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Welkom terug!  

Eindelijk is ons normaal 

studentenleven weer 

van start gegaan! 

Cursussen mogen weer 

plaats ruimen voor 

Cantussen, fuiven, 

sportactiviteiten, 

cultuur, … Ik hoop dat iedereen het jaar kan inzetten met 

goede examenresultaten.  

Dit semester zal Chemica ook weer garant staan voor 

amusement, gratis vaten, katers, een beetje sport en ja.. Ook 

cursussen. Jullie hebben dit ongetwijfeld allemaal gemist, 

buiten het laatste dan.  

Iedereen is van harte welkom op het Chemica Galabal op 4 

maart. We proberen onszelf nogmaals te overtreffen om er 

een spetterend galabal van te maken. Zoals voorbije jaren 

wordt kasteel Carelshof weer omgetoverd tot een elegante 

dansvloer met allerhande entertainment en een rijke 

hoeveelheid cava. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het 

Praesidium, enkele jaarverantwoordelijken en in de Porter’s 

House. Dit jaar is het mogelijk ook om je kaart online te 

verkrijgen (zie link op facebook evenement). We hopen jullie 

massaal aanwezig te zien in jullie knappe outfits!



Voorwoord Senior 

 
 

Het 2de semester is dan wel pas gestart, toch denken we 

reeds vooruit aan het volgende jaar. Heb jij interesse om deel 

uit te maken van de geweldige vriendengroep die Chemica 

mogelijk maakt. Spreek dan gerust een praesidiumlid aan 

voor meer informatie, later op het semester zal er ook een 

infovergadering hieromtrent plaatsvinden.  

Lang leve Chemica!  

Jullie Praeses, 

Chiel Mertens   

 

  



Muggen uitgezoemd? 

 
 

Een bloedzuigend, ziekteverspreidend, zoemend beest valt 

nooit goed te praten, zelfs niet bij de natuurliefhebbers, en 

deze mug is nu de hoofdverdachte in de zaak van het 

plotselinge opkomen en explosieve verspreiding van het Zika 

virus in Centraal en Zuid-Amerika. Het Zika virus wordt 

overgedragen door de mugvector Aedes aegypti, een globaal 

verspreide tropische soort dat al gekend is voor het 

verspreiden van ziektes zoals geel- en knokkelkoorts. 

 

Er bestaan maar 3,500 soorten muggen (wat redelijk klein is 

voor een insectenfamilie), maar hun impact op de 

volksgezondheid en welvaart is catastrofaal. Vrouwelijke 

Anophelesmuggen zijn dragers van de parasiet die 

verantwoordelijk is voor jaarlijks 500m gevallen van malaria, 

terwijl de Aziatische Tijgermug, Ades Albopictus 

knokkelkoorts en het chikugunya virus (veroorzaakt milde 

koorts en gewrichtspijn). Muggen zijn al lange tijd vectoren 

van opkomende ziekten zoals het Westnijlvirus (veroorzaakt 

de Westnijlziekte) en nu dus ook Zika. 

 

Muggen worden toegeschreven aan meer miserie en 

menselijk verlies dan elk ander organisme (met uitzondering 

van de mens natuurlijk). Ze zijn onbeminnelijke wezens wiens 

larven sombere moerassen infesteren, en onder de juiste 

omstandigheden zijn ze mobiele en uitbreidende pioniers, 

perfect aangepast aan de verstoorde habitats die wij creëren. 

 

Dan rijst de vraag natuurlijk : welk goed doen deze beesten, 

en als we ze konden verwijderen van dit aards oppervlak, 

zouden we dat dan doen? 
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Volgens de ecologiste Sarah Fang is de consensus dat muggen 

geen uniek of bijzonder goed doen dat gemist zou worden. 

Als je ze zou beoordelen volgens de ecologist Charles Eltons 

teder maar evocatief idee dat elk wezen een plaats heeft ; net 

zoals elk traditioneel dorp een groep mensen heeft die een 

specifieke plek hebben zoals een slager, bakker en agent. 

Gevolg van die beoordeling : het lijk dat muggen geen 

bepaald nut hebben, dus zou niemand ze missen, toch? 

 

Voordelen 

Argumenten pro muggen kan men onderverdelen in 2 grote 

groepen. Allereerst heb je het argument dat zegt dat hun 

grote aantallen fungeert als een essentiële link in bepaalde 

voedselwebben, voornamelijk de Arctische toendras waar, 

voor een paar weken in de zomer, ze broeden in 

uitzonderlijke aantallen resulterend in zichtbare wolken 

samengesteld uit volwassenen en een rijke voedselvoorraad 

zijn voor migrerende volgens die helemaal naar het Noorden 

vliegen om deze prijs uit te buiten. 

Fang suggereert ook dat de aanvallen van de muggen wreed 

genoeg zouden zijn om de migratielijn van de karibou te 

verleggen met als resultaat een verandering in de 

landschapssamenstelling doordat de kuddes op andere 

plaatsen grazen en trappelen. Op zoek naar een duidelijkere 

link tussen muggen en hun prooien, werd er een studie 

uitgevoerd naar het voedingsgedrag van de kleine 

bosvleermuis, Vespadelus vultuernus, in Oost-Australië en 
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werd er ontdekt dat de volwassen bosvleermuizen 

grotendeels afhankelijk zijn van de mug (Aedes Vigilix).  

Jonge muggen zijn ook belangrijk voor sommige aquatische 

voedselwebben, waain ze fungeren als prooi voor 

gespecialiseerden zoals de muskietenvis Gambia affinis, of in 

de kleinere poelen water waar ze als voedsel dienen voor de 

bekerplant en leden van de bromeliafamilie, hoog in het 

bladerdak van het regenwoud). In dat bladerdek leeft ook een 

miniatuurfauna aan pijlgifkikker en krabben, die floreren in de 

poelen van de Bromeliafamilie, phytotelmata genaamd, waar 

ze zich voeden met de lichamen van verdronken jonge 

muggen. 

Als 2de argument pro-muggen halen ze het feit aan dat 

muggen een meer algemenere rol hebben in het ecosysteem, 

als verstrekker van diensten zoals bevruchting door adulten 

of het vrijstellen van nutriënten als hun jongen zich voeden 

op organisch afval. Maar alhoewel muggen wel kunnen 

optreden als bestuivers voor orchideeën en guldenroede, en 

nog een reeks andere planten, hebben ze geen monopolie en 

zijn ze niet speciaal gespecialiseerd voor deze rol. 

Terwijl de achteruitgang  van de honingbij een vooraanstaand 

voorbeeld is van een verstrekkende service aan het 

ecosyteem dat in gevaar is, zijn muggen maar een van de vele 

bestuivers. 
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Maar dan ook                 … But Then Again 

Zoals de Portugese ontdekkingsreiziger João de Barras zei 

over de tropen : 

“God has placed a striking angel with a flaming sword of 

deadly fevers, who prevents us from penetrating into the 

interior to the springs of this garden.” 

Dus lijkt er eigenlijk geen duidelijke reden om de muggen te 

verdedigen. Hun vernietiging zou ons van een vreselijke vloek 

verlossen. Maar … 

 

Al dat warm, voedzaam bloed dat beschikbaar is, er zijn 

genoeg andere dansmuggen, mijten, kriebelmuggen vlooien 

die wachten op de mogelijkheid om het gat te vullen. Let op 

met wat je wenst dus. 

 

Overgenomen en vertaald van : Iflscience.com 



Door de ogen van Mark 

 
 

Wist je dat …  

 De Wodaabe, een Afrikaanse stam, een 

paringsseizoen hebben waarbij iedereen, inclusief 

getrouwde koppels, seks mogen hebben met wie ze 

maar willen? 

 Indien Hitler de naam van zijn vader zou hebben, hij 

‘Adolf Schicklgruber’ zou heten? 

 Flamingo’s op hun poten plassen om af te koelen? 

 Kraaien een mensengezicht twee jaar lang kunnen 

onthouden? 

 Mickey Mouse de eerste niet-mens was om een Oscar 

te winnen? 

 Er een dorp in Wales is met de naam 

‘Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliog

ogogoch‘? 

 Dalmatiërs geboren worden zonder vlekken? 

 drankautomaten wereldwijd elk jaar een tiental 

levens eisen? 

 “Colgate” Spaans is voor “Hang jezelf op”? 

 “svangerskabsforebyggendemidde” Deens is voor 

condoom? 

 de Bijbel het meest gestolen boek ter wereld is? 

 het in Alaska tegen de wet is om vanuit een vliegtuig 

naar een eland te kijken? 

 het record verkotsen vanuit stilstand op 8,30m staat? 

(en dat sommige Chemicanen onder ons al een goeie 

poging hebben ondernomen om dit te verbreken) 
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 Een krokodil zijn tong niet kan uitsteken. 

 Paarden niet kunnen kotsen. 

 Een op acht Amerikanen heeft ooit in een McDonald’s 

gewerkt. 

 Nieuw-Zeeland een populatie heeft van 4 miljoen 

inwoners en 70 miljoen schapen? 

 De Romeinen verlekkerd waren op flamingotongen? 

 in Japan McDonalds wordt uitgesproken als 

Makudonarudo? 

 Perkamentus het communiceren via patronusen heeft 

uitgevonden? Alleen leden van de Orde van de Feniks 

weten hoe het werkt? 



Door de ogen van Mark 

 
 

Mark Peeters,  een 

levende legende, de 

enige verlichte man 

op deze wereld of een 

zot? Met zijn 

pamfletten, borden, 

en sjofele uiterlijk, zet 

hij alles op het spel 

om complotten rond 

ons aan het licht te brengen. Mark Peeters is natuurlijk maar 

een pseudoniem (samensmelting van Mark Uytterhoeven en 

Bart Peeters), die hij heeft moeten aannemen om zichzelf en 

familie te beschermen tegen vele moordpogingen van onder 

andere de CIA, FBI, maar vooral van de NASA. 

Moordpogingen zegt u? jawel, moordpogingen. Zijn eigen 

moeder werd onlangs vermoord: ze stierf aan een hartaanval 

de dag nadat ze van hartbewaking werd gehaald. Dit 

gebeurde op 9-6-9, op de 40ste verjaardag van haar 

wandelclub, maar ook 40 dagen na de 40ste verjaardag van 

de zogezegde maanlanding van 69 (6-9?). Haar naam was 

trouwens Germaine Moon’s! Toeval? Ik dacht van niet! Naast 

moordpogingen probeert de NASA hem ook mentaal te 

breken. Mark laat me telefonisch weten dat net de dag dat hij 

in diepe shit zat, Frank De Winne de wereld meldde dat het 

toilet van het ISS kapot was.  

Het is echter niet de man, maar de ideeën die wij hier naar 

voor willen brengen, en vandaag brengen we alle Belgische 

complotten aan het licht. Laat ons beginnen bij onze 
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nationale feestdag. De datum 21/07 is niet zo heel toevallig 

gekozen. Het is een onderdeel van de propaganda machine 

van de Belgische staat voor de pil (je moet er nl 21 nemen - 7 

dagen op 7 - en dan 7 dagen geen pil nemen) Kijken we terug 

naar 21/07/96 dan zien we dat de Belgen toen 2 gouden 

Medailles wonnen, een gouden toeval voor de Belgische 

propaganda! Verder kwam ook de Apollo13 (die vertrok om 

13h13…) in de problemen om 21h07 (9:07PM), exact 9 maan-

maanden nadat Armstrong zijn befaamde uitspraak maakte 

op 21/07/69, toen hij zogezegd op de maan stond. Diezelfde 

dag was er een ander hoogtepunt voor de Belgische 

propagandamachine: de Brusselaar Eddy Merckx won de gele 

trui en bracht die terug naar Brussel als eerbetoon aan Pvda-

er Kris Merckx en Karl Mar(ck)x, die Das Kapital had 

geschreven in Brussel. 21/07 was dus een perfecte dag voor 

de Belgische trots, maar ook voor de Belgische 

oorlogspolitiek. Dankzij het eerbetoon aan 21/07/69 vestigde 

de Navo zich ‘for ever’ in Evere. Deze laatste heeft daar nu 

wel spijt van, aangezien koning Albert II op 21/07/09 in 

Brussel zei dat het kapitalisme aan banden moest gelegd 

worden, er was namenlijk al genoeg geld ‘naar de maan’.  

Dit brengt ons direct naar het volgende item: het koningshuis, 

want daar gebeuren ook rare dingen. Een zekere Laetitia uit 

BERTrix werd op 9/8/96 ontvoerd, exact 3 jaar na de 

troonbestijging van koning ALBERT, 40 jaar na de zwarte 

mijnramp in Marcinelle en 51 jaar na de atoombom in Japan. 

27 Mark Peeters vertelt... U wordt verlicht... Heel toevallig 

werd deze Laetitia teruggevonden in Marcinelle in de Rue de 
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FILIP-ville, in hetzelfde jaar dat Filip en Albert naar Japan 

gingen, tijdens de witte mars. En doet het Belgische gerecht 

daar iets aan? Pas Du T(r)ous. Niet zo lang geleden mocht 

Mark Dutroux nog eens zijn huis bezoeken in MARCINelle, 

wat doet denken aan de “breuk tot op het bot” bij MARCIN 

Wasilevki door Alex WITsel, die waarschijnlijk aanwezig was 

op de WITte mars, waar werd gezegd dat ze “tot op het bot” 

gingen gaan. Daarbij verloor België nog eens van ARMenië.  

Om terug te komen bij het subject: Het jaar van Mark Dutroux 

(96) is net het omgekeerde van (69) soixante-neuf, en 

toevallig werd heel zijn verhaal aan het licht gebracht in 

NEUF-chateau. Er waren 4 dode meisjes: Julie & Melissa en 

An & Eefje. Sinds dat jaar waren er ook 4 vrouwelijke toppers 

in België: Kim Geevaart, Tia Helle-bout, Kim Klijsters en 

Justine Henin. Deze laatste was zelfs zo bang van dit verband, 

dat ze trouwde en de naam Dardenne overnam. Zo heeft ze 

nu dezelfde naam als Sabine Dardenne, die wel levend van 

Dutroux wegkwam. Maar Justine is nog niet helemaal gerust, 

en daarom is ze ook de enigste van de 4 meisjes die geen 

kinderen heeft. Ook de politiek kan men bepaalde patronen 

vinden: ex-premier DeHaane probeerde men bijvoorbeeld in 

diskrediet te brengen met de dioxine kippen crisis en het 

gekakel van Abu Jahjah (=kip). Deze crisis begon op 

pinksterren met minister Karel Pinsten en eindigde met 

minister van volksgezondheid Marcel Colla, die later te 

kampen had met de coca-cola crisis. DeHaane werd dan 

opgevolgd door VerHOFstad en zijn hoenderhof. Deze 

schandecampagne werd trouwens onlangs vervolgd met de 
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onwettige benoeming van 2 domme kiekens door de heer 

KOEKELberg. Laat ons eindigen met een verdacht patroon bij 

het Belgische bedrijf InBev dat laatst probeerde het hele 

management van het in Amerika overgenomen bedrijf 

Bus(c)h weg te werken. Het lijkt wel een subtiele hint te zijn 

naar het beffen van een vrouw met bijna geen schaamhaar (= 

bush).  

Bij deze werd uw naïeve geloof in de pure Belgische staat 

bijgeschaafd. Ik hoop dat je niet te bang bent geworden van 

al deze revelaties en je nog verder kunt lezen. Meer info kan 

je vinden op markpeeters.skynetblogs.be. 
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Alle mannen : bruno 

Alle vrouwen : Sugartits 

De dag is zaterdag, de locatie Alpe d’Huez, en alles verliep 

vreedzaam totdat een legioen Chemicanen uit hun rijtuigen 

stapten met het plan de bergen te veroveren. Maar al snel 

bleek dat een van de strijders genaamd Bruno zijn 

maliënkolder niet mee had. Na enige plundertochten 

bestormden alle Bruno’s en alle sugartits de pistes met alle 

moed. Maar zoals Alle Bruno’s en sugartits heeft elke Bruno 

en elke sugartits nood aan een pauze. Die wens werd 

ingewilligd met behulp van 0.5L tot er een eerste slachtoffer 

viel. Het zwaard van Bruno viel op de GSM van Bruno met een 

gebroken scherm als gevolg; redenen genoeg om van een 

gratis vat te genieten. 

Zoals een wijs man ons 

opdraagt is zondag rustdag, 

waardoor iedereen laat was 

opgestaan. Na een dagje 

plunderen op de piste werd 

er ’s avonds ingedronken bij 

de Bruno’s in wording (AKA 

de schachten) waarna 

nadien de dag gevierd werd 

met alweer, u raadt het 

nooit, een gratis vat. Maar sommige Bruno’s keken te diep in 

het vat en verliet het naar huis kerend legioen om met 2 

Franse Bruno’s weder te keren naar het Café, waarna Bruno 

toch besloot huiswaarts te keren. 
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De Bruno’s waanden zich alcoholisch oppermachtig en 

pleegden hybris door zich te verlekkeren aan een 

spotgoedkoop brouwsel genaamd wijn en dit te mengen met 

spaghetti waardoor Bruno senior canard werd en Bruno II zijn 

walk of puke naar de WC aanving en op de maliënkolder van 

Bruno kotste. 

Zoals een wijs man ons opdraagt is dinsdag cantusdag, dus 

verliet elke barbaarse Bruno zijn nest (sommige met een 

spaghettinasmaak =ontbijt in bed?) om zich mentaal voor te 

bereiden op de slopende 2u-durende cantus waar men de 

volle 4 vaten verorberde. Natuurlijk zetten de Chemicanen de 

cantus verder in het dichtstbijzijnde café voor de volle 2.5u, 

waarna het gevaarlijke 0.5L beerpong ontaardde. PS: Bruno 

kreeg slaag van de VEK-janetten. 

Woensdag staat gelijk aan miserie want niet alleen heeft 

sugartits een mogelijke minnaar geslagen, ook als 2 sugartits 

hun wandeling naar de nederzetting inzette was er miserie, 

meer bepaald Franse miserie. Ze werden gevolgd door 2 

Franse Bruno’s in hun rijtuig die hun een rit, zowel in als met 

het rijtuig, aanboden. Gelukkig waren er geen verkrachtingen 

genoteerd die avond. 

Zoals elk legioen was ons legioen compleet uitgeput door de 

talloze gevechten op zowel rode, groene als zwarte pistes 

resulterend in minder intense avonden ochtenden en 

avonden, totdat ons rijtuig klaarstond om te vertrekken en 

iedereen de strijd staakte met het oog op volgend jaar.
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Chaters zijn maar praters 

-Van Chebi 

Het loopt in de wei, en helpt tegen menstuatie? 

Een tampony 

~x~ 

Galabal van 4 maart wordt zalig!! 

-Iedereen 

 

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.  

Je kan je berichtjes achterlaten in de Scriptor zijn mailbox: 

chemica.scriptor@gmail.com of anoniem sms’en naar 

049789973. 

Aarzel dus niet en ga snel naar een van bovenstaande links en 

verras zo je vrienden!  

Wie weet staat er in het volgend Pipetje jou wel een 

verrassing te wachten.  

Let op, dit is niet bedoeld om ruzie te stoken! Gemene en 

uitdagende berichten worden niet gepubliceerd. 



Galabal 
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Op veertien februari zagen de Belgen zich genoodzaakt om 
hun liefde voor dieren te laten rijmen met hun liefde voor 
elkaar, en dat verliep niet zonder incidenten. Enkele 
getuigenissen. 

“Ik weet niet welke idioot besloten heeft om valentijn en 
Dagen Zonder Vlees samen te laten vallen, maar als ik hem 
tegenkom ram ik een rauwe kotelet door zijn strot”, snikt 
Benny. “Ik dacht, ik trakteer die chick in de duurste pita van 
de Overpoort, en het is in de sjakos. Ik wil er niet veel over 
kwijt, maar laat ons zeggen dat je in niemands broek geraakt 
na een uur voor de ingang van een kebabzaak heen en weer 
te mekkeren over dierenrechten. 
 
” De jongeman overweegt nu juridische stappen tegen de 
initiatiefnemers van Dagen Zonder Vlees. “Ik kan er perfect 
mee leven dat pedante hippies zich liever volstoppen met 
kikkererwten, maar ze moeten de normale mensen gerust 
laten. Op den duur kan je ze niet meer van elkaar 
onderscheiden. Die chick is weggefietst, en niet op een 
bakfiets he! Ze zag er perfect normaal uit en rook helemaal 
niet naar patchoeli. Hoe kan ik zoiets dan voorspellen? Ik voel 
me bedrogen.” 
 
Benny is niet de enige die zijn overpoortdate in het water zag 
vallen. Voor Katrien zoog de maaltijd die haar date bereidde 
meteen alle romantiek uit de lucht. “Ik kon het precieze 
gerecht niet echt thuisbrengen, maar het was een of ander 
mengsel van quinoa, quorn en bruine bonen. De namen 
alleen al. Lief dat hij mij wou verbluffen met zijn morele 
superioriteit, maar het eten smaakte naar zand, leek op kots, 
en maakte mij flatulent. Ik voelde mij allesbehalve sexy.” 
Katrien besloot de date snel af te ronden en stopte op weg 
naar huis bij Julien voor twee bicky-oranges en een 
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paardenlookworst. “Ik had me de avond natuurlijk anders 
voorgesteld, maar het open ruitje van de frituur had wel iets 
troostends. Uiteindelijk ben ik dan maar met de 
frituuruitbater naar huis gegaan.” 
 
Helder, vertegenwoordiger van Dagen Zonder Vlees, reageert 
verrast op de getuigenissen. “Wij hebben zelf nog geen 
enkele klacht ontvangen. Vermoedelijk omdat het gros van de 
bevolking geen hol geeft om Dagen Zonder Vlees. Er was naar 
aanloop van veertien februari wel de occasionele vraag of 
orale seks tegen de regels is, wat voor alle duidelijkheid niet 
het geval is. Verder zien we geen enkele reden waarom 
romantiek en vegetarisme elkaar in de weg moeten staan. Je 
kan tofu perfect in hartjesvorm snijden, en je kan je ook 
perfect met twee beter voelen dan alle anderen. Wist je 
trouwens dat er 4000 liter water nodig is om één steak te 
produceren? Dat is inderdaad niet relevant voor dit artikel. 
Deze foto van een droevig lammetje ook niet. Kijk, zielig he.”  
 
We hadden Helder graag nog om een succesvol vegetarisch 
valentijnsrecept gevraagd, maar na het zien van het droevige 
lammetje staarde hij stilzwijgend en met vochtige ogen naar 
de horizon. 
 
Benny en Katrien zijn fictieve namen. Wij willen met dit 
artikel geenszins suggereren dat alle fervente vleeseters 
seksistisch of promiscue zijn, noch dat alle fervente 
vegetariërs een zweverige naam hebben.
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Dat we allemaal zeer goede drinkers zijn en toppers in het 

vieren van feesten, weten we allemaal ondertussen wel al. 

Maar dat is niet het enige. Wisten jullie ook dat er 

verschillende Chemicanen ook grote sportskills hebben? 

Momenteel behalen we een hoopje mooie, opmerkelijke 

resultaten. Hieronder een overzichtje.  

Beginnen doen we met het veldvoetbal. Sinds enkele jaren 

heeft Chemica een deftig draaiend voetbalteam. Bij het IFK 

mogen we misschien wel al uitgeschakeld zijn (slechte loting, 

damn you, VEK!), toch wil ik graag de focus leggen op de 

opmerkelijke resultaten op het IFT. Hierbij zijn we al voor het 

tweede jaar op rij door de voorrondes geraakt, waardoor we 

bij het elitegroepje van de 7 beste ploegen terecht komen die 

de eer kregen om de finalerondes te spelen op de dag van het 

IFT zelf. Hierin hebben we uiteindelijk toch een mooie 6e 

plaats behaald, waar we best wel trots op mogen zijn, tussen 

al die grote kringen! 

Ook het basketbalteam doet het zeer goed momenteel. Na 

zich in de vorige rondes duidelijk bewezen te hebben dat ze 

er staan (en hierbij VTK en WiNA te verslaan met een groot 

puntenverschil!), mogen ze op 9 maart hun kwartfinale 

aanvatten voor een plekje bij de beste 4 ploegen! En of ze er 

klaar voor zijn! 

Verder is ook één van de twee minivoetbalploegen nog steeds 

in de strijd voor het goud. Na in de vorige ronde de VBK te 

verpulveren, zijn we klaar om verder te geraken. Op maandag 

29 maart zal de 1/8e finale plaatsvinden tegen het VPPK. 
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Naast de heren zetten ook vele dames 

natuurlijk hun beste beentje voor! Naast het 

al bestaande en populaire minivoetbalteam, 

is dit jaar ook een nieuw volleybalteam 

opgericht (dat direct een tweede plaats pakte 

in hun poule, jammer dat enkel de eerste per 

poule doorging). Al zijn beide teams niet 

doorgestoten, toch mochten we besluiten 

dat de vrouwen van Chemica het meeste 

plezier en ambiance kunnen maken van alle 

teams, wat alleen maar de groepssfeer ten goede komt 

natuurlijk! 

Verder hebben we ook vele opmerkelijke individuele 

resultaten te vermelden voor mensen die zich in hun sporttak 

inzetten om enkele punten voor Chemica te behalen. Zo 

hebben we Gust Tyberghien (blauwe band) en Melina 

Dellaert (bruine band) op het IFK Judo respectievelijk een 

tweede en eerste plaats in hun poule behaald. Ook wil ik 

graag, naast alle andere pingpongers natuurlijk, vooral Jordi 

Hauttekeete vernoemen, dankzij zijn (al twee jaar op rij) 

eerste plaats in zijn hoog geklasseerde poule op het IFK 

pingpong. Verder hebben we ook heel mooie resultaten op 

het IFK badminton, de zwemmarathon, het IFT,… Om het 

allemaal een beetje samen te vatten: sport leeft ook binnen 

Chemica! En we zijn nog niet klaar! 

Dit semester zullen ook nog het IFK zwemmen, IFK badminton 

(dubbel), IFK atletiek en IFK rugby plaatsvinden! Over dit 

laatste nog het volgende: we zijn altijd op zoek naar nieuwe 
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spelers voor alle sporten. Iedereen is vrij om met alles te 

komen meedoen. Voor het IFK rugby zullen ook dit jaar weer 

enkele trainingen worden ingelast. Zo kunnen mensen die 

interesse hebben in deze sport (ook al heb je het nog nooit 

gedaan) toch eens genieten van de ervaring. Het team zal 

getraind worden, opgeleid en klaargestoomd voor het IFK. 

Mensen die interesse hebben, mogen zich altijd melden bij de 

Sporten, meer info hierover zal later volgen! 

Hebben jullie zin om deel uit te maken van één van de 

Chemicateams, of willen jullie gewoon komen supporteren 

voor jullie favoriete teams, hou je dan niet in en hou de 

sportpagina zeker in het oog! 

Afsluiten doen we met onze geweldige Chemicakreet! 

Hopelijk tot snel, op of naast het veld! 

--CHEMICA VOORUIT!- - 



Kalender 

 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

22-feb 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb 

  Kroegentocht        24 UUR PORTER!   

          

29-feb 1-mrt 2-mrt 3-mrt 4-mrt 

  Jeneveravond     Galabal 

  Porter     Carelshof 

7-mrt 8-mrt 9-mrt 10-mrt 11-mrt 

  

Dies natalis 
tour @sterre + 
Bierbowling   Girls Night   

  Overpoort Bowl   Turbinezaal   

14-mrt 15-mrt 16-mrt 17-mrt 18-mrt 

 Cantus      

  Salamander   Dies natalis fuif   

21-mrt 22-mrt 23-mrt 24-mrt 25-mrt 

Brouwerij 
bezoek  

Infovergaderin
g praesidium 

Cantus der 
wetenschappen   
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Dansactiviteit 
met VLAK   Canard bizar   

11-apr 12-apr 13-apr 14-apr 15-apr 

QUIZ 

Jeneveractivitei
t   Cocktailavond   

      Porter   

18-apr 19-apr 20-apr 21-apr 22-apr 

stemming 
nieuw 

praesidium Cantus 
Fuif met 
biologen Gentse 12-urenloop   

  Salamander      

25-apr 26-apr 27-apr 28-apr 29-apr 

          

         

2-mei 3-mei 4-mei 5-mei 6-mei 

Steundend
-e leden 
bowling         
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Standaard sudoku   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moeilijke  sudoku  
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Haal je beste Parker Pen en gerecycleerde blok papier 

maar boven want deze raadsels wachten om opgelost 

te worden! 

 

- In hoeveel stukken kan je een pizza verdelen met 3 

rechte verticale sneden en zonder stukken te 

verleggen? 

 

- Is het in België verboden om met de zus van je 

weduwe te trouwen? 

 

- In een kelder staan 14 flesjes Duvel, 13 flesjes 

Trappist, 11 flesjes Hoegaarden en 6 flesjes Kriek. In 

de kelder is het licht kapot en bijgevolg kan je het 

etiket niet lezen, alle flesjes hebben bovendien 

dezelfde vorm. Hoeveel flesjes moet ik minimum 

meenemen om er zeker van te zijn dat als ik flesjes ga 

halen dat ik dan van 1 soort er minstens 10 bij heb? 

 

- Klaas heeft de leeftijd van twintig jaar in het jaar 

1980. In het jaar 1985 is hij echter maar vijftien jaar 

oud. Hoe kan hij vijf jaar jonger zijn geworden? 

 

- Ale je een lege 5 liter en een lege 3 liter fles hebt. En 

ongelimiteerde toegang tot water. Hoe kun je dan 4 

liter krijge
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Beste Commilitiones! 

Hopelijk waren jullie 

examens geen slagveld en 

hebben jullie mooie 

overwinningen behaald. 

Mochten de examens 

toch niet zo goed zijn kan 

je je nu al mentaal en 

fysiek voorbereiden op 

een drukke 

augustusmaand. 

 

Chemica zal proberen om het 2de semester zo plezant en 

aangenaam mogelijk te maken met natuurlijk als absolute 

topper natuurlijk ons galabal en een persoonlijke topper 

namelijk de bierbowling. 

 

Graag zou ik jullie allen terugzien op onze vele activiteiten 

met natuurlijk een beker gerstenat.  

Met Vriendelijke Groeten 

De scriptor xoxo



 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


