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Voorwoord praeses 

Dag Chemicanen,  

Vorig jaar mocht ik dit meesterwerk, het Pipetje, 
ineen knutselen met al dan niet nuttige weetjes. 
Dit jaar sprak ik jullie telkens toe vanop mijn troon 
als oppermachtige Senior. Maar helaas zal dit mijn 
laatste verschijning zijn in jullie favoriete 
maandblad. Binnenkort geef ik de fakkel door aan 
nieuw aanstormend talent. Het was me dan ook een 
enorm genoegen om het gezicht te zijn van de meest 
fantastische kring van Gent! We zijn misschien op een 
hobbelig parcours gestart, maar geef toe, het academiejaar was weer een knaller van 
formaat! 

In mijn laatste voorwoord bedank ik uiteraard de praesidiumleden die rotsvast aan mijn 
zijde stonden in het organiseren van talloze evenementen, maar ook jullie Chemicanen! 
Zonder jullie bleef een cantuszaal stil, The Porter House leeg en de vaten gevuld. Er is een 
tijd van komen, maar helaas ook een tijd van gaan. Wie zich nachten lang bewees in het 
feesten, mag zich nu stillaan gaan bewijzen in het nachten door blokken. (Sad reacts only) 
Laat je tijdens de lastigste periode van het jaar niet afleiden door onverantwoorde 
temperaturen, maar gebruik die zonnestralen als dagelijkse portie vitamine D. Wie overdag 
slaapt en ’s nachts studeert moet zijn vitamine D maar ergens anders halen natuurlijk. (if you 
know what I mean… hehe) 
Schuif die pintjes en die cocktails dus langzaam aan de kant en vervang ze door een 
verfrissende smoothie in je hand! (Wow, dit klinkt heel krachtig. Ik ga die op mijn bio op 
Instagram plaatsen en mijn account veranderen in ‘persoonlijk blog’.) Een echte 
wetenschapper weet natuurlijk dat een smoothie een overdosis aan natuurlijke suikers bevat 
dus hou je verstand erbij en pauzeer af en toe eens wijs. Na een examen een zonneke en 
een pintje meepakken is het gezondste wat je kan doen, neem dat maar van mij aan! 
Chemicanen, commilitones, vriendjes en vriendinnetjes, mijn tijd zit erop. Super, amazing, 
very, heavy, Tarantino, Kill Bill veel succes met de examens en see you in den turn!  

Praeses Fiston over & out ! 
XOXO   
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Knabbel en Babbel 

Amigos y amigas 

Het einde is nabij, de zon schijnt, de examens koekeloeren  en Knabbel en Babbel hebben 1

alvast hun vlucht geboekt naar de tropen. Nog een laatste keer houden ze ons op de hoogte 
van alle lekkernijen van afgelopen maand, cocktail  in de hand. Het is hoofdzakelijk kalm 2

gebleven, afgelopen weken, lieve Chemicanen. We zouden bijna denken dat de grootste 
boiters nu al achter hun boekjes  verdwenen zijn. Gek.  

Nu even over de FEITEN. Laten we meteen groots beginnen. Er bloeide iets  tussen A.C. en 3

L.C. op de jeneveravond, maar de titel van de fuif werd maar weinig gerespecteerd. Jenever 
gonna give you up? Na-ah, L.C. dacht er anders over, bij jenever en A. is het helaas niet 
geblebven. De hartjes van de toeschouwers braken bij het zien van dit tafereel. Zo jong, zo 
onschuldig… Het is dan gemakkelijk aan te nemen dat niemand was klaar voor de escalatie 
die op de Mad Scientist Party volgde. L.C. en A.C. zetten het feestje verder op kot…  
Zo jong en zo onschuldig, you think? Volgens een last minute insider information zouden de 
twee onlangs nog op date geweest zijn… Meer details krijgen we helaas niet, more to 
come..?  

 pAniEk 1

 Het receptje van dit brouwsel vinden jullie terug in jullie ander favoriete rubriekje 2

 Lees: gemuil, the usual3
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Voor meer info verwijzen wij u graag naar Chemica’s eigen Lord Varys, ook wel eens 
cultuurgod genoemd. Niets, NIETS ontsnapt aan deze master of whispers.  
Een kersvers koppeltje waar niemand iets van weet? “We houden het nog even voor onszelf, 
eh.” JA LAP, staat de roddelninja toevallig toch niet beneden aan de deur het duo op te 
wachten, flesje rosé in de hand? Chemica’s Varys had in petto om M.V. te verrassen die 
avond, maar het waren de twee M.V.’s die Varys wisten te verrassen met hun aankomst.  
Sommigen zullen zeggen dat dit puur toeval was, anderen weten dat we hier te maken 
hebben met ongelooflijk talent en bekwaamheid.  

Dan hebben we als afsluiter nog een shoutout naar onze Knabbel & Babbel MVP, I.E.. Want 
wat zou deze rubriek dit jaar geweest zijn zonder den deze champ? Superstar F.S. leverde 
ons ook een aantal mooie verhaaltjes, maar I.E. nam duidelijk over wanneer F.S. zijn 
aandacht richtte op een celebrity. Dus bij deze, E.I., merci voor de scoops, we houden van je! 
Merci voor de ontbossing die we mogen meemaken op de ontgroeningscantus, merci om 
het goede voorbeeld te tonen aan de Chemicanen! Maar ook, hoe was de date? Wie was de 
gelukkige? Wat moeten we weten? DE EEKHOORNS WETEN NOG VAN NIETS 
Zal de laatste editie van Knabbel en Babbel eindigen op een cliffhanger? Nog een paar 
uurtjes vooraleer Pipetje nummer 6 naar de drukker vliegt… Tick tock …  4

Misschien komt er nog een postscriptum onderaan deze pagina met bijkomende informatie, 
misschien ook niet… Hoe dan ook, het wordt tijd om afscheid te nemen van Chip en Dale. 
Zij bedanken iedereen voor de altijd verrassende stoten, de zotste toeren en verhalen. Nog 
een laatste tip van de twee: “doe gewoon je ding en laat ons eventueel iets weten”  

Knabs & Babs out  

 on the clock, but the party don’t stop 4
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Cocktail of the Month 

Germano Mexicano 


Hola amigos!  

Het is alweer tijd voor de laatste cocktail van de 
maand, sad react. Ik eindig dit jaar met een iets 
minder bekende maar steengoede cocktail, de 
Germano Mexicano! Een hoogstaande afweging 
tussen bijna fris, een tintje Mexicaans en heel vol 
en diep van smaak, bijna gecompliceerd.  

Zelf heb ik hem leren kennen in de Tequila & Mezcal 
bar Palenque (zijstraatje Vrijdagsmarkt, Google zeker 
eens. Open op zondagavond, was €11 denk ik!). Voor de aandachtige 
lange termijn fans onder jullie heb ik goed nieuws, deze cocktail is gebaseerd op Mezcal. Ja, 
je kan de rest van je fles Mezcal eindelijk gebruiken!  
 

Meer precies steunt deze cocktail op de kruidigheid van een rosé vermout en 
de rokerigheid van een goede Mezcal. Het originele recept vraagt om 
Belsazar Rosé vermout. Deze is helaas niet zeer eenvoudig te verkrijgen in 
winkels, dus om verzendkosten te vermijden kan je gebruik maken van 
Martini Riserva Speciale Rubino. Deze is iets donkerder en zwaarder dan de 
Belsazar Rosé, maar het gaat nog steeds prima. Rond de €11 in de Delhaize. 
De naam kan verklaard worden door deze ingredienten, daar Belsazar een 
Duitse vermout is en Mezcal natuurlijk Mexicaans is. 
Gebruik zeker vers limoensap voor deze cocktail, agavesiroop kan je krijgen 
bij de Delhaize. 
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Ingrediënten 

Belsazar Rosé 50 ml  
Mezcal   25 ml  
Limoensap  20 ml  
Agavesiroop 20 ml  

Alles samen in een shaker, ijs en stevig shaken. Schenk in een laag en breed glas, whisky 
glazen zijn uitstekend. Bij voorkeur schenken over enkele blokken ijs, afwerken met een 
appelsien-schijfje. Ideaal om eens te pronken met een minder bekende cocktail me dunkt! 
Geniet ervan, in het zonnetje, met mate (het zijn immers bijna examens he, bewaar die 
hersencellen nog even). 

Adios lectores, muchas gracias! 

Sandro 
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Op buitenlandse stage met IAESTE 

Dit is alweer het laatste pipetje van dit academiejaar, wat is de tijd weer voorbij gevlogen. 
Ondanks het feit dat de vakantie al bijna voelbaar is, bevindt zich toch nog een obstakel op 
de weg naar de heerlijke vrijheid. IAESTE wenst iedereen alvast veel succes met de examens.  

IAESTE?

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) 
is een organisatie die wereldwijd, in meer dan 80 landen, actief is en jaarlijks vele studenten 
uit ingenieurs-, informatica- en wetenschapsrichtingen de kans geeft om waardevolle 
buitenlandse werkervaring op te doen. Een IAESTE-stage staat niet alleen mooi op je CV, 
maar geeft je ook de kans om je volledig onder te dompelen in een andere cultuur en is dus 
meteen ook een prachtige levenservaring. 

IAESTE huurt jouw kot!

Staat jouw kot leeg komende zomer? Zit je de ganse zomer op stage in het buitenland, of 
breng je gewoon weinig tijd door in Gent tijdens de drie maanden durende vakantie? Dan 
biedt IAESTE je misschien wel een lucratieve oplossing! Zoals elk jaar zijn wij op zoek naar 
koten voor internationale studenten die in het Gentse op stage komen gedurende de 
zomermaanden. Ook tijdens het eerste semester kan jouw kot mogelijks nuttig zijn voor ons, 
aangezien sommige stagiaires hier langer stage blijven lopen.  

Ben jij geïnteresseerd om je kot aan ons door te verhuren? Stuur dan een mailtje naar 
‘iaeste.housing@vtk.ugent.be’ waarin je informatie geeft over jouw kot en de huurprijs 
vermeldt. 

�7

mailto:iaeste.housing@vtk.ugent.be


 



Volg ons!

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines? 
• Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE Belgium’ 
• Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen naar iaeste@vtk.ugent.be 
• Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website www.iaeste.be 
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Chemicawards  

IT’S TIME 
Game Of Thrones, Avengers én de Chemicawards. Een kwelling voor de zenuwen, maar het is 
nu eindelijk gedaan met wachten. Lees hier wie de winnaars zijn van de Chemicawards 
2019! Bedankt voor de talrijke stemmen en een dikke proficiat aan onze kampioenen!  

Brakke Bart - FUNGHI

Onze opperbrakker werd verkozen, crème de la brol, master of brakheid, de enige echte 
Funghi. We hebben nog veel te leren van deze champi(gn)on.  

Scheve Samantha - CATH

Wie had het ooit kunnen denken, Boitcath? Zat? Ooit? Met maar liefst 51,1% vermorzelde ze 
haar tegenkandidaten, een welverdiende titel!  

Lamme Lorenzo - GUILLAUME

Je weet dat anderen geen schijn van kans maken als je zelf ook op jezelf stemt. Zelfkennis is 
het begin van alle wijsheid, dat weet Keiom zeker ook.  

Chemicaanse Spetter - BIEKE 

Geen wonder dat zij het gezicht werd op de potjes chocolade van Boerinneke. Chemica is 
trots op die glimlach! *emoji met hartjesogen*  

Stalen Schacht - JO

Het werd een spannende strijd tussen Ina en Jo, maar Jesse Pinkman haalde toch de meeste 
stemmen binnen! Go Jo!  

Klef Koppel - CATH & MAX

De ship name CAX werd voorgesteld voor dit duo… en god zag dat het goed was. 
Het rook eerst naar een logische overwinning voor Céline en Junior, maar blijkbaar waren 
matching sokken en een facebookcampagne toch niet genoeg om Cax te verslaan.  

Kotsende Kevin - GUILLAUME 

Jij daar, heb jij nog geen video gezien van één van de vele grandioze stráááálen van Keiom? 
Leef jij in een grot?  
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Precious Professor - ISABEL VAN DRIESSCHE (Chemie) & BART DEVREESE (BCBT) 

Deze kanjers van professoren werden dit jaar verkozen door de studenten. Beste Prof. Van 
Driessche en Prof. Devreese, BEDANKT! Alsook aan alle andere professoren, we kunnen ons 
als wetenschapsstudenten zeker gelukkig prijzen met zo’n selectie aan lesgevers!  

Wonder Wing(wo)man - STINO

Wil jij iemand fixen in de Porter maar je weet niet hoe je eraan moet beginnen? Stino is de 
persoon die je zoekt! Professioneel fixer, maar dan voor andere personen. The real MVP.  

Fashion Frieda - WINAND

Een stijl die niemand kan nabootsen, de enige die smaakvol kan rondlopen met bretellen en 
een houthakkershemd. Dat haar, die schoenen, die GLOED. Met de monsterscore van 67% 
haalt Tante Winiferd zijn Chemicaward binnen.  

Friend Forever - STINO

Een tweede welverdiende award! You go boiii!  5

Boitende Brad - KEONE

Dé boiter waarmee jij ook eens mee op stap wil. De wijsheid der nacht, het feest in een 
persoon gegoten. Zijn alter ego, Steve, maakte zichzelf al bekend in de krant. “Liever te dik in 
de kist dan een feestje gemist,” een understatement voor deze winnaar.  

Muilende Melissa - IAN

Geen grote verrassing, zeker een welverdiende titel voor deze Overpoortse Don Juan! Die 
tong kent zijn doorheen het studentenleven wel. Nu nog steeds de vraag; wat is zijn 
geheim? Ook van hem hebben we veel te leren… 

Bitch Face Bertha - MARINE

De spannendste strijd van de chemicawards, 3 resting bitch faces, 1 winnaar. Het begon 
mooi voor Maxime, maar Marine haalde uiteindelijk toch de eerste plaats met een voorstand 
van 4 stemmen.  

 Laten we even negeren dat de combo van deze twee awards naar friendzone ruikt 5
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De ongezouten waarheid  

Aleksandra, Alexander, Diem en Nathalie (2de bach Chemie) hebben het over hun project voor het vak 
Ondernemen met Chemie.  

Iedereen denkt maar aan één ding: eten. Maar heb jij 
elke dag krachten om te koken? Naast het drukke 
studentenleven rest er nog weinig tijd. Een kant-en-
klare maaltijd is dan ook snel gekocht. Snel, 
makkelijk, warm,  maar… ZOUTIG.  

Wist jij dat 69% van de Belgen meer dan 
tweemaal de aanbevolen hoeveelheid zout 
opneemt? De aangeraden dosis volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is slechts 5 gram 
per dag.  Heb jij een te hoge zoutspiegel? Het gevolg: 
verhoogde bloeddruk, nier- en hartziektes en osteoporose. Het probleem is welbekend. Zelfs 
aan onze eigen universiteit wordt het gebruik van zout in de resto’s minimaal gehouden.  

We horen het je al zeggen: “Frietjes zonder zout hebben toch geen smaak?” Zout 
verminderen betekent niet direct minder zout eten. Een goede oplossing is alternatief zout. 
Dit is een zout dat de natriumionen vervangt door kaliumionen. “Maar hoe zit het met de 
smaak?” Om je toch te overtuigen, deden wij de test. De resultaten: bij kleine hoeveelheden 
in voeding proef je geen verschil. 

Bakkerij Frimout is reeds geïnteresseerd in ons idee. Samen met hen pakken we het 
zoutgehalte in brood aan. Deze niet-zoutige broodjes verkochten als warme broodjes. Wij 
danken hen voor hun hulp. 

Conclusie: neem het leven niet met een korreltje zout, maar met een korreltje kaliumzout. 

Aleksandra, Alexander, Diem, Nathalie 
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Sport  

Ik zal jullie het verhaal vertellen van het ‘weireld ploegsje’ van Chemica zoals we hier 
zeggen in Oostende. 
 
Wat begon met een idee van de sportjes eindigde met 
een verrassende en emotionele ervaring… We 
kwamen aan in het mooie GUSB, sommigen nog 
niet wetend dat we echte hockey gingen spelen en 
geen floorball. Ik zag zakken van Osaka, sticks van 
Dita en brede gasten van de VTK die eruit zagen 
als vikings (mensen die mee waren weten wat ik 
bedoel), het was dus degelijk een serieuze 
competitie met allemaal goed ervaren hockeyspelers. 
En daar waren wij dan: sommigen nog nooit een 
hockeystick vastgehouden, anderen al meer ervaren (ik tel 3 
mensen).  
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Een nutteloze taktische bespreking vóór de match , een 6

stevige cheer-up en de scheidsrechter overhalen om 
niet op onze fouten te fluiten werden de basis voor 
onze topprestaties. De matchen zelf waren top! Neen 

we zorgden niet voor overwinningen , maar Chemica 7

was er voor de ambiance die de andere verenigingen wel 
behaagde.  

Het publiek ging dan ook uit zijn dak toen Chemica eindelijk eens een punt scoorde tegen 
VGK. Voor de rest was het gewoon een topervaring met sfeer: van harde ballen die tegen 
onze Cursus zijn voet vlogen waardoor hij bijna een traantje liet rollen (sorry voor de 
overdrijving, Thomas) tot onze Scriptor haar hoofd die er bijna van was geschoten, en dan 
heb ik nog niet eens gesproken over de dribbelskills van Winand. De ultieme climax kwam 
dan ook wanneer we gelijkspel speelden tegen HILOK, neen ik ben niet aan het liegen, jullie 
lezen dit goed….  
 
Voilà, voor de rest laat ik het woord aan onze Scriptor… Mic drop… Jo out. 

 

Onze Scriptor: Nog eens een dikke dikke merci aan alle 
spelers, wie had ooit kunnen denken dat deze combo van 
hockeybrakkers en -rakkers wel niet de droomcombo was 
voor een topavond! Want laten we eerlijk zijn, elk ander 
team was jaloers op onze coolheid. Zij hadden 
misschien wel de punten en klasse, maar wij hadden de 
vreugde, het plezier, THE NOISE. HILOK is niet huilend 
naar huis gefietst omdat ze gelijkspel hebben gespeeld 
tegen een kleine kring, maar omdat ze zelf niet zo’n leuk 
team hadden. Mic drop. Scriptor ook out x 

 Geen haat, maar het was gewoon chaos…6

 Neen ik zal de scores niet zeggen… te gênant7
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Woordje van de temmer 

“’t Is de toekomst” 

Ik herinner het mij als de dag van gisteren, een dozijn vieze kopjes met de ogen naar 
beneden starend. Toen nog domme schachtjes, waarschijnlijk met een gedachte als 
“Waarom laat ik mij in godsnaam dopen?” of “Ist ver gedaan?” in hun hoofd.  
Nu enkele maanden, vele teentjes look en nog meer liters bier later volwaardige 
commilitones van de beste kring in Gent. Nu hopelijk met de gedachte “totally worth it” 

Een gloednieuwe lading domme schachtjes begeleiden naar het worden van volwaardige 
commilitones. Ik geef toe, het doet iets met ne mens. Draai het of keer het, ‘t is de toekomst!  
Chemica is weer enkele boitters, cantussers en zelf een paar sportieve zieltjes rijker.  

Met veel trots neem ik dan ook afscheid van een geweldig jaar. Gedaan met handjes 
vasthouden van onze kindjes, ze zijn klaar om de wijde wereld van het Gentse 
studentenleven in te stappen. En zowel voor Femke als mezelf ook afscheid nemen van het 
praesidium, één van de schoonste jaren uit mijn leven? Zijt ma zeker! 

Aan mijn schachtjes, boit ze! Maak jullie twee voorbeelden trots (da zijn Femke en ik eh 
kiekskes). 
Aan mijn mede-temster, ilysm. Dat het weer memorabel was! 

Het ga je goed! Tot in den draai. 

**pinkt traantje weg** 
Boitcath out x 
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Vlieg goedkoop 

De keuze moest gemaakt worden tussen een artikel met 
studietips of een artikel met tips om de goedkoopste vluchten 
te bemachtigen. Welke keuze? Mijn bijnaam Dora komt niet 
van nergens , vliegen it is. Ik kies voor de long-term. Niets 8

nieuws, het is interessanter om dingen/zever/leerstof/
whatever op te slaan in ons langetermijngeheugen dan in 
ons kortetermijngeheugen. Je cursus Fysica vs die ene reis 
naar Australië, wat ga je je binnen 50 jaar nog het beste kunnen 
herinneren? 
Punt gemaakt doei. 

Vlucht boeken - TIPS


Nieuw in de wereld van “zonder oudjes op reis”? Hier zijn een paar gouden tips om je alvast 
op weg te helpen in je zoektocht naar een vlucht.  

1. Vergelijk de prijzen 

Eenzelfde vlucht ga je kunnen boeken via talrijke online reisbureaus en op de site van de 
luchtvaartmaatschappij zelf. Wanneer je weet waar je naartoe wil: ga niet te snel! Een eerste 
stap zou zijn dat je je reisplan ingeeft in een (of beter zelfs: verschillende) vergelijkende 
robot(s), zoals bijvoorbeeld Skyscanner, Momondo of Kayak. Je kan dan ook gemakkelijk 
zien welke data het voordeligst uitkomen, indien je flexibele reisdata hebt. Ik zou zeker ook 
aanraden om wat rond te kijken op de websites van de luchtvaartmaatschappijen zelf, vooral 
voor kortere vluchten met low-cost luchtvaartmaatschappijen. Het traantje wanneer je een 
vlucht vindt die goedkoper uitkomt dan een simpele reis naar Knokke met de trein , het is 9

het allemaal waard.  

 Eigenlijk wel, helemaal uit het niets, maar blijkt wel goed te passen8

 GEEN MOP: €5,99 voor een terugweg Copenhagen - Brussel Charleroi 9
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2. Surf in incognito-modus en wacht niet te lang

Prijzen vergelijken, allemaal goed en wel, maar elke vluchtzoekmachine gebruikt cookies 
om je zoekgeschiedenis te onthouden. Prijzen die alsmaar verhogen wanneer je wat later 
nog eens gaat kijken? Waarschijnlijk die cookies. Prijzen veranderen wel degelijk en 
wachten op het ideale moment om te boeken kan soms interessant zijn, maar pas daarmee 
op. Zelden worden vliegtickets goedkoper naarmate je vertrekdatum dichterbij komt, vooral 
als je op een bepaalde datum moet vliegen. Budgetmaatschappijen bieden meestal lage 
tarieven aan als basisprijs en naarmate de tickets worden verkocht, stijgen de resterende 
kosten. Als je weet wanneer en waar je naartoe gaat, wacht dan niet!  

3. Vlieg Low-cost

Nee echt, Sherlock? Indien dit niet meteen een evidentie lijkt voor alle skeire studenten, 
Ryanair, WizzAir en EasyJet zijn uw beste vrienden! Geen comfort, veel te kleine handbagage 
en misschien voor sommigen de schrik van hun leven, maar het leven blijft mooi.  

4. Voor langere vluchten met tussenstops - boek de aansluitende vluchten apart

Als je ver reist, zal je waarschijnlijk een tussenstop moeten maken 
vooraleer je je bestemming bereikt. Vooraleer je zo’n vluchten in 
één keer boekt met de gedachte dat dit goedkoper zal 
uitkomen (zoals dat meestal verkondigd wordt), zoek eerst 
eens op of het niet cheaper is om de twee connecties apart te 
boeken. Het spreekt voor zich dat je hierbij geen strakke lay-
overs moet boeken want het risico op een vertraagde eerste 
vlucht en geen verzekering voor de tweede is er natuurlijk wel. 
De aanpak is vooral bedoeld voor diegenen die graag een extra 
bestemming willen bezoeken voor een korte periode.  
Doe hierbij onderzoek bij luchtvaartmaatschappijen uniek in het land waar je vandaan vliegt 
en waarheen je op weg bent, bijvoorbeel TAP Portugal, Jetstar in Australië… Op deze manier 
kan je honderden euries besparen op langere vluchten, indien je tijd hebt om even van je 
tussenstop te genieten.  
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De website kiwi.com biedt haar eigen garantie op het maken van aansluitende vluchten 
zelfs als ze niet bij dezelfde partnerluchtvaartmaatschappijen zijn. Dit kan dus ook een 
handige website zijn!  

5. PRO HACK A: Hidden cities 
Dit concept wordt niet geapprecieerd door luchtvaartmaatschappijen, maar kan je in 
sommige gevallen wat flappen besparen! Soms is een vlucht die slechts een stopover maakt 
in een bepaalde stad goedkoper dan de vlucht die je rechtstreeks naar die stad zou yeeten. 
Deze truc staat bekend als “verborgen stadsvluchten” of “hidden cities”. Je boekt dus een 
reisje naar een bestemming waar je niet naartoe wil, maar die een tussenstop maakt daar 
waar je wel wil flexen. Na de eerste verbinding ga je er dus onderuit in, thug life style. Dit 
houdt natuurlijk een aantal risico’s in.  

• Ingecheckte bagage die rechtstreeks naar de einbestemming 
vliegt (oplossing? Reis met enkel handbagage indien mogelijk)  

• Soms kan je gedurende de stopover het vliegtuig niet 
verlaten 
• Luchtvaartmaatschappijen kunnen mogelijk vaststellen dat je 

je verbinding niet hebt gemaakt. De gevolgen hiervan zijn 
moeilijk te zeggen, vooral omdat    

mensen de hele tijd vluchten missen.  

De zoekmachine Skiplagged zoekt zulke hidden cities voor je op. Deze werd vorig 
aangeklaagd door United Airlines, die niet content was over deze betwistbare hack. 
Conclusie: zeker een optie om te overwegen, maar te gebruiken op eigen risico!  
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6. PRO HACK B: Foutjes spotten 
Luchtvaartmaatschappijen maken soms fouten bij het plaatsen van hun tarieven, wat leidt 
tot serieus scherp geprijsde vluchten. Dit kan verschillende oorzaken hebben: ongelukken 
met valuta-omzettingen, technische storingen of menselijke fouten. Als je weet waar je 
vliegtarieffouten kan vinden, kan je jezelf flink wat geld besparen op een ticket.  
Nu is de vraag: HOE? Piece of cake. Er zijn twee opties:  
  
1. De eenvoudigste benadering is om de experts te stalken. Secret Flying zou de beste bron 
zijn voor wereldwijde fouten in de vluchtprijzen. Elke dag verzamelen ze (op hun eigen 
mysterieuze manier) de huidige tarieffouten en deze worden geüpdatet wanneer tickets niet 
meer beschikbaar zijn. Je kan je abonneren via e-mail of ze volgen op Facebook/Twitter om 
op de hoogte te blijven van de mooiste deals.  

2. Voer brede zoekopdrachten uit om abnormale prijsdalingen te herkennen.Gebruik 
hiervoor platforms zoals Skyscanner, waar je “volledige maand” kan selecteren voor de 
vertrekdatum. Op die manier visualiseer je de prijzen van de ganse maand op één scherm, 
easy peasy om een abnormaal laag prijsje te zien staan.  

7. Wees flexibel indien mogelijk

Het idee van “reizen volgens het aanbod”. Je kan heel wat besparen wanneer je over 
flexibele data beschikt en nog geen bestemming in gedachte hebt. Je hebt vakantie nodig, 
zo cheap mogelijk en het maakt bijna niet uit wanneer of waar? Laat je verrassen door 
boekinssites en ga waar de wind je heen leidt. Meestal vind je op websites de optie 
“anywhere” bij de bestemming en een optie met flexibele data voor vertrek en terugkeer. 
Goed voor je hart en portemonnee. ♥  

Vogeltjes, vlieg! Wie zich nog steeds afvraagt hoe je in godsnaam best aan de blok begint… 
Wel ja, die weet nu tenminste hoe je aan een vluchtenzoektocht begint.  
Geniet van de vakantie!  
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Memes of the Month  
 

Credits aan Ina, de enige echte science-memelord   
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Golden Quotes  

 

“’t Is te droog.” 
- Faust  

“’t Was niet te droog.” 
- Faust  

Winand: Ik heb nu wel zin 
om aan mijn zwembad te 
zitten. 
Maud: Hebt gij een 
zwembad? 
Winand: Nee. 

“Doe je dat ook? Aje zo op 
restaurant zit en honger 
hebt, zout op uw hand 
leggen en aflekken.” 
- Faust  

“Amai das nog moeilijk om te 
muilen met praesidium, 

mijn hand zit altijd vast in 
dat lint” 

- Arne 

“Vergeet Aaron zijn holbaard 
voor Ian niet eh morgen” 

- Keiom 

“Moet ik uw broek weer 
kapotmaken?”  

- Maxime 
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Chemica in foto’s: Best of ’18-’19 

Met ietwat nostalgie terugkijken naar het voorbije jaar. Een jaar vol knallers van feestjes, 
activiteiten en cantussen. Een jaar vol foto’s. Bij deze een selectie van de beste kiekjes van 
2018-2019, voor uw plezier gerangschikt volgens een aantal thema’s. The love.  
Bereid jullie voor op 9 pagina’s aan foto’s xx  

“CHEMICA FT. FLESJES” 
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”CHEMICA EET”  
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“CHEMICA FT. DEUR”
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“CHEMICA (MAAR VOORAL THOMAS) MOET STOPPEN MET WIJZEN”
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“CHEMICA OP DE GROND”
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“CHEMICA FT. TONG” 
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”CHEMICA MUILT”  

 

 

 

�31

chemica in foto’s: best of



 

“CHEMICA FT. HAARGROEI”
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Nawoord  

Chemicanen!  

So I’m sitting there, barbecue sauce on my toetsenbord. 
Besef ik ineens dat dit mijn allerlaatste nawoord is. 
Mijn inspiratie is stilaan aan het leeglopen, het wordt 

dus tijd om de fakkel door te geven aan een nieuwe 
ziel. Bijna met pijn in het hart, zou ik zo kunnen zeggen. 

Een jaar lang heb ik met veel trots en liefde aan “mijn 
babies” gewerkt, het doet wel iets om de functie over te dragen 

aan de volgende gelukkige! Maar ik kijk er vooral al naar uit! Ik twijfel er geen seconde aan 
dat mijn opvolger dat goed zal doen  en ben al super nieuwsgierig naar de content. 10

Eindelijk weer roddels waar ik niets van weet, goals .  11

Dat het een geslaagd jaar was! Mijn eerste jaar in het praesidium, met dan nog wel de 
leukste functie ook, Chemica altijd even fantastisch; het "  was"  lit " . Ondertussen is 
de tijd om te beginnen twijfelen aan de zin van het leven alweer aangebroken, de examens 
paraderen al om de hoek. So this is a goodbye… Chemicaantjes, maak er nog een feest van! 
Die laatste uitgangsavondjes, die examens, die vakantie, die herexamens… Knallen die 
handel!  

Om af te sluiten zou ik graag een aantal personen willen bedanken;  
Mijn medepraesidium voor zowat alles; de memorabele activiteiten, het productieve 
samenwerken, een topteam! Een gigantische merci aan al wie ooit iets geschreven heeft 
voor het Pipetje, al dan niet in mijn momenten van wanhoop en miserie. Ik hou van jullie.  
Met nog een special shoutout aan Sander, Chemica’s trouwste columnist en grootste 
cocktailexpert. Bedankt voor de topartikeltjes waar ik elke maand op kon rekenen! Voor 
dezelfde reden ook bedankt aan IAESTE en meneer de praeses en zijn voorwoord.  

 Bij deze; opvolger, waar ben je? 10

 Mopje. Ik heb afgelopen jaar bij de master of whispers stage gelopen. Niets zal me nog 11

ontsnappen. Run, monkeys, run. 
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Gracias aan mijn trouwste fluisteraars, altijd op de hoogte van de lekkerste weetjes, aan de 
memelords met smaak, aan de personen die beste quotes van de maten bijhielden en 
doorstuurden. Bedankt aan Maxime, eagle eye n°1, om altijd mijn 40 pagina’s zorgvuldig te 
herlezen op foutjes.  
En last but not least… Bedankt aan jullie, lezertjes! Het was een grote eer en enorm plezier 
om elke maand een poging te wagen tot entertainment. Zonder jullie zou dit maar weinig 
zin hebben.  

Met heel veel liefde  
Scriptor out x  
  

________________________________________________________________ 

En nog een laatste reminder… Die online vakantieshopping én boeken van reisjes kan via 
Trooper! Neem zeker een kijkje op www.trooper.be vooraleer je een online aankoop doet en 
steun Chemica zonder zelf een cent extra te betalen!  
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Breinbrekers  

1. Black Story 

Een man loopt over straat, ziet een bar en komt binnen. Hij vraagt de barman om een glas 
water. De barman haalt een pistool tevoorschijn en richt het op de man. De man zegt: 
"Bedankt" en verlaat de bar. Wat is er gebeurd? 

Antwoord: De man die vroeg om het glas water had de hik. De barman trok het pistool om de hikken 
weg te jagen. 
Valse veronderstelling: dat de barman het pistool heeft bovengehaald om de man te doden. 

2. Familiefeest  

Tijdens een familiefeest zitten aan een tafel een grootvader, een grootmoeder, twee vaders, 
twee moeders, vier kinderen, drie kleinkinderen, een broer, twee zussen, twee zonen, twee 
dochters, een schoonvader, een schoonmoeder en een schoondochter. 

Hoeveel personen zitten er minstens aan de tafel?  
 
Antwoord: minstens 7  

3. Lege dozen  

Barbara heeft dozen in drie formaten: groot, standaard en klein. Ze zet 11 grote dozen op 
tafel. Sommige van deze dozen laat ze leeg, en in elk van de andere plaatst ze 8 
standaarddozen. Sommige van die standaarddozen laat ze leeg, en in elk van de andere 
plaatst ze 8 (lege) kleine dozen. Van alle dozen op tafel zijn er nu 102 leeg. 

Hoeveel dozen heeft ze in totaal gebruikt?  

Antwoord: 115 
Door in een doos 8 andere dozen te zetten, neemt het totaal aantal lege dozen toe met 8 - 1 = 7. Als we 
het aantal keer dat 8 dozen in een andere doos zijn geplaatst x noemen, dan weten we dat 11 + 7x = 
102. Hieruit volgt dat x=13.  
In totaal zijn er dus 11 + 13 × 8 = 115 dozen gebruikt. 
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Oplossingen vorige maand 


1. What Happened? 
Bert en Anneke liggen dood op de vloer van de slaapkamer. Het raam staat open en op de 
vloer ligt een bal, een plas water en gebroken glas. Wat is er gebeurd? 

 Antwoord: Bert en Anneke zijn twee goudvissen die rustig rondzwommen in  
 een kom op de vensterbank. Lukaku’s neef schopt de bal richting dat raam,  
 BAM, die vliegt tegen de kom, vissen op de grond, kom kapot, tranen, anarchie.  

2.  Chicken Nuggets  
Een fastfood restaurant verkoopt kipnuggets in porties van 6, 9 en 20. Het restaurant 
verkoopt alleen hele porties chicken nuggets . 
Wat is de grootste hoeveelheid chicken nuggets die je niet kan bestellen bij het fastfood 
restaurant? 

 Antwoord: 43 

  

3. Droedel  

 

 Antwoord: Roomkaas 
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Sudoku  

MEDIUM


LEEG
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Kleurplaat 
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Kalender  

 

07 MEI   Filmavond @S4


08 MEI  Verkiezingsvat @PORTER HOUSE


09 MEI   Bierbowling Steunende Leden @OVERPOORT BOWL


JUNI  Goedkope vluchten 


JUNI   Maar ook examens 


JUNI   Huilen


JUNI   Maar ook KNALLEN 


02 JUL  Zwanenzang @SALAMANDER 


03 JUL   Preproc BBQ @STERRE


`
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