedachten: een avondje uitgaan 

zonder midnightsnack, is zoals de Salamander zonder Pottie en 

Rita, onbestaande dus. Ik hoop vele van jullie op ons volgend 

feestje met VLAK te zien: Sleepoverparty! Je hoeft er zelfs niet 

naar een midnightsnack te zoeken, want wij voorzien met 

suiker overgoten pannenkoeken! 

Vele feestgroetjes,  

Ine xxx 

 



 Kalender  

 
37 

10 november 

Doopcantus ! Volgens sommigen het hoogtepunt van het jaar, 

voor de kopers om een gelegenheid om hun frustraties los te 

laten en die feutjes eens goed vuil te maken. Tevens het 

moment waarop ontbossingen gevaarlijk worden…. 

15 november 

Chemica klimt ! Vergezel ons op weg naar ongekende 

hoogten in deze gloednieuwe sportactiviteit ! 

16 november 

Sleepover met het VLAK! Super cosy feestje met 

pannenkoeken, pyjama’s zijn een must. Geruchten gaan dat er 

ook Baileys is aan €2… Ideale match met pannenkoeken, toch 

? 

18 november 

Familiecantus ! Vragen je ouders zich al langer dan vandaag af 

wat er zich precies afspeelt op een cantus ? Is je jongere 

broer/zus nieuwsgierig naar dat hele cantus gebeuren ? Heb je 

een neef die beweert dat hij je onder tafel kan drinken ? Neem 

ze mee naar de enige echte familiecantus! 

23 november 

Spaghetti avond. Zin in een heerlijke verse spaghetti ? Talm 

niet langer en kom ons vergezellen ! 
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24 november 

Jeneveravond in de Porter House. Wordt zonder twijfel weer 

legendarisch, en wie zegt nu nee tegen wat jenever. Of wat 

veel jenever. Hoe dan ook, we verwachten jullie ! 
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Beste Chemicanen, 

Dit keer een gat in de nacht, maar een ontspannen 

donderdagnamiddag. Alles eens rustig overlezen, hopelijk 

geen dt fout over het hoofd gezien. (De eerste die 1 vindt 

trakteer ik op een pannenkoek @sleepover party !). 

Hopelijk hebben jullie al gegeten, want vooral tijdens het 

schrijven van het artikel over Dominos kreeg ik écht 

honger. Het ziet er naar uit dat eten voortaan een 

prominente rol inneemt in het Pipetje. Ik hoop dat ik jullie 

de 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 

mishandeld. Alles verliep volgens een ethisch en politiek correct proces, te 

raadplegen 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. 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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