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Voorwoord Praeses

Beste chemicanen,
Het academiejaar vordert weer
veel te snel. Een pessimist zegt:
“we zitten al op 75% van het
semester en de examens komen
eraan..”
Een
optimist
daarentegen zegt: “we hebben
nog 25% tegoed en de examens
zijn
louter
een
kleine
formaliteit!”
Dit is ook de laatste keer dat u zal aangesproken worden door
“the dictator” himself dit semester! Ook Chemica houdt een
winterslaapje waarin de leden van de dictatuur zich, zoals
menig student, opsluiten in hun kelder en deze kelder enkel
verlaten wanneer ze opgeroepen worden door mij of een
professor. Ik wens dan ook het chemicavolk zeer veel succes
met hun winterslaap en hoop jullie dan ook met grote getale,
uitgeslapen en wel, terug te zien in het tweede semester!
De dictatuur blijft stand houden en blijft zichzelf verbeteren.
Dit keer met een zeer geslaagde schaats- en jeneveravond
waarvoor meer dan 70 mensen waren ingeschreven!! Op het
ijs merkten we echter een vreemd fenomeen, meer bepaald
dat het ijs een romantische invloed had op sommige van onze
leden. Zo is het mij bijvoorbeeld niet ontgaan dat er zich enkele
prille romances ontwikkelden, ik ga geen namen noemen
(wegens non-professionalisme) maar *kuch onze cultuur
*kuch. Zoals jullie merken heb ook ik, de dictator, ook af en toe
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last van een hoestje met dit frisse weer! Dat het ijs glad was,
hebben we zeker en vast ook gemerkt. Dit was vooral te
merken als je naast de enkele professionals kon kijken, je zag
al snel verschillende mensen vallen (including me). Deze
valpartijen werden echter snel vergeten (misschien mede door
de drank) op onze jeneveravond.
Nog enkele leuke weetjes om mee af te sluiten:





Wist je dat: dictators vaak heel slimme mensen zijn?
Wist je dat: dictators vaak ook heel meedogenloos zijn
Wist je dat: de langste plaatsnaam te vinden is in
Wales
Wist
je
dat:
dit
dorpje
in
Wales
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliog
ogogoch heet

Met deze klepper gaan we eruit!
Senior out xxx
Ps: Deze keer heeft mijn ghostwriter er niets mee te maken ;)
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De doop door de ogen van een schacht
Nu de mooiste periode van het jaar, ofwel de doopperiode, volledig
en eerbaar is afgerond, vroeg ik mij af of er geen met literair talent
begiftigd schachtje was dat iets over de doop wou schrijven. Ver
moest ik niet zoeken, en langer ga ik jullie niet in spanning houden,
hier is een verslag over de enige echte Chemicaanse doop door Milan
Roels!

Aan mijn dierbaarste Chemicanen (en sympatisanten die
toevallig dit pipetje konden bemachtigen).
Jongstleden speelde zich een opmerkelijke tafereel af in en
rond de Gentse binnenstad dat mij aanzette tot het schrijven
van deze nota. Beschouw deze uiteenzetting als geheel
subjectief en beoog dat het mogelijks opgetekend werd in een
persoonlijk dagboek. Ik onttrek mezelf dan ook volledig van
eventueel spottende uitspraken tegenover derden. Dit stuk is
dusdanig ook geheel fictief en heeft in geen enkel opzicht het
doel mensen te beledigen.
Nu ik mezelf ingedekt heb kan ik helemaal vrijuit gaan. Als
kersverse Schacht deel ik graag mijn ervaringen en ongezouten
mening met jullie.
In eerste instantie werd ik afgeschrikt door het begrip ‘doop’
en alle geruchten dit met zich meebracht. Toch besloot ik een
nieuw avontuur aan te gaan en een kijkje te nemen in de
wondere wereld van de studentenverenigingen.

Credits to Milan, dankjewel!

4

De doop door de ogen van een schacht
Praatgraag als ik ben, duurde het niet lang om nieuwe mensen
te leren kennen. Toffe en (later op de avond minder)
interessante mensen zelfs. Met een stevige bende feuten
gingen we dan ook de uitdaging aan. De schachtenverkoop
(eigenlijk feutenverkoop als ik erover nadenk?) verliep vlot en
ik had het geluk gekocht te worden door 2 knappe
praesidiumdeernes. Ik kreeg meteen een jurkje overhandigd
en dit werd mijn schooluniform voor de komende weken.
Naarmate de doopopdrachten en mijn studeerprestaties een
omgekeerd evenredig verband vertoonden, steeg de sfeer
exponentieel. Geef toe: ‘Wie wil nu geen duikje nemen in de
vijver van het Citaldelpark bij een graad of 3? (Scriptor grijpt in
om de journalistieke waarde van dit stuk hoog te houden, het
was minstens 7 graden heet. Celsius ja.) Toen ik na 2 weken
eindelijk Bingo kon roepen, stond het lieftallige doopcomité
voor mijn neus. Met een hapje (look) en een drankje (KetchupMayo) werd ik hartelijk welkom geheten op de officiële doop.
Wie de afgelopen weken mijn Facebookprofiel volgde, weet
dat ik geheel vrijwillig sporadisch een gedicht schreef. Sta mij
dan ook toe mijn doopervaringen in deze vorm naar buiten te
brengen.

Nog jong en zeer onwetend
Maakte ik een grote stap
Ik werd zelfs vastgeketend
Aan een bak met schachtenpap

Credits to Milan, dankjewel!
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Respect komt immers niet vanzelf
Het wordt gekweekt door een Chinees
Met wat verbeelding leek hij wel een kerst elf
Maar dan met een pokerface

Dus ging ik nederig op mijn knie
Om te gehoorzamen aan de strenge wetten
Ik leek wel een zombie
Maar ik moest scherp blijven en opletten

Het einde was nabij
Hier keek ik zolang naar uit
Het wit-blauwe lint rustte eindelijk aan mijn zij
Chemica vooruit!

Credits to Milan, dankjewel!
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De doop door de ogen van een schacht
Nu ik schacht bij Chemica ben - en ik denk dat ik vanaf hier voor
alle schachten (vrienden) mag spreken - ben ik bereid mij
volledig te geven, het onderste uit de kan te halen en vooral te
feesten tot de zon opkomt want sinds kort besef ik maar al te
goed, we gaan een gouden tijd tegemoet!
Als laatste stuur ik een woord van dank uit naar Ine & Justine,
omdat ze de beste zijn, naar het volledige doopcomité, voor
het blijvend vertrouwen in een domme schacht, naar onze
Scriptor Sander, voor deze unieke aanbieding en naar Meester
Chong & Meester Kiri, omdat zij het steeds voor ons opnemen
wanneer wij de mist ingaan.
Milan ex

Credits to Milan, dankjewel!
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Knabbel & Babbel

Knabbel & Babbel

Dat Knabbel&Babbel de voorbije weken hoogtij vierden, is nog
te weinig gezegd. Woorden schieten we te kort om de
afgelopen week te beschrijven, maar roddels gelukkig niet.
Hier een beknopt overzicht van het doen en laten van sommige
ondertussen al echte BC’s (Bekende Chemicanen)

Dol op Pol?!
De slogan waarmee voorbije weken samen te vatten is klinkt
als “dol op Pol?!” Deze jongeman verdrinkt voorbije weken in
de vrouwelijke aandacht, en na enkele wilde escapades lijkt hij
zich toe te leggen op onze Cursus (de Cursus zonder relatie
weliswaar). Of we hier een ontluikende romance zien, of
gewoon een mooie vriendschap (Friendzoned!), daar komen
we ongetwijfeld nog achter. Als ze elkaar maar niet te hard
missen tijdens deze harde blok- en examenperiode.

(appel)Sien
Tijdens deze kille winterperiode loert een verkoudheid om de
hoek. Volgens meerdere studies kan vitamine C je het
effectiefst tegen dit soort kwaaltjes beschermen, en dat advies
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ligt onze Cantor nauw bij het hart. Na de familiecantus wond
hij (appel)Sien van de Geografica in luttele seconden rond zijn
vinger, om vervolgens samen te vertrekken. De Cantor
beweerde een diep en openhartig gesprek te hebben gehad op
een bankje in het Citadelpark. Na de Decenniacantus zagen we
ze nogmaals ( veel te vroeg) hand in hand vertrekken. Het was
dus duidelijk een voor herhaling vatbaar gesprek geweest.

Overig
- Meerdere bronnen gaven aan dat B.A. problemen heeft met
zijn ontluikende seksuele oriëntatie. Hij probeerde al
meerdere keren hierover te praten, maar het is voor ons allen
beter als we hem steunen en doorverwijzen naar de
Holebifoon.
- A.V. zit dan duidelijk niet verlegen om zijn seksuele voorkeur
duidelijk te maken. Hij knalde zonder pardon de halve Porter
na de Decenniacantus. De alom bekende S.T was maar 1 van
zijn vele slachtoffers, en ook bij de Scriptor zelf ondernam hij
een dappere poging.
- We kenden het schachtje A.S. al als ‘die die Chiel naar huis
heeft moeten dragen’, maar blijkbaar zit deze jongedame vol
verrassingen. Zo bleven niemand minder dan haar 2
medeschachtjes B&R bij haar slapen naar de Decenniacantus.
Wilde plannen, of gewoon een verzekering om op kot te raken?
- De meesten zien L.D op zijn jacht naar zijn favoriete schachtje,
maar hij zit ook niet verlegen in het 18+ segment. Zo viel Tina
van de Filologica als een blok voor zijn charmes….
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- Onze Praeses zijn relatie mag dan vrij stabiel zijn, zijn gevoel
voor evenwicht is het niet. Midden in de vergadering viel hij zo
maar even los achterover, inclusief stoel. Alles oké Dietger?
- Het was toen waarschijnlijk nog niet om de twijfels over zijn
geaardheid weg te drinken, maar B.A. ging er toch even los
over. Na zijn maag toch even te legen ging hij los voor B.V.C.
- Iedereen die op de Decenniacantus aanwezig was heeft het
wel gezien, schacht T was zijn lint kwijt. Na een prachtige
zevensprong, waarbij hij vrijwillig werd bijgestaan door
Temmer K en dappere vrijwilliger T, werd het hem evenwel
vergeven.
- Op Sleepover Party kon men getuige zijn van een haar in de
boter in de relatie tussen F.P. en J.S. De ietwat beschonken E.C.
hing net wat te enthousiast rond J.S. Zeer tegen de zin van F.P.
Daarop verliet ze dan ook prompt de zaal.
- Het heeft niet lang geduurd, na de familiecantus moest een
schacht afgevoerd worden naar het ziekenhuis, V. Hij was
verrassend genoeg afwezig op de Decenniacantus. Eeuwige
dank aan Temmer Kiri om mee te gaan en zorg te dragen voor
V.
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Quotes van de maand
“OMG MIJN RIJBEWIJS”
Riep onze Vice tijdens de vergadering. Tijdens het openen van
haar notitieboekje vond ze na meerder weken plots haar
rijbewijs terug.
“’t zal saBAM op hun neus zijn!”
Keone Calemyn op de vergadering toen we het risico op een
bezoek van een Sabam controleur tijdens de filmavond
bespraken.
“Dienen heeft macaroni gegeten!”
Niet nader genoemde politie agent die bij schacht V wachtte,
in afwachting van een ambulance.

Sappige roddels of geniale quotes? Laat van je horen en
stuur ze naar chemica.scriptor@gmail.com of
0470073148!
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Longread: vuurwerk

Vuurwerk: een hemel vol chemie

2016 is voorbij gevlogen, en 31 december nadert met rasse
schreden. Studenten vrezen dan vooral de examens waarmee
het nieuwe jaar wordt ingezet, maar zij die wel tijd hebben
zetten oud & nieuw vaak knallend in. Dat mag je letterlijk
nemen, nieuwjaar is namelijk hét moment om vuurwerk af te
steken.
Maar hoe werkt dat nu precies, dat vuurwerk ? Hoe raakt het
zo hoog in de lucht, wat zorgt voor die prachtige effecten, die
kleuren, die glitters? Chemici zijnde zijn we toch wat
nieuwsgierig naar welke chemische reacties hoog boven ons
hoofd plaatsvinden. Zie hier het antwoord op alle vragen die
door je hoofd spoken telkens je zo een spektakel waarneemt.
Soorten effecten
Er zijn zeer veel verschillende soorten vuurwerk op de markt.
Van de kleine fonteintjes die je op je verjaardagstaart plaatst,
tot de gigantische bommen die boven je hoofd afgaan tijdens
een professionele vuurwerkshow. Het is op deze laatste soort
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dat we wat dieper in gaan, met wat creatief denken kom je dan
ook op de opbouw van de andere types.
Opbouw Aerial Shell
De professionele
term voor ‘die
bommen boven
je hoofd’ is Aerial
shells. Zoals te
zien
op
de
afbeelding bevat
een
shell
verscheidene
componenten.
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Lift Charge
De lading buskruit die de shell de lucht in schiet. Deze wordt in
een kartonnen cup onderaan de shell geplakt. De hoeveelheid
buskruit varieert van 12% van het gewicht van de shell voor de
kleinere shells en bij relatief traag brandend buskruit, tot 6%
bij de echt grote shells en bij zeer snel brandend buskruit.
Time Fuse
Een dikke lont die zeer voorspelbaar en op vast tempo brandt.
Wordt gebruikt om de tijd tussen het afschieten en het in de
lucht ontploffen zeer precies vast te kunnen zetten. Het ene
uiteinde bevindt zich in de lift cup, waar het wordt ontstoken
door de ontploffing van de lift charge, en het ander uiteinde in
het midden van de shell.
Burst charge
De lading buskruit die gebruikt wordt om de shell in de lucht te
doen ontploffen. In praktijk is dit zelden puur buskruit, omdat
dit veel te veel en te zwaar zou zijn. Eerder wordt buskruit
gecoat op een zeer lichte en goedkope drager, zodat de
buskruit/volume verhouding kleiner wordt. In China worden
rijst vliesjes gebruikt, in Amerika graszaad. Zelfs gepofte rijst
uit ontbijtgranen is hier geschikt voor, zolang het maar licht en
goedkoop is.
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Effect charge
Deze lading bepaalt wat je ziet boven je hoofd, en hier is ook
de grootste verscheidenheid op te merken. Deze lading is dan
ook het interessants en hier kunnen en zijn al boeken over vol
geschreven. Ik hou het kort.
Elk gekleurd, flitsend, glitterend, of wat dan ook stipje dat je
ziet is een aparte pellet chemicaliën, die we samen de stars
noemen. De samenstelling van deze stars bepaalt wat je ziet.
Rechts zie je een voorbeeld van een
samenstelling voor een rode star. Als
oxidator zien we KClO4, SrCO3 geeft
strontiumionen. Parlon is een synthetisch
rubber dat chloor bevat, sterk gelijkend
op PVC, dat eveneens in vuurwerk
KClO4 35
gebruikt wordt als chloordonor. De
SrCO3 25
chlooratomen vormen samen met
MgAl 14
strontium strontium(I)chloride- ionen. De
Red Gum 7
exacte chemie hier omtrent is niet
Parlon 13
bekend, maar de chloor ionen zijn nodig
Dextrine 5
om een volle rode kleur te bekomen ipv
een oranje rode kleur. De verbranding
Bron: Buell red
van magnalium (een legering tussen Mg
http://pyrosource.wikia.com
en Al) en Red Gum (een gedroogde hars
/wiki/Red_Stars_(Metallic)
afkomstig van een Australische struik)
zorgt voor de energie die de ion
producerende en lichtgevende reacties
nodig hebben. Dextrine is een water
geactiveerde binder, die de star samen
houdt.
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Hier rechts zie je de samenstelling van
een star die een oranje houtskoolstaart
achterlaat. Deze is duidelijk eenvoudiger
en veel goedkoper. De oxidator is KNO3,
brandstof is houtskool. Dextrine is ook
hier de binder. Gesmolten zwavel in
combinatie met houtskooldeeltjes
komen los van de star en branden op in
de lucht. Duizenden fijne gloeiende
deeltjes vormen zo een lange staart.
Het laatste type star (er zijn er nog veel
meer, maar de echt geïnteresseerden
vinden deze info wel online.) is de strobe
star. Dit zijn gekleurde stars die telkens
aan en uit gaan, om zo de volledige
hemel te laten fonkelen. De compositie
hier gegeven is een voorbeeld van een
witte strobe star. Als deze star
aangestoken wordt vinden er 2 reacties
plaats. Doorheen de volledige reactietijd
wordt slag gevormd aan de oppervlakte
van de star, en wanneer voldoende slag
gevormd is ontbrandt dit zeer snel. De
eerste reactie emitteert geen licht, de
tweede zeer veel. Zo vinden op vaste
tijdens heldere lichtflitsen plaats, en dat
is het effect dat wordt waargenomen.
Kenmerkend is het zeer hoge zwavel
gehalte

KNO3 44
C 44
S6
Dextrine 6

Ba(NO3)2 52
KNO3 4
S 26
MgAl 14
Dextrine 4
Bron: Jopetes
Spanish
Manufactering
Special thanks to
APC Community
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Het gebruik van bariumnitraat in de witte strobe star is een
mooi voorbeeld van de nood aan chloordonors. Bariumnitraat
zonder chloordonor geeft intens en fel wit licht, met
chloordonor een zeer vol groen licht.
Alle beschreven componenten worden volgens het schema
aan het begin van het artikel zorgvuldig samengesteld. Er
bestaan duizenden varianten en elk land heeft zijn eigen
cultuur, en gebruikt andere technieken, maar het komst steeds
op hetzelfde neer. Bij deze weet je wat er allemaal gebeurt als
de klok 12 maal slaat op 31 december en iedereen zich
vergaapt aan het spektakel dat boven hun hoofden
plaatsvindt. Ik ben waarschijnlijk de eerste, maar gelukkig
nieuwjaar!

Dit artikel is geschreven om inzicht te geven in hoe vuurwerk werkt en welke
chemicaliën gebruikt worden. Cruciale informatie zoals partikelgrootte,
verhoudingen van legeringen, eenheden, soorten houtskool en
productieprocessen zijn zeer bewust weggelaten. Het is niet de bedoeling dat
op basis van dit artikel wordt geëxperimenteerd.
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Element van de maand
Menig (bio-)chemici zijn dag en nacht aan het werk om het
alom bekende periodiek systeem der elementen, u ook wel
bekend als de tabel van Mendeljev, uit te breiden. 118
elementen zijn duidelijk nog niet voldoende en men besloot
daarmee het leven van de student nog wat meer te verpesten.
Na jarenlang onderzoek in de geheime labo’s van S3 en S4 is
men eindelijk tot de ontdekking gekomen van een nieuw en
wel zeer bijzonder element. Element 119 Professorium.
Algemeen gebruik:




Zeer nuttig indien u de slaagkansen op examens wil
verhogen
Weinig tot niet beïnvloedbaar
Uitermate
voorzichtig
bij
gebruik,
kan
carrièreverpestend werken

Chemische eigenschappen:







Licht ontvlambaar bij het stellen van idiote vragen
Absorbeert veel tijd die je niet aan het nuttigen van
alcohol kan besteden
Gevaar voor ernstige schade aan gezondheid bij
herhaaldelijk buizen
Verwijderd houden van je privéleven
Grote affiniteit met dikke, kleinletterige cursussen vol
schrijffouten
Ver verwijderd houden van elektronische apparaten

Credits to Ine, dankjewel!
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Fysieke eigenschappen:





Kan irriterend werken voor ogen en oren
Smelt bij het uitermate goed beheersen van de
leerstof
Vorming van rimpels indien houdbaarheidsdatum
overschreden
Vindbaar in alle maten en vormen

Overige:



Uitermate creatief bij het stellen van examenvragen
Onvoorspelbare reacties met alcohol

Credits to Ine, dankjewel!
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Standje van de maand

Schouder massage

Bij het lezen van de titel hoor ik menig student al denken, “een
schouder massage, op wat slaat dat nu”. Toch is hier een zeer
goede reden voor. Ik kreeg namelijk een lezersbrief met enkele
zeer concrete voordelen van een propere schouder massage.
Leest u zelf maar.
Geachte scriptor,
met veel gelach las ik uw ‘appel van Newton’ artikel. Die appel
zou beter nog een paar maanden aan de boom zou blijven
hangen,wetende dat de kracht van vrije liefde in onze
maatschappij verdwenen is na het verschijnen van het HIV
virus. Wellicht per ongeluk ontstaan door Belgische
wetenschappers in Kongo die een polio vaccin ontwikkelden uit
levers van apen uit de brousse (voor de niet west vlamingen:
het oerwoud).Onlangs is ook gebleken dat de behandeling pas
na 2017 volledig terugbetaald wordt. Ik zou sommigen dus ten
zeerste aanraden nog een paar maanden te wachten, laat die
appel nog maar ettelijke maanden aan de boom. Mijn libido is
gelukkig al jaren geblust en in betere tijden ben ik met tong en
zwaard als het ware telkens gelukkig ontsnapt aan dergelijke
vuile virussen. Toch heeft een libidoloos man nog altijd een
voorstel voor het standje van de maand:
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Het antwoord is dus duidelijk de propere “schouder massage”.

Met oprechte hoogachting,
Daan Coppesmette

Dankjewel Daan! Nu, een goede schoudermassage geven is
niet makkelijk. Om die reden bezorgde de redactie u enkele
tips.
- Zorg dat je slachtoffer/de gelukkige ontspannen kan liggen
- Zorg voor een warme ruimte, de massage moet immers
topless gegeven worden.
- Gebruik een lekker geurende massage olie en wrijf deze warm
tussen je handen.
- Smeer de boven rug en nek goed in met massage olie.
- Begin met uithalen te masseren op het schouderblad (beide
zijden) en ga zo verder naar de bovenkant van de schouders.
- Kneed goed maar niet té hard.
- Begin opnieuw bij de schouders, ga naar de nek en van daar
naar de zijkant van de nek.
- Masseer op een constant ritme tot de huid licht rood ziet, dit
is het punt dat de doorbloeding optimaal is en de massage
zachtjes afgerond mag worden.
Vergeet niet dat het de bedoeling is dat het een propere
schoudermassage blijft, en met het oog op vuile virussen mag
dit dus nergens anders mee eindigen dan een gezellige kop
warme thee.
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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. Al dat gedoe over “size (doesn’t) matters” beu? Geen
nood, we kunnen toch niet op tegen de argonaut. Dit
in de zee levend organisme is verwant aan de
inktvissen, en de mannetjes hun penis kan maar liefst
15 keer hun lichaamslengte lang worden. Dat is ook
wel nodig als de mannetjes maar 1,5cm groot worden
en de vrouwtjes tot 30cm.
2. De paperclip is ondertussen onmisbaar in elke
administratie geworden. Ze zijn echter ook berucht
om zomaar te verdwijnen en dan weer op een
compleet andere plaats op te duiken. Eind jaren 70
voerde een Britse statisticus een onderzoek uit, en
daaruit bleek dat voor elke 100 000 geproduceerde
paperclips er ongeveer 20 000 gebruikt worden om
papier bij elkaar te houden, 24 838 raken zoek,19 143
dienden als fiches bij het kaarten of dobbelen, 14 163
paperclips worden verbogen of vernield tijdens
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3.

4.

5.

6.

telefoongesprekken, 7200 paperclips werden gebruikt
om kleren tijdelijk te herstellen, 5343 werden
omgebogen tot tandenstokers, 5308 paperclips
worden gebruikt om nagels schoon te maken en 3916
paperclips zouden gebruikt worden om pijpen schoon
te maken. Deze informatie is mogelijk wat outdated.
Wist je dat de langste lintworm gevonden in een
menselijk lichaam 20m lang was? Misschien toch maar
geen broodje gehakt volgende keer.
Als je iemand vraagt waar haai op het menu staat,
denkt men als snel aan China en hun beruchte
haaievinnen-soep. Toch eten wij hier ook wel eens
haai, maar dan onder een andere naam. Zoals
bijvoorbeeld Zeewolf.
Jullie zitten vast vol existentiële twijfels en
levensvragen, maar vroeg of laat kom je daar wel uit.
Een vraag waar we nooit antwoord op gaan krijgen is
of insecten slapen. Hun brein is namelijk te klein om
hersenactiviteit te meten, en dat is nodig om te
bepalen of ze slapen of niet.
(Bio)chemie studeren vereist een goed stel hersenen.
Dat mag bij sommigen dan al wat aangetast zijn door
hun alcoholgebruik door de jaren heen, de mens staat
bekend om zijn grote hersenmassa. Als men het in
verhouding met lichaamsgewicht bekijkt zijn we
echter geen winners, de muis heeft het meeste
hersenen in verhouding met zijn lichaamsgewicht.
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7. Om geen oesters te beledigen, spreek je er best niet
over met “hij” of “zij”. Oesters veranderen namelijk
meerdere keren van geslacht tijdens hun leven.
8. Het Museum of Modern Art heeft dan al eens een
onzichtbaar kunstwerk voor 1 miljoen gekocht, ze
hebben als straffere stoten uitgehaald. Zo lieten ze in
1961 het schilderij Le Bateau 47 dagen ondersteboven
hangen. Dan pas had iemand het door…
9. Jullie denken allemaal dat Celsius bepaalde dat water
kookte bij 100°. Niks is minder waar, hij zelf koos dat
water zou koken bij 0° en bevriezen bij 100°. Na zijn
dood werd dit omgedraaid omdat dit intuïtiever zou
zijn.
10. Wist je dat tussen1992 en 2004 kauwgom illegaal was
in Singapore? De stadsstaat moest elk jaar 71 000
dollar betalen om kauwgom van muren en voetpaden
te schrapen, en dat was te veel.
11. Nu Valentijn er aan komt vraagt menig betweter zich
wel eens af wie Valentijn nu is. Wel, het was een pater
in Rome die dikwijls bloemen gaf als teken van
vriendschap. Hij werd rond 270 op een 14 februari
onthoofd. De traditie rond Valentijn begon in de 14de
eeuw, toen Britse mannen hun vriendin bloemen
begonnen geven op Valentijn.
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12. Paus Franciscus mag dan nog in blakende gezondheid
verkeren, niet elke paus had dat geluk. Op 23 maart
752 werd paus Stephanus II verkozen, om de volgende
dag te sterven. Hij werd nooit opgenomen in de
Vaticaanse annalen en werd opgevolgd door
Stephanus III.
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Ananas
Deze rubriek ging tot nu
toe telkens over de minder
gezonde etenswaren, bij
voorkeur dan ook nog eens
gedistribueerd door een
grote keten, symboliek
voor het kapitalisme. Tot
nu dus. We sluiten het
tweede semester af met de
vrucht der vruchten, het
fruit dat in de bijbel
vernoemd zou moeten
worden in plaats van een
appel, het fruit dat zelfs
Pottie zijn libido terug op
peil kan krijgen, de ananas!
De ananas (Ananas comosus) is oorspronkelijk afkomstig uit
Brazilie, Bolivia en Paraguay. Ananas is een woord uit het Tupi,
de taal van de Tupi indianen, en betekent ‘uitmuntende
vrucht’. Hier uit kunnen we alleen maar afleiden dat de Tupi
indianen een uitstekend smaakpalet hadden. Door de zeer
lekkere vruchten verspreidde de mens de plant echter al snel,
en ten tijden van Colombus groeide de plant overal in ZuidAmerika, Midden Amerika en het Caraïbisch gebied. Later
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introduceerden de Spanjaarden ananas ook in de Filipijnen,
Guam, Hawai en Europa. Danku Spanjaarden.
De ananas is een grote samengestelde vrucht en ontstaat uit
vele kleine besjes die samengroeien. De ananas kan wel 30 cm
lang en meer dan 4 kg zwaar worden. Het overgrote deel van
de ananasproductie bevindt zich vandaag in Thailand en de
Filipijnen.
Wist je trouwens dat de ananassen
die je in de supermarkt koopt,
allemaal
onbevrucht
zijn?
Bevruchtte ananassen bevatten
zaden en die hebben een negatieve
kwaliteit op het vruchtvlees.
Bestuiving door Kolibries, de
natuurlijke bestuivers van ananas,
wordt
voorkomen
en
het
bloeiproces wordt in gang gezet
door etheen. Ananassen groeien
aan struiken, en er groeit slechts 1
ananas per plant terzelfdertijd.
De ananas die wij in de supermarkt kopen is, net zoals dat het
geval is bij bananen, slechts 1 soort ananas. Naast de Ananas
Comosus var. Comosus bestaat er ook nog de Ananas comosus
var. bracteatus. Deze ananas heeft een heel bittere vrucht en
is daarom niet geschikt om te eten, maar de kleur van de
vrucht is prachtig, namelijk roze. Dit type ananas wordt vaak
als sierplant gebruikt. Wat is er dan ook mooier dan een ananas
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in je huis? Ook heb je de Ananas
Comosus var. Erectifolius, een ananas
met kleine bittere vrucht maar zeer
lange stevige bladeren. Deze ananas
wordt gebruikt om stof van te maken.
Beeld je maar in dat je kan slapen
onder een deken gemaakt van
ananas….
Een laatste weetje is dat ananas het eiwit bromelaïne bevat.
Dit eiwit breekt eiwitten af, en is de reden dat je mondhoekjes
pijn kunnen doen als je veel ananas in korte tijd eet. Eigenlijk
verteert ananas jou een beetje terwijl jij ananas verteert.
Kinky.
Oke toch nog een bonusweetje: ananas zou een afrodisiacum
zijn. Bevorderend voor het libido dus.
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Zij die hem kennen hebben voldoende aan de titel, voor de
anderen een korte introductie. Barney Stinson, één van de
hoofdpersonages uit de serie How I Met Your Mother,
spendeert zijn hele leven aan het vinden van de beste manier
om een vrouwenhart te veroveren. Of beter gezegd, aan de
efficiëntste route vertrekkende van zijn prooi en eindigend in
zijn slaapkamer. Hij schreef op basis van zijn experimenten het
legendarische (of zoals hij zelf zou zeggen, legendary)
Playbook, een waar naslagwerk over de kunst van het
versieren. Aangezien er geen Pipetje meer verschijnt voor
Valentijn dacht ik er nu al even op in te gaan.
The anniversary of my wife’s dead
Je kiest een gezellig café uit. Niks om te dansen, wel iets met
een jong en een overtuigd vrouwlijk publiek. Misschien de
Porter voor het feest losbarst, de Limonada als je een wat
groter budget hebt. Een café aan Sint-Jacobs als je op hipsters
valt. Je zit aan een tafel voor 2, alleen, met een roos in je hand
en een droevige blik op je gezicht. Vroeg of laat komt een
bezorgde, bij voorkeur schone, deerne je vragen wat er aan de
hand is. Je vertelt haar, met een occasionele traan als je
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verstand van mensen zegt dat ze op gevoelige mannen valt, dat
het vandaag 3 jaar geleden is dat je vrouw is gestorven. Je
praat even over je vrouw, en switcht dan al snel de conversatie
naar haar interesses, en toont zichtbaar dat zij je blij maakt.
Uiteindelijk, op net het goeie moment, zeg je dat je de nacht
echt niet alleen kan doorbrengen…. Works 69% of the time.
Brian’s friend
Je stapt een betere club binnen, weer liefst met een overtuigd
vrouwelijk publiek. Vol zelfvertrouwen ga je naar je doelwit,
dat liefst alleen of in kleine groep is om risico’s laag te houden.
Je groet haar mega enthousiast, alsof je een oude bekende
terugziet, maar zegt dat je haar naam vergeten bent (TIP: als
het meisje haar voornaam zegt, zeg zeer verwonderd ‘maar
neen, je achternaam! Smooth AF). Je stelt je voor als de vriend
van Brian. Iedereen kent een Brian. Je hebt een conversatie,
van het een komt het ander, bingo. Works 70% of the time. Pas
naam aan naargelang het taalgebied waarin je opereert.
The naked man
Je leer een meisje kennen, gaat voor om het even welke reden
naar haar huis. Terwijl zij even naar het toilet, de keuken, of
om het even welke andere ruimte gaat, kleed jij je volledig uit.
Wacht naakt tot ze terugkomt. Works exactly 2 out of 3 times.
Bij de redactie staan we er op om het Pipetje leesmateriaal te
maken voor zowel man als vrouw. Helaas is er geen
vrouwelijke versie van Barney bekend, evenmin als een
Playbook voor vrouwen. De persoon die mij de beste play voor
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vrouwen bezorgt tegen de openingsfuif krijgt 2 cocktails op
kosten van de redactie! (chemica.scriptor@gmail.com)
Tijdens één van de (misschien iets te talrijke) onproductieve
momenten van de Praesidium groepschat kwamen enkele
prachtige openingszinnen naar boven, deze wil ik jullie ook
zeker niet onthouden.
Loren
Ayy meiden, zijn jullie een Bose-Einstein condensatie? Want ik
begrijp echt niks van jullie.
Gij moet wel veel Barium en Beryllium bevatten, want ge zijt
echt wel een BaBe.
Ayy gurl, wil je de elasticiteitsmodulus van mijn matras eens
testen?
Sander
Gaan we anders ons orbitalen eens laten overlappen?
You’re like the s to my p, unless you prefer the d.
Chong
Ayy meid, gaan we een sn2 reactie beginnen want u wil ik wel
eens langs achteren aanvallen.
Ayy meid zijt gij een n-type halfgeleider want uw gaten wil ik
wel eens vullen.
Ayy meid, mastert jij op de S12 want ge zijt wel een icP-OES ze.
Hier moet ik oprecht toegeven mijn meerdere te hebben
gevonden, tegen hun chemische kennis kan ik gewoon niet op.
Iemand die mij bijles wilt geven anders?
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Spaghetti
Spaghetti wordt door de gemiddelde student regelmatig
gegeten, is het niet in een resto dan is het thuis, of op de
Chemica Spaghetti avond! Het is eenvoudig en snel klaar te
maken. Voor de meeste mensen bestaat spaghetti echter uit
een pot spaghettisaus van de winkel en wat spaghetti koken en
klaar is kees. Met een beetje extra moeite kun je de saus zelf
lekkerder en gezonder maken! Vond je de spaghetti op de
spaghetti avond lekker? Dan is dit recept van de enige echte
Chemica spaghetti iets voor jou! Was je er niet bij? Probeer het
ook gerust, het zal niet tegenvallen!

Ingredienten (2 p)
-

-

1 middelgrote ui
1 wortel
1 paprika
50 g champignons
250 g gehakt of voor de vegetariërs kun je
vleesvervanger of extra groenten gebruiken zoals
courgette of gewoon een beetje meer van alle
groenten
Klontje boter
Pot tomatensaus
Peper
Zout
Basilicum
Paprikapoeder
cayenne
Peterselie

Credits to Charlot, dankjewel!
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-

1 blaadje Laurier
Spaghetti.

Bereiding
Maak de groenten schoon en snij deze fijn. Smelt een beetje
boter en stoof eerst de ui lichtjes goudbruin en voeg er de
wortel aan toe. Laat deze 10 minuutjes sudderen en voeg er
daarna de rest van de groenten, laurieren het vlees aan toe.
Laat de groenten en vlees gaar worden (10 tal minuutjes,
afhankelijk van grootte van de groentjes). Zet intussen ook een
pot met wat water op en laat deze koken. Eenmaal deze kookt,
voeg je er spaghetti aan toe met een scheutje olie en een
snuifje zout. Voeg er de tomatensaus aan toe en laat de saus
koken. Eenmaal deze warm is, moeten we deze kruiden. Voeg
er beetje zout, peper, paprikapoeder, cayenne, peterselie,
maar vooral veel basilicum aan toe. De afkruiding is voor
iedereen anders, dus proef regelmatig van de saus terwijl je
kruidt. Heb je niet alles in huis? Geen nood! De belangrijkste
kruiden zijn peper, zout en basilicum. Hier kom je al heel ver
mee. Pas op met de cayenne, deze is vrij pikant!
En vooral, Bon appetit!

Credits to Charlot, dankjewel!
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Logboek Decenniacantus
Menig commilto beweerd dat de Decenniacantus de beste
cantus van het jaar is, en oh jazeker, dit jaar was weer een
topeditie! De basstem van onze Cantor in combinatie met het
subliem gitaarspel van Chong zorgde voor een onvervalste reis
doorheen de laatste Decennia. Cantusklassiekers werden
afgewisseld met muziek uit de afgelopen eeuw. Bier vloeide,
vriendschappen werden gesmeed en nostalgie hing in de lucht.
Dat het verleden een inspiratie voor de toekomst moge zijn, zie
hier het logboek van een memorabele cantus.
20:05 Io Vivat wordt ingezet, gezichten waar de hoge
verwachtingen van afstralen, Chong doet een laatste
soundcheck.
20:10 Nadat het Chemicaans clublied door de Salamander
schalde is het de beurt aan de bezoekende kringen. We horen
onder meer de GBK, Farma, Geografica, VGK, Kila, VBK en
VLAK. Welkom allemaal!
20:14 Het eerste lied is ‘zuipen’, opgedragen aan V wegens, tja,
zijn recente akkefietje.
20:38 Uit het niets smijt Stefanie (VLAK) met een tampon naar
de praeses. Een ongebruikte, gelukkig, maar toch een ietwat
vreemd gebaar. Geen gegevens over het bloedgehalte in haar
alcohol bekend op dit moment.
20:59 De eerste Decenniaklassiekers worden ingezet. Onder
meer Hey Jude en The House of The Rising Sun klinkt doorheen
de Salamander. De cantus is nu pas echt van start gegaan!
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21:04 “iedereen die onze Afrikaan Vincent mist” zegt de
Cantor. Niemand, zelfs Ine, staat niet recht. Een haar in de
boter?
21:08 Omdat we Ine toch graag eens zouden horen zingen mag
ze de 2de strofe van ‘O Susanna’ voorzingen. Haar Deutsche
Sprache is fantastisch.
21:14 Tijd voor een eerste Ad Pistum. Schacht Thomas is zijn
lint kwijtgeraakt, en dat is iets dat écht niet wordt getolereerd.
Simon Tack roept ‘als hij een zevensprong moet doen doe ik
mee!’ en zijn verzoek wordt maar al te graag ingewilligd.
Temmer Kiri doet als een goede Temmer ook mee met zijn
schacht. Geen van de 3 legt de perfecte zevensprong af… Kiri
was toch nog het snelst, en we bewonderen allemaal Thomas
zijn moed. We gaan verder met ‘Wat zullen we drinken’ maar
Thomas weet het even wel.
21:35 Onze Praeses demonstreert een of ander vreemd dansje
bij ‘Jucheidi Jucheida’. Het is goud waard.
21:45 Schacht Thomas heeft het duidelijk nog wat lastig tijdens
de ad fundum per jaar.
22:17 De tweede tempus wordt ingezet met een extreem
enthousiaste ‘Jolene’ en ‘I will survive’ !
22:25 Midden in het schrijven van dit verslag wordt jullie
Scriptor besmeurd met lippenstift door ons HoGent blondje
Catharina Ryckaert. Vies.
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22:45 De laatste feut haar doop begint. Veel succes Justine!
22:51 Tijdens een prachtig ‘Edite Bibite’ wint de linker corona
overtuigend.
22:58 Tijd voor een estafette! De linker corona wint weer, het
is ondertussen duidelijk wat de beste corona is…
23:20 Voor haar doop moet Justine een door Kiri gefabriceerd
julientje eten. Onze Cantor proeft even en moet haast
kokhalzen. Justine begint er echter onverschrokken aan!
23:20 Na 3 ongelooflijk flauwe dode-baby-moppen mag de
aanwezige prosenior van de GBK toch naar het toilet gaan.
Toch maar eens wat goeie moppen opzoeken zou ik zeggen.
23:41 Na een ongelooflijk enthousiaste ‘Alouette’ wordt het
tweede deel afgesloten. Cantus ex Tempus in.
00:15 Als laatste opdracht voor haar doop moet Justine een
Chipolata doen. Kiri toont dit voor, maar het lukt haar toch niet
direct. Dubbel of niks zeggen wij dan!
00:19 Justine wordt plechtig gedoopt, Chemica is weer een
schacht rijker! Dit wordt gevierd met ‘Teenage Dirtbag’.
01:03 Een estafette per provincie op aanvraag van Jozefien.
Het wordt helaas een afgang voor West-Vlaanderen. OostVlaanderen wint!
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01:13 Een Pappenheimer! Bij de schachten valt het op dat M
en T er volledig voor gaan. Zit de zevensprong van T hier voor
iets tussen? M weet alleszins wat ze doet…
00:19 Chong sluit af. Het stille gedeelte moest het zonder mij
stellen, ik kon mijn beentjes niet meer stil houden en moest
naar de Porter.
Dat het in de Porter nog een topfeest was moet ik jullie niet
meer vertellen. De ongedoopten zijn nu hopelijk ook wat
nieuwsgierig naar het cantusgebeuren, en zien we volgend jaar
hopelijk op de openingscantus. Het is nooit te laat om jullie te
laten dopen!
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Chemica
volleybalploeg

Romantiek @ Beerpong

Minivoetbal Dames
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(Slecht)
dabbende
Praeses

Gelukkige
schachtjes @
schaatsen

Shotjes @
Jeneveravond
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Kalender
Met pijn in het hart moet ik je meedelen dat Chemica zelf geen
activiteiten meer organiseert dit semester… De blok is in het
land en de examens naderen snel. Wat er wel nog in de
aanbieding staat:
Massacantus: 14 December
Grootste cantus van Gent en omstreken, wordt gehouden in
Flanders Expo. Beperkt aantal kaarten, er snel bijzijn is de
boodschap!
Skivakantie Wetenschappen & Vlak: intersemestriële week
Geen zin om thuis te zitten? Zin om op de latten te staan en
de berg in recordtijd af te skiën/tuimelen? Voeg je bij
Chemica en de rest van de wetenschapskringen en vergezel
ons op skireis! Meer informatie vind je op de Facebook pagina
of bij onze top sportjes.
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Nawoord
Beste Chemicanen,
Het gaat zo snel tegenwoordig, het eerste semester zit er al
bijna op. Ik wil jullie eerst en vooral zeer veel succes wensen
met de examens, en gelukkige feestdagen zoals ze zeggen.
(kerstkaartjes worden altijd geapprecieerd). Ook de Pipetjes
zitten dus al over de helft, en ik hoop echt dat ik jullie al enkele
momenten van oprecht leesplezier heb kunnen geven. Dit
Pipetje is het dikste tot nu toe, en hopelijk is het er komende 2
maanden om jullie die broodnodige ontspanning te geven. Het
zijn zelfs 2 verschillende sudoku’s deze keer, dus dat zou
moeten lukken (mijn oprechte excuses hiervoor trouwens, ik
besef nu pas hoe belangrijk sudoku’s zijn in het leven van een
student). Bedankt aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit
Pipetje!
Scriptor out
Disclaimer: tijdens het maken van dit Pipetje, zowel tijdens het
drukproces, op de afdeling artistieke vormgeving, op de
eindredactie, en tijdens de spellingscontrole werden geen
dieren mishandelt. Alles verliep volgens de hoogste ethische
normen.. Het is niet de bedoeling mensen te kwetsen en/of te
vernederen. 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
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2 verschillende sudoku’s
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