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Beste Chemicanen, 

Dagen zijn gepasseerd, weken zijn voorbij gevlogen en het is 

weer eens tijd om mij aan men cursus te pogen. Het is alweer 

bijna gedaan dit jaar, nu nog eens goed doorbijten en we 

kunnen ons weer aan het strand zetten met een frisse pint. Het 

einde van het jaar betekent dan ook weer de verkiezingen 

voor het nieuwe praesidium! Nog twijfels om je kandidaat te 

stellen? Gewoon doen, het blijkt dat het volgend jaar een 

knaller van een jaar zal zijn om ons verloren Lustrumjaar in te 

halen      . 

Laten we nog even terugblikken op toch een paar van onze 

favoriete evenementen dit semester. Beginnen doen we met 

ons fantastisch alternatief voor het openingsvat: de 

streekbierenavond. Een goed gevuld mandje waar je toch 

een avond zoet mee was om keer goed uit het dak te mee 

gaan. Heb je niet kunnen genieten van die lekkere biertjes 

dan heb je zeer waarschijnlijk wel genoten van de lekkere 

cocktails van onze feestjes. Heb je ze niet kunnen proeven? 

Geen zorgen, misschien dat ze volgend jaar wel worden 

geserveerd op ne goeie boit avond in de Porter. Ook onze 

proffen waren weer in form dit semester. Zowel de chemisten 

als de biochemisten en biotechnologen hebben verteld over 

hun ervaringen en avonturen door de jaren heen als grootse 

academici. Achteraf werd zelfs wat gebabbeld over hun 

straffe verhalen van in hun tijd met Chemica. Iemand toevallig 

een paal gezien uit Amsterdam?  

Op een zeer zonnige dag kwam ik ook zeer toevallig mede 

vrienden van Chemica tegen op een kajak tocht. De meesten 

hadden precies dieper in hun glas gekeken dan in het water. 
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Gelukkig zijn Chemicanen ook goede zwemmers. Het deed 

me dan ook deugd om onze geliefde Chemicanen op hun 

best te zien. Ook proficiat aan onze Die Hard winnaars van de 

Chemicaanse Spelen: 3 guys 1 feut, jullie waren fantastisch. 

Ook onze feuten zetten hun opleiding binnen Chemica 

verder. Na nog wat opdrachten was de talentenshow het 

hoogtepunt! Van een praesidium disstrack tot jongleren en 

van zingen tot dansen, onze feuten kunnen alles! 

Ale zeg hopelijk zie ik jullie weer snel op de terrassen om ne 

goeie pint te drinken, tot in den draai! 

Jullie praeses, 

Jo  
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Omdat dit geweldige team wel wat meer in de verf mag gezet 

worden en omdat het voor jullie ook wel leuk is om ons beter 

te leren kennen, krijg je hier elke maand op ludieke wijze de 

kans toe.  

“Haal de West-Vlamingen weg uit Gent, en je houdt amper 

nog studenten over”, heb ik ooit eens horen zeggen. Dat dit 

dikke bullshit is, wordt ook nog eens bewezen door 

onderstaande kaart van België. Elk nummer is de woonplaats 

van een praesidimlid en het is overduidelijk dat de 

meerderheid niet in West-Vlaanderen woont. Kan jij raden 

waar het Praesidium woont? Bij nummertje 6 kan je zefls 3 

praesidiumleden thuisbrengen. De oplossingen vind je 

achteraan in het Pipetje.
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Na enkele jaren cocktails in de verf te zetten, keren we dit jaar 

het tij en richten we ons op toch wel het meest geliefde 

drankje onder de studenten. In de volksmond gekend als 

gerstenat, pilsje, pinke, tapke, pipi van engeltjes, goudwater 

of goudgele rakker, in het woordenboek te vinden bij: bier. 

Elke maand stellen we jullie drie iets minder bekende bieren 

voor die uitgebreid getest en goedgekeurd worden!  

Deze maand doen we het iets anders. Matthijs en ik zitten 

allebei in de scouts en buiten bier drinken, kunnen wij ook 

bier brouwen. Deze twee pareltjes werden enkele jaren 

geleden gebrouwen, maar zijn jammer genoeg niet meer te 

koop. Dit wil niet zeggen dat deze biertjes zomaar in de 

vergetelheid mogen verdwijnen. Zie hier, een ode aan de 

scoutsbieren! 

Gouden Raf 

Gouden Raf is een licht goudblond bier met 

een lichte pareling. De geur wordt overheerst 

door mout en alcohol, maar ook door gember 

en mandarijntjes; complex dus. De smaak is 

een geheel van pompelmoesbitter, 

peperachtige kruidigheid en licht zoetig, zodat 

alles in een goede balans is. Een volmondig en 

karaktervol bier. Het bier werd speciaal 

gebrouwen voor het 50-jarig bestaan van 

scouts Sint-Raphaël. Helaas wordt het niet 

meer gebrouwen. Het kleine aantal gelukkigen 

die het bier nog in hun bezit hebben, daalt met 

de dag. 
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Kleur: goudblond 

Percentage alcohol: 8% 

‘t Kramaaike 

’t Kramaaike is een goudblond, hoppig bier van hoge gisting 

met nagisting. Het heeft een frisse neus, volmondige bittere 

smaak, mooie schuimkraag en aangename nasmaak. Dit 

biertje werd enkele jaren geleden gebrouwen om de nieuwe 

lokalen van scouts Kramaai Mollem te sponsoren. 

Ondertussen zitten we al 2 jaar in onze nieuwe lokalen en zijn 

de biertjes volledig uitverkocht. De naam ’t Kramaaike komt 

van de naam van onze scouts: Kramaai Mollem. Dit komt dan 

weer van de Kramaaibeek, een klein beekje in het mooie 

Mollem. 

Kleur:  blond 

Percentage alcohol: 6.5% 
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Gegroet Chemicanen! De Paasvakantie is achter de rug en nu de 

lente na de aprilse grillen even terug voelbaar is, lijkt de 

zomervakantie om de hoek. Maar voor deze welverdiende vakantie, 

blijft er nog een obstakel te overwinnen, IAESTE wenst jullie alvast 

heel veel succes bij de komende examens! En hopelijk een 

Covidloos volgend academiejaar. 

IAESTE? 

De “International Association for the Exchange of Students for 

Technical Experience” (IAESTE) is een organisatie die wereldwijd, 

over meer dan 80 landen, actief is en jaarlijks vele studenten uit 

ingenieurs-, informatica- en wetenschapsrichtingen de kans geeft 

om waardevolle werkervaring in het buitenland op te doen. 

Dankzij een IAESTE-stage word je volledig ondergedompeld in een 

andere cultuur, een prachtige levenservaring dus! 

IAESTE huurt jouw kot! 

Staat jouw kot leeg komende zomer? En vraag je jou af waarom je 

al die maanden voor een leeg kot betaalt? Dan hebben wij de 

oplossing! Zoals elk jaar zijn wij op zoek naar koten voor 

internationale studenten die op stage komen gedurende de twee 

zomermaanden.  
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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.  

 Word lid van IAESTE Ghent!  

Nu er dankzij de vaccinaties intussen een lampje aan het einde van 

de tunnel begint te branden, kunnen we misschien binnenkort 

terug beginnen te reizen. En voor IAESTE is dat heel goed nieuws, 

maar wie weet ook voor jou! Wie weet reis jij volgend jaar met ons 

de wereld af! Heb jij het 

gevoel dat je tijdens je 

huidige studentenleven 

iets te veel tijd spendeert 

aan nootjes eten voor 

Netflix of gamen en wil je 

graag iets waardevols 

doen met dat overschot 

aan vrije tijd? Heb je altijd 

al een passie gehad voor 

reizen en het verkennen van andere culturen? Wil je je 

onderscheiden van andere studenten binnen je richting door een 

grote hoeveelheid persoonlijke skills op te bouwen om op je eerste 
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sollicitatie mee uit te pakken? Dan is IAESTE de perfecte organisatie 

om van je studententijd iets unieks te maken! 

Als lid van IAESTE Gent kom je terecht in een gemotiveerd team 

studenten, maar bovenal een hechte groep vrienden. IAESTE heeft 

als hoofddoel studenten tijdens de zomer op buitenlandse stage te 

sturen en buitenlandse studenten ontvangen tijdens hun 

zomerstage in België. Dit is wat het in essentie inhoudt, al is dit 

slechts het topje van de ijsberg! 

Conferenties 

Tijdens het academiejaar worden er meerdere buitenlandse 

conferenties 

georganiseerd door 

IAESTE-comités 

wereldwijd waar je 

als actief lid aan mag 

deelnemen. Op deze 

conferenties leer je 

ontzettend veel 

waardevolle skills bij 

tijdens boeiende 

workshops en maak je 

een hoop internationale vrienden. 

Writer’s note: in de drie jaar IAESTE van mijn voorganger, is hij op 

conferentie geweest in Denemarken, Schotland, Nederland en 

Slowakije. 
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Twinnings 

Jaarlijks wordt traditioneel een zogeheten twinning georganiseerd 

tussen het Gentse comité en een buitenlands comité. Wat dit 

inhoudt is dat er een vierdaagse trip wordt georganiseerd door het 

ontvangend comité dat allerhande activiteiten organiseert in eigen 

stad voor het gastcomité. Enkele maanden later worden de rollen 

omgekeerd en wordt alles dus door het andere comité 

georganiseerd in eigen stad. En hier komen vriendschappen voor 

het leven tot stand! 

Writer’s note 2: IAESTE leden gingen de afgelopen jaren op 

twinnings met Krakow, Thessaloniki, Oslo. 

Begint het al te kriebelen om deel uit te maken van een 

studentennetwerk dat zich uitstrekt tot in alle uithoeken van de 

wereld? Aarzel dan zeker niet en stuur ons een berichtje op 

facebook of een mailtje. We kunnen alvast niet wachten om je te 

leren kennen, je zult het je niet beklagen! 

Volg ons!  

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines? 

- Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE Belgium’ 

 Volg ons op Instagram: ‘iaestelcghent’ 

          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 

mailto:iaeste@vtk.ugent.be
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Ook de 4e editie van de Chemica awards is een feit!  Dit is het 

moment  om de allergrootste talenten binnen Chemica op een rijtje 

te zetten. Door corona zijn er ook enkele nieuwe awards 

bijgekomen.  

Hoe werken de verkiezingen? JuIIie stem telt! Op onze 

facebookpagina wordt één dezer dagen een link geplaatst naar een 

online formulier. Bij elk onderdeel kan je de naam geven van de 

persoon die volgens jou de titel in kwestie het meest verdient. Na 

een week wordt die stemming afgesloten en komt een nieuw 

formulier online. Daar kan je kiezen uit de top 3 per titel. 

Comateus cantuslied 

Welke dikke vette schijf is voor jou hét hoogtepunt op een 

cantusavond? Welk nummer heb je het afgelopen cantusloos jaar  

zo hard gemist dat  je het toch wel wekelijks aan het zingen was? 

Kortom, welk cantuslied verdient deze award? 

Corona Casanova 

In tijden van corona was het niet altijd makkelijk om een meisje of 

jongen aan de haak te slaan, maar wie is er toch in geslaagd om niet 

elke avond alleen in bed te belanden? Wie heeft zich dit afgelopen 

coronajaar toch als een echte casanova gedragen? 

Brakke Bruno 

Ondanks corona en het rustige jaar, is deze persoon er nog altijd 

niet in geslaagd om voor de middag zijn bed uit te komen of lessen 

te kijken en in te halen. Iedereen kent wel een echte ‘brakker’. Deze 

persoon wordt dit jaar beloond met deze mooie titel. 
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Bezopen Betty & Geskelde Gregory 

Wie is er ondanks ,dat het afgelopen jaar bestond uit een rustig tot 

geen studentenleven, nog altijd in geslaagd om bijna dagelijks met 

een kater wakker te worden?  Wie is zelfs meer gaan drinken tijdens 

corona? 

Stalen schacht 

Rita noemt ze wel eens ’de toekomst , maar in deze schacht ziet 

iedereen wel degelijk een mooie Chemica toekomst. Ondanks 

corona hebben de feuten het beste van zichzelf gegeven. Maar wie 

sprong er voor jou bovenuit? Eén ding is zeker: deze feut deed alles 

wat er van hem/haar werd verwacht én zelfs nog meer. 

Koddig koppel 

Deze twee hangen niet elke avond rond elkaar en weten perfect te 

doseren tussen elkaar en hun vrienden. Zelfs Temptation Island zou 

voor dit koppel een piece of cake zijn, tenzij verleid(st)ers aIcohol 

zouden zijn. Welk koppel gunnen jullie deze mooie titel? 

Passievolle professor (Chemie/ Biochemie) 

Wiens passie voor het vak zorgt ervoor dat jij gemotiveerder bent 

om te studeren? Wie heeft altijd een luisterend oor en een 

helpende hand? Met andere woorden naar welke rots in de 

branding  kijkt elke student op? 

Friends forever 

Een steeds enthousiaste mede-avonturier, jouw rots in de branding, 

met andere woorden iemand die altijd voor je klaar zal staan. Deze 
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persoon met een gouden hart zetten we maar al te graag even in 

de kijker! 

Muilende Mythe 

Wie zijn mond staat nooit stil? Niet voor het happen van een pintje, 

maar om zijn/ haar tong op wandel te laten? Wie weet als geen 

ander in een mum van tijd iemand te fixen? Deze Chemicaan is niet 

vies van een beetje corona door te geven via zijn speeksel. 

Bitch Face Bertha 

Wiens gezichtsuitdrukking is de droom van vele botox-

liefhebbende celebrity? Bij wie weet je nooit zeker of deze je nu 

echt haat of niet? Wie werd er geboren met het talent om z'n ogen 

te laten roIIen? En van wie heb je stiekem wel wat schrik? WeIke 

Chemicaan houd jij dus liever te vriend? 

Kotsende Klaas 

Kwispedoor, emmers, vuilbakken, de grond of het toilet zijn slechts 

enkele plaatsen waar deze Chemicaan al eens zijn territorium heeft 

afgebakend. ‘Liever een halflege dan een halfvolle maag’ is het 

motto van deze keelvingeraar. 

Gerespecteerde Guido 

Een fervent uitgaander, maar tegens iemand die glansrijk slaagt 

voor zijn vakken. Iemand die zich volledig inzet voor iets en daarbij 

telkens een mooi eindresultaat neerzet. Kortom, iemand waar jij 

stiekem jaloers op bent en deze extra in de bloemetjes wil zetten. 
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Verloren zoon/dochter 

Deze persoon is precies van de aardbol verdwenen. Of het nu door 

corona of iets anders komt, deze persoon hebben we het afgelopen 

jaar amper gezien. Stiekem mis je deze persoon wel, dus laat hem 

even weten dat hij iets meer zijn kopje moet laten zien.
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We hebben de strijd tegen het coronavirus jammer genoeg 

nog niet gewonnen, maar er is hoop. Het vaccineren is 

begonnen, dus hopelijk kunnen we volgend jaar elkaars zatte 

kopjes wat vaker zien! 

Hoe zit dat nu eigenlijk met die vaccins? Op sociale media 

heb je misschien wel gemerkt dat er heel wat verwarring 

heerst omtrent de vaccins en vaccinaties. Veel mensen 

denken verkeerdelijk dat de vaccins minder veilig zijn omwille 

van de snelle ontwikkeling ervan. Er zijn ondertussen al 4  

verschillende vaccins op de markt, waardoor we door het bos 

de bomen niet meer zien. Hieronder vind je een overzicht van 

alle vaccins die nu in gebruik zijn.  

Pfizer-vaccin  

We kunnen toch wel zeggen dat dit vaccin de kroon 

gespannen heeft. Ze waren er eerst en blijken nu ook nog 

eens effectief en zonder al te veel (ernstige) bijwerkingen te 

werken. Het vaccin van fabrikant BioNTech/Pfizer, beter 

bekend als het Pfizer-vaccin, valt onder de klasse van mRNA-

vaccins. De mRNA-vaccins voor het SARS-Cov-2 virus 

bevatten een mRNA streng die omhuld is door een lipidelaag. 

De vetbolletjes beschermen het mRNA tegen ons initiële 

immuunreactie en RNAsen aangezien deze het mRNA zouden 

afbreken nog voor het zijn werk heeft kunnen doen. Dit 

mRNA  wordt dan door onze cellen omgezet naar de 

spikeproteïnen, een oppervlakte-eiwit van het virus dat als 

vreemd worden aanzien door ons immuunsysteem. Hierdoor 

zullen vervolgens antilichamen aangemaakt worden tegen 

deze spike-eiwitten. Het lichaam heeft ook een systeem dat 

een geheugen opbouwt tegen bepaalde pathogenen of 
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cellulaire structuren van de pathogenen. Dankzij dit 

geheugen zal de gevaccineerde persoon in de toekomst het 

virus heel gemakkelijk onschadelijk kunnen maken als hij/zij 

besmet wordt.  

Het vaccin wordt toegediend aan volwassenen, jongeren 

vanaf 16 jaar en ouderen boven de 65 jaar. De vaccinatie 

bestaat uit twee prikken, waarbij de tweede prik vijf weken na 

de eerste prik volgt. Zoals elk vaccin kan ook dit vaccin zorgen 

voor enkele bijwerkingen zoals roodheid, pijn en zwelling op 

de prikplek mogelijks samen met spier- en gewrichtspijn 

vermoeidheid, hoofdpijn en koude rillingen. 

Moderna-vaccin  

Ook het Moderna vaccin is een mRNA vaccin. Ik hoor je al 

denken; waar zit het verschil dan met het Pfizervaccin? Eerst 

en vooral is de beschermingsgraad iets anders. Het Pfizer-

vaccin beschermt voor 95% en het Moderna-vaccin 

beschermt voor 94,1%. Ook blijkt het Moderna-vaccin iets 

minder goed te werken bij 65+’ers. Pfizer wordt bewaard bij  

-80°C en het Modernavaccin kan in een gewone vriezer 

bewaard worden. Het lijkt ook dat Moderna iets meer en 

hevigere bijwerkingen vertoont. Uit recente studies blijkt dat 

dit vaccin ook beschermt tegen de varianten van het virus. 

AstraZeneca-vaccin 

Het AstraZeneca-vaccin, ook wel bekend als het 

Oxfordvaccin, werkt op een andere manier dan het Pfizer-

vaccin. Aan een bestaand, onschadelijk adenovirus 

(=verkoudheidsvirus) is een deel van de genetische code van 
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het virus toegevoegd. Net zoals bij het Pfizer-vaccin zal deze 

coderen voor de spike-proteïnen van het Coronavirus die 

herkend zullen worden door het immuunsysteem. Er zullen 

antilichamen aangemaakt worden die een latere infectie 

zullen bestrijden. Het AstraZeneca-vaccin is een zogenaamd 

vector-vaccin, aangezien het actieve bestanddeel om de 

spike-proteïnen aan te maken in een bestaande vector wordt 

gebracht. Bij dit vaccin zit er 12 weken tussen de eerste en de 

tweede prik. Uit studies blijkt dat dit vaccin minder effectief is 

voor de Zuid-Afrikaanse variant. De bijwerkingen bij dit vaccin 

zijn gelijkaardig aan de vorige vaccins, met het verschil dat je 

hier vooral na de eerste prik goed ziek bent. 

Afgelopen maanden zijn enkele uitzonderlijke gevallen 

gemeld met ergere bijwerkingen dan vooraf gedacht. 

Sommige gevaccineerden vertonen bloedklonters na 

inenting wat een trombose kan veroorzaken als het niet 

behandeld wordt. Deze bloedklonters ontstaan door een 

overactivatie van de bloedplaatjes in ons lichaam, waardoor 

het bloed begint te klonteren. De bloedplaatjes zijn 

betrokken bij de wondheling. Als je valt op je knie, zorgen de 

bloedplaatjes ervoor dat de bloeding stopt. Wetenschappers 

vermoeden dat er onzuiverheden zitten in sommige doses 

van AstraZeneca, die bij een klein aantal mensen na inspuiting 

de bloedplaatjes activeert. Onzuiverheden zijn heel minieme 

hoeveelheden van bepaalde eiwitten die ook in ons lichaam 

voorkomen. Hierdoor staat er een leeftijdsgrens op het vaccin 

zodat enkel mensen vanaf 41 jaar dit vaccin krijgen, maar wie 

een eerste keer met AstraZeneca werd ingeënt, zal ook bij de 

tweede keer AstraZeneca krijgen, ongeacht de leeftijd.  
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Johnson & Johnson 

Dit vaccin is net zoals het AstraZeneca-vaccin een 

vectorvaccin. Een groot verschil met de bovenstaande vaccins 

is dat je na 1 prikje al volledig beschermd bent. Sinds midden 

april werd het gebruik van dit vaccin uitgesteld, op vraag van 

de fabrikant zelf. Er waren enkele gevallen gekend van 

cerebrale veneuze trombose na het toedienen van het vaccin. 

Sinds vorige week is deze pauzeknop afgelast en kunnen ook 

deze vaccins worden ingezet zonder leeftijdsgrens. Ook hier 

zijn bijwerkingen gelijkaardig aan de andere vaccins 

mogelijk. 

Wanneer is het aan jou? 

Dit is dé vraag die iedereen bezighoudt. Wanneer is het 

eindelijk aan ons? Gaan we nog voor de zomer gevaccineerd 

geraken? Als alles goed verloopt, zouden 21-jarigen eind juni 

hun brief krijgen om begin juli hun eerste prik te krijgen. 

Check zelf wanneer je aan de beurt bent via volgende link: 

https://public.tableau.com/views/Vaccinatietellerverdelingva

ccins/Planning-

65jaar?:language=en&:embed=y&:toolbar=n&:embed_cod

e_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=y&:origin=viz

_share_link. 

Mythes ontkracht 

Vaccins kunnen je DNA veranderen  

De mRNA-vaccins bevatten inderdaad een stukje genetische 

code, maar dit kan niet binnendringen in je DNA om het te 

veranderen. Dat is om biochemische redenen onmogelijk. 

https://public.tableau.com/views/Vaccinatietellerverdelingvaccins/Planning-65jaar?:language=en&:embed=y&:toolbar=n&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=y&:origin=viz_share_link
https://public.tableau.com/views/Vaccinatietellerverdelingvaccins/Planning-65jaar?:language=en&:embed=y&:toolbar=n&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=y&:origin=viz_share_link
https://public.tableau.com/views/Vaccinatietellerverdelingvaccins/Planning-65jaar?:language=en&:embed=y&:toolbar=n&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=y&:origin=viz_share_link
https://public.tableau.com/views/Vaccinatietellerverdelingvaccins/Planning-65jaar?:language=en&:embed=y&:toolbar=n&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=y&:origin=viz_share_link
https://public.tableau.com/views/Vaccinatietellerverdelingvaccins/Planning-65jaar?:language=en&:embed=y&:toolbar=n&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=y&:origin=viz_share_link
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Voor de biochemisten onder ons zou dit nog een goede 

examenvraag zijn. Denk zelf maar eens na waarom dit niet 

mogelijk is.1 

Die vaccins zijn veel te snel ontwikkeld 

De ontwikkeling van een vaccin duurt vaak 10 tot 15 jaar en 

nu zijn ze op minder dan een jaar ontwikkeld. We snappen de 

bezorgdheid dus wel. De lange termijn gevolgen van een 

vaccin zijn inderdaad nog niet volledig gekend. Dit zullen we 

pas over enkele jaren met zekerheid weten, maar toch is er 

geen enkele reden om ons zorgen te maken. De snelheid van 

de ontwikkeling wil niet zeggen dat de vaccins niet grondig 

gecontroleerd zijn. De vaccins hebben dezelfde fases 

doorlopen als alle andere. Dit houdt ook preklinische studies 

in waar onder andere dierproeven gebruikt worden om de 

veiligheid en efficiëntie van de vaccins te bekijken. Na deze 

testen komen pas de klinische studies, onderverdeeld in drie 

fasen, en werden voor de vaccins zoals gewoonlijk volledig 

doorlopen. We mogen ook niet vergeten dat er wereldwijd 

enorm harde inspanningen worden geleverd om alles sneller 

te laten verlopen. Sommige bedrijven hebben ook een 

voorsprong door hun ervaring met andere coronavirussen. 

 

 
1 Voor de mensen die liever niet te veel hun hersencellen gebruiken: Het mRNA komt 

fysiek niet in de buurt van ons DNA. Het blijft aan de buitenkant van de celkern, terwijl 
het DNA in de celkern zit. 



Cantus en Corona post Corona 

  

20 

Vierhonderdenzevendagen. Een jaar, een maand en dertien dagen. 

Zolang moet deze wereld het al stellen zonder een Chemicaanse 

cantus.  Ik vraag mij dan ook af wat de gevolgen zullen zijn van deze 

coronapauze op ‘de cantus’.  

1. Des te meer de eenentwintigste eeuw vordert, des te politiek 

correcter men wordt. Tot de wereldwijde coronapandemie ons in 

zijn greep hield en nog steeds houdt, beschouwde ik de cantus als 

het laatste bastion van de politieke incorrectheid, (zelf)spot en 

satire. Een plek waar Die Lore hand in hand ging met het bezingen 

van Dutroux, zolang het de corona maar deed lachen of 

choqueerde, zonder enige racistische of onethische 

bijbedoelingen.  

Het is goed mogelijk dat post corona de corona zelf besmet raakt 

met een ander vies virus genaamd de politieke correctheid. Dat de 

nieuwe politiek correcte klimaatstakende generatie tabula rasa 

maakt met het cantusverleden en beslist om woke te cantussen. 

Maak u hoegenaamd geen illusies, dit proces is reeds begonnen. 

Vanuit verschillende hoeken wordt de codex aangevallen. Zoals 

reeds op 12/04/2021 bleek, toen VRT NWS berichtte dat het FK 

Gent bepaalde regels zou schrappen uit het liedje ‘Annemarieken’2. 

Toegegeven, het is zeker geen Maggie Deblockschijf maar het 

precedent is wel gezet.  

Maar het is desgelijks mogelijk dat het laatste bastion wel stand 

houdt en men cantus en realiteit kan scheiden, zoals het hoort. 

Niemand weet immers wat de toekomst brengt. 

 
2 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/09/studentensteden-passen-codex-
aan/?fbclid=IwAR2S1_xPrmsmIqizrIl59TAmMd6__OF76aOrRqqWwKe-1UMggF4CAH-Ffu4 
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2. Een ander gegeven is de vele vrije versies die de codex en de 

cantus decoreren. Hoe langer de coronapandemie aanhoudt, hoe 

groter de kans dat specifieke vrije versies gewoonweg vergeten 

worden, of dat de generatie die ze nog kent afstudeert en ze 

meeneemt in het werkmansgraf. 

Men zou kunnen beargumenteren dat dit ook deel is van de 

evolutie van de cantus, dat er andere en misschien zelfs betere vrije 

versies spontaan zouden ontstaan, net zoals er in de natuur 

spontaan mutaties ontstaan. Mij lijkt het echter beter om voor de 

gulden middenweg te kiezen : De echte goede, hilarische vrije 

versies kunnen beter doorgegeven worden aan de nieuwe 

generatie, maar laat de nieuwe generatie ook genoeg ruimte om 

zelf vrije versies te ontwikkelen. 

3. Laat mij ten slotte een lans breken voor de nieuwe generatie. De 

coronapandemie duurt al dermate lang dat we binnenkort 

geconfronteerd zullen worden met schachten die hun tweede 

praesidiumjaar aanvatten, potentieel zelfs met een schacht die tot 

praeses wordt gekroond. Laat ons deze jongeren met wat meer 

respect en liefde behandelen, daar ze evenzeer slachtoffer zijn als 

ons. Laat ons, van zodra de omstandigheden het toelaten, deze 

schachten eren met een vat of twee, om hen te bedanken voor hun 

onvermoeide inzet. Laat ons niet alleen deze schachten 

herhaaldelijk bedanken, laat ons alle praesidiumleden bedanken, 

want zonder hen zou Chemica echt dood zijn. Ze 

roeien met de riemen die ze hebben en 

verdienen daar alle lof voor.  

Dikke zoen van je kapoen 

Keone Calemyn 
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In een wereld waar de bolpuntcoms, sheins en ali-expressen zo 

goed als alles binnen de paar dagen (in bpost-tijd) voor je deur 

kunnen droppen, is een bezoekje aan een fysieke winkel eerder 

uitzondering dan regel geworden. Jammer, want ook als je verder 

kijkt dan de Munt Lang is (snapt em), zijn er pareltjes te ontdekken. 

Onder het motto ‘Support Your Locals’, link ik hier niet enkel mijn 

bijhorende afspeellijst – aanraders zijn altijd welkom x. Wat ik nu 

vooral ga doen is wat keigrave Gentse winkeltjes voorstellen, voor 

wanneer je een cadeautje (voor jezelf of iemand anders) nodig hebt 

en iets meer wil doen dan alweer een boekenbon of 

gepersonaliseerde sokken. Greetzz, Jorian 

 

 

Mus in een plas  – Serpentstraat 22 

In een prachtig, rustig straatje, een steenworp van die Langemunt 

van daarnet, heeft Katrien haar karaktervol winkeltje, gegroeid uit 

passie voor poëzie en typografie. Toen ik enkele jaren geleden 

Gent ontdekte, werd ik om een of andere reden snel verliefd op dit 

straatje, misschien door de kei coole vlaggetjes, of misschien omdat 

snel van stapel lopen nu eenmaal mijn levensmotto is. De nogal 

cryptische naam is afkomstig van een gedicht van haar man, over 

vrijheid, ontvankelijkheid en vriendschap. Die creatieve combo 

komt ook sterk tot uiting in de winkel en de webshop. Het gaat over 

wenskaarten, juweeltjes, kaarsen en nog veel meer. Mijn 

persoonlijke favoriete categorie zijn de kleine gelukjes, een 

gevarieerde verzameling van vanalles en nog wat. Leuk om in rond 

te snuisteren en nog leuker om cadeau te geven, trust me. 
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PIET moodshop  - Hippoliet Lippensplein 22 & Sint-

Pietersnieuwstraat 94 

Dit concept is iets grootschaliger, maar is daarom nóg meer 

gevarieerd. De producten gaan van paperclips over veganistische 

zeep tot hele salons. Ideaal dus om in rond te snuisteren, dromende 

over de dag dat die coole HAKO-barkast wél binnen het budget 

valt. Maar – en nu komt het leuke – door de variatie zijn er cadeautjes 

die wél binnen een studentenbudget passen én kwalitatief en tof 

zijn. Christophe (de eigenaar, die eigenaardig genoeg niet PIET 

heet, smh) had nog een leuke anekdote, over een student die af en 

toe wat rond snuisterde, zonder iets te kopen. Gewoon, omdat hij 

er gelukkig van werd. Zeer herkenbaar als je ’t mij vraagt. PIET 

moodshop is dus zeker een stop waard tijdens een lentewandeling, 

met of zonder het oog op een leuk geschenkje! 

 

Bookz ‘n’ Booze  – Hoogpoort 35 

Ahha, what’s in a name. Deze winkel is een paradijs voor 

boekenliefhebbers, die tevens niet kunnen weerstaan aan een 

lekker (al dan niet alcoholisch) drankje. Ief tracht de beste combo 

van boeken en drank uit te kiezen, op maat van de ontvanger. Wil 

je jezelf beter leren kennen, of wil je een uniek geschenkje geven, 

met een passend verhaal? Dan ben je hier aan het juiste adres! Vol 

passie en warmte neemt Ief je mee in zijn winkel en in verhalen over 

hoe bepaalde boeken passen bij bepaalde flessen en 

persoonlijkheden. Heel interessant en intrigerend om te 

ontdekken! Pakketjes starten al vanaf een paar tiental euro’s, maar 

ook hogere budgetten zijn mogelijk! Ideaal als verrassing voor die 

ene speciale persoon, op een speciale gelegenheid. Of vervang 
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‘speciale persoon’ door jezelf, en ‘speciale gelegenheid’ door 

donderdagavond en geniet! Omdat Alexander (De Croo, nvdr.) 

zowel boeken als drank essentieel vindt, is het zelfs niet nodig om 

hier een afspraak te maken. Joehoe! 
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Op zaterdag 14 maart, zeer vroeg in de ochtend3, trotseerden ik, 

mijn prachtige vriendin en haar ouders de gietende regen richting 

Sportpaleis. Niet om deel te nemen aan de 24u live, hoewel ik 

stiekem toch wel fan ben van Niels Destadsbader. Nee, in het 

Sportpaleis is er namelijk al een tijdje een tentoonstelling aan de 

gang, Real Bodies genaamd. Instagram staat er helemaal vol mee, 

dus als geboren influencer kon ik natuurlijk niet achterblijven. 

Bij binnenkomst speelde er vredige klassieke muziek, deze is heel 

ons bezoek blijven voortspelen. We verplaatsten ons van vak naar 

vak als pionnen op een schaakbord4 totdat we uiteindelijk aan de 

tentoonstelling mochten beginnen. Hier verdwenen de vakjes 

gelukkig en was het voldoende om gewoon onze handen te 

ontsmetten en afstand te houden. 

Een audiogids loodst je door de tentoonstelling, hiervoor moet je 

je eigen oortjes meenemen en eenvoudigweg de QR-codes 

scannen. Mijn Engels was nog net goed genoeg om gewoon de 

bordjes te lezen en heb het hierbij dan ook gehouden. Laat die ‘real 

 
3 10u ’s ochtens is vroeg, oke?!? 
4 Ai Corona! 

Bron: AAP 
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bodies’ maar komen, ik was er helemaal klaar voor. Oh ja, een klein 

detail, alle tentoongestelde stukken waren wel degelijk afkomstig 

van echte mensen. 

De techniek die werd gebruikt om echte lichamen tentoon te stellen 

is plastinatie en werd bedacht door Gunther Von Hagens. De 

methode berust op volledige ontwatering van het preparaat, echte 

lichamen van mensen in dit geval, door dit eerst in zuivere aceton 

te leggen. Vervolgens wordt een dun vloeibare siliconenmonomeer 

toegevoegd, en de aceton heel langzaam door verdamping onder 

vacuüm aan het mengsel onttrokken. Als uiteindelijk al het 

intracellulaire water door siliconenmonomeer is vervangen wordt 

het preparaat uit het 

bad genomen en 

door inwerking van 

een gasvormig 

reagens de 

polymerisatie gestart. 

Een zo behandeld 

preparaat blijkt 

onbeperkt houdbaar 

te zijn en het ziet er nog 

eens levensecht uit ook. 

Het eerste en grootste deel van de tentoonstelling nam ons mee op 

een trip doorheen ons lichaam of beter gezegd doorheen de 

verschillende lichaamsstelsels. Een goede heropfrissing van 

biomedische en celbiologie dacht ik bij mezelf. In elke ruimte 

bevond zich een lichaam van een echte persoon, volledig 

anatomisch ontleed. Het wetenschappelijke overheerste duidelijk, 

maar er was ook een aspect van kunst te vinden in de weergegeven 

Foto: Mick Tsikas/EPA 
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lichamen. Zo werden de inwendige organen van een lichaam en de 

huid bekleding van hetzelfde lichaam hand in hand (letterlijk dan) 

afgebeeld met het skelet. Ook indrukwekkend was een volledige 

weergave van alle bloedvaten in ons lichaam zonder weergave van 

andere lichaamselementen. Foto’s maken mijn beschrijvingen 

hopelijk iets duidelijker. Je kan natuurlijk ook gewoon zelf de 

tentoonstelling bezoeken!  

Op het einde van de tentoonstelling kon je nog even door de 

wunderkammer (16+) passeren. Dit is echter niet aan te raden voor 

mensen met een gevoelige maag. In deze kamer vervaagt de grens 

tussen voyeurisme en de wetenschap. Hier kan je de fascinerende 

collectie van de familie Coolen gaan bewonderen. Hun collectie 

bestaat uit wassen beelden van walgelijke seksuele aandoeningen, 

gaande van dubbele penissen tot driedubbele vaginale openingen 

enz. Buiten deze (toch wel choquerende) aandoeningen kon je ook 

echte preparaten van misgeboorten bezichtigen. Tot slot waren er 

in de ‘wunderkammer’ meerdere rekken te vinden die volledig 

gevuld waren met penissen (ja, dat lees je goed). De grote variatie 

van penissen gaande van menselijke exemplaren tot joekels van 

kamelen en dolfijnen. 

Voor de personen die gefascineerd zijn door penissen of gewoon 

zeer geïnteresseerd in het menselijke lichaam, de tentoonstelling 

loopt nog tot 24 mei in het Sportpaleis. 
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Iedereen heeft er ooit wel van gedroomd of over gefantaseerd. 

Beroemd, wat zeg ik, wereldberoemd zijn. Iets in je leven bereiken 

waardoor mensen je vereeuwigen of jou (toch even) als hun grote 

voorbeeld beschouwen. Tegenwoordig zijn er tal van manieren om 

jouw moment 

van ‘fame’ te 

hebben. Dit was 

nog nooit zo 

gemakkelijk! In 

dit artikel som ik 

alle mogelijke 

manieren op om 

jouw droom na 

te jagen. Opgelet: 

De tips in dit artikel zin geen garantie op succes. Hiervoor is vaak 

hard werk, doorzettingsvermogen en enorm veel geluk nodig!  

Belangrijk is op voorhand te bepalen hoe beroemd je wel echt wil 

worden, in wat wil je uitblinken? Jouw werk/studies, in een bepaald 

talent of gewoon via een of andere zotte uitspraak of door een over 

the top filmpje. Wil je bekend worden in je eigen gemeente/ land 

of zelfs over heel de wereld? Denk hier eerst al eens over na voor je 

verdere stappen onderneemt. 

Het pad naar bekendheid 

Een goede manier om bekend te worden is als ‘problem-solver’. Als 

je een unieke oplossing op een probleem vindt waar jij maar ook 

vele andere mensen mee te maken krijgen, zou je hiermee wel eens 

beroemd kunnen worden. Dan denk ik bv. aan een Marie Curie die 

de X-straal methode uitvond/ ontdekte. 
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Onderscheid jezelf van anderen, dit kan door een speciale 

gewoonte of door een eigen stijl. Maak jezelf los van stereotypes. 

Blijf jezelf en misschien merken mensen jou wel op door jouw 

gewoontes en manier van handelen.  

Een totaal andere manier om bekendheid te vergaren is deelnemen 

aan reality-shows. Yep, ik 

heb het hier over 

shows zoals Belgium 

Got Talent, The Voice 

of als je je helemaal wil 

verlagen Ex On The 

Beach of Temptation 

Island. Zelfs Het Kot op 

Iedereen Beroemd is 

een ideale manier om  aan je bekendheid te werken. Onthoud, 

enthousiasme en een (fake) big smile doen al veel op televisie.  

Een andere manier om vereeuwigd te worden op wereldvlak, is het 

behalen van een wereldrecord. Je kan best eens door het Guinness 

World Record boek bladeren om te kijken welke records je zou 

kunnen verbreken. Sommige zijn zeker doenbaar en niemand 

houdt je tegen om iets nieuws te bedenken! Let wel op, om in het 

boek te verschijnen en je wereldrecord officieel te maken moet er 

een afgevaardigde van het Guinness Book of World Record’s 

aanwezig zijn. Anders kan je wel fluiten naar jouw wereldrecord. 
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In een door sociale media 

gestuurde wereld, kan je 

5 minuten aan roem 

winnen door een zotte 

video te posten die het 

internet als een tsunami 

verovert. Het hoeft niet 

iets heel moeilijk te zijn. 

Het moet gewoon boeiend 

en vermakelijk zijn. Het kan iets simpels zijn zoals je kat die iets 

grappigs doet of iets moeilijker zoals een zevensprong met halve 

liters. 

Ontwikkel een talent 

Als je ergens van nature talent voor hebt, start je hier best mee. 

Maar het talent dat je kiest, moet ook iets zijn waar je plezier mee 

beleeft. Je gaat vele, vele uren besteden aan dit talent, dus als je er 

geen plezier aan beleeft, ga je je ellendig voelen. Plus, mensen 

kunnen zien wanneer passie je talent of vaardigheid drijft, en het zal 

makkelijker zijn om beroemd te worden. Je kan zowel uitblinken in 

een hobby als een beroep. Voor ons chemisten en biochemisten is 

het vrij simpel, ontdek iets 

game-changing, schrijf er 

een perfecte paper over en 

zie dat het in Nature komt 

te staan, klaar! Als je echt 

zot wil doen, is een 

nobelprijs het ultieme doel.  
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Voor dat je dat of een ander talent kan uitoefenen, moet je het 

natuurlijk eerst leren. Leer het van iemand, uit boeken of van online 

tutorials, maar vergeet niet: proberen is leren! Dat brengt ons bij 

oefenen. Dit is de enige manier om echt een krak te worden in jouw 

vakgebied of jouw talent volledig te ontwikkelen. Het magisch 

nummer aan tijd dat je nodig hebt om echt skilled te worden zou ik 

op 10 000 uren zetten. Niet dat je dat moet timen, maar ik wil 

gewoon aantonen dat het tijd vraagt. Als je er bijvoorbeeld 5 uur 

per week in steekt, zou het je 2.000 weken of ongeveer 38 jaar 

kosten om een expert op een bepaald gebied te worden. Aan de 

andere kant, als je in staat bent om er 40 uur per week in te steken, 

kun je een expert worden in iets minder dan 5 jaar. Na al deze tijd 

zou je hopelijk al enige bekendheid kunnen ervaren. Zo niet, maak 

een filmpje van je talent en smijt het online! 

Hopelijk kan je hier al een stukje verder mee en vind je het magische 

pad naar bekendheid. En als je dan eindelijk een beroemdheid 

bent, vergeet niet de persoon die je al die tips gaf een 

handtekening te geven (aka de mannelijke scriptor).       
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Ondanks vriendelijke verzoeken om onze mailbox niet helemaal vol 

te spammen met lezersbrieven blijft deze anonieme lezer van het 

Pipetje maar gaan. In de hoop dat hij hierna stopt, hebben we één 

van zijn brieven toch nog een plaatsje gegund in het Pipetje. 

En laten we het eens niet over corona hebben… 

Beste vrienden van de (bio)chemie. Ik wil jullie alvast verzekeren dat 

ik het in deze brief niet de hele tijd over corona ga hebben. Er 

gebeurt de laatste maanden niks meer of het wordt gelinkt aan het 

c-virus. Als je de krant doorbladert, kan je geen bladzijde omslaan 

of je komt het tegen, of het nu over politiek, cultuur of zelfs het weer 

gaat (een uitstekend weertje voor de zoveelste coronawandeling 

vandaag *zucht*). Elk gesprek wordt erdoor beheerst. Het wordt 

naar mijn bescheiden mening ook net iets te veel gebruikt als 

drogreden om van alles en nog wat goed te praten. 

Begrotingstekort? Aantal burn-outs? Aantal scheidingen? Allemaal 

de schuld van… 

Ook de studenten kunnen uiteraard niet achterblijven. Ik zie 

spontaan het beeld voor me van een bleke, ongelukkige 

jongvolwassene die eenzaam en met bloeddoorlopen ogen op zijn 

kot achter zijn scherm zit weg te kwijnen. Natuurlijk heb ik alle 

begrip voor de offers die jullie moeten brengen. Als ik terugdenk 

aan de cantussen, fuiven, feestjes van vroeger… herinner ik me 

eigenlijk vooral nog de weg ernaar toe en de hoofdpijn de dag 

nadien. De rest is vaag. Vandaag de dag ben je dus beter af, de 

wandeling is dezelfde, het kost een pak minder geld en je kan de 

weg naar huis nog navertellen. 
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Maar ja, bouw zo maar eens een sociaal leven op. Je komt toe in 

een totaal nieuwe stad en herkent mensen in het beste geval aan 

hun schoenen of de kleur van hun wenkbrauwen. 18 jaar en volledig 

aan je lot overgelaten, door iedereen in de steek gelaten. Ben 

Weyts (die haalt zijn stemmen wel bij de ouders van lagere en 

middelbare schoolkinderen), boomers die jullie cirkels inpikken, de 

politie die jullie ijverig beboet (je moet om 4 uur ’s nachts natuurlijk 

geen bingo-avond organiseren), de publieke opinie (heeft 

misschien wel te maken met de afvalberg op het Sint-Pietersplein).  

Nu vind ik dat je vooral moet proberen er wat positiefs uit te halen, 

het zit hem in kleine dingen. Opstaan om naar de les te gaan is er 

niet meer bij. Je kan de prof op dubbele snelheid laten bazelen 

waardoor zijn onverstaanbaar Limburgs op onverstaanbaar 

kempisch lijkt. Geen festivals of reizen, dus geen nood aan 

verschrikkelijke vakantiejobs. En dames, missen jullie echt de 

zweterige mannen die met een stinkbek aan jullie lijf komen hangen 

op een avondje uit? Je hebt ook iets om mee uit te pakken naar de 

volgende generaties toe. Net als mijn vader ging betogen tegen 

kernbommen of meeliep in de witte mars ben jij opgekomen voor 

de vrijheid. “Wauw papa, heb jij echt politiemensen bekogeld, 

winkels geplunderd en afval achtergelaten voor het recht op 

feesten en je lazarus zuipen?”  

Ook voor de mentale problemen doet corona meer goed dan 

kwaad. Mensen die sowieso aanleg hebben voor een depressie 

krijgen een duwtje in de rug om de stap naar de psycholoog te 

zetten (hoewel ik mijn twijfels heb bij een zoomtherapie). 

Psychische problemen worden meer aanvaard als ze veroorzaakt 

zijn door corona, je hoeft je dus ook niet meer te schamen om 

psychologie te gaan studeren. Ok, theater en opera zijn er niet meer 
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bij…deuh (voor die 5 man die NTGent al aan de binnenkant hebben 

gezien). De festivals komen heus wel weer terug en er is blijkbaar 

een bom van creativiteit ontploft, zelfs Oscar en the fucking wolf 

hebben een nieuw album uit. Tot daar de positieve kant van corona. 

Als er dan al wat afleiding georganiseerd wordt is het ook weer niet 

goed, nochtans, wat is leuker dan een bende randgevallen samen 

in een huis te zetten? En jullie hebben toch TikTok? 

Maar goed, we gingen het dus niet over corona hebben, 

tegenwoordig gaat het over niks anders. Er zijn wel belangrijker 

dingen dan dat. Euh, mooi weertje bijvoorbeeld…uitstekend voor 

een lange wandeling vandaag.
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Enkele maanden geleden moesten onze feuten zich voor het 
Praesidium bewijzen tijdens een online talentenjacht. We waren 
aangenaam verrast en zelfs een beetje verbaasd over al het talent 
dat achter onze feuten schuilt. Eentje sprong er voor mij met kop en 
schouders bovenuit. Droom weg bij het sprookje van Anne! 

 

 

 

 

Er was eens, in een stad hier vree dicht bij 

Een straat van verderf, totaal niet drugsvrij 

De Overpoort geheten, maar al een jaar was er iets mis 

Er lag geen kots meer op de stenen, en het rook er belachelijk fris. 

 

Een jaar geleden was er namelijk een virus opgedoken 

En was er voor iedereen een periode van opsluiting aangebroken 

Zonder sociaal contact leefde de student voort Zonder Chemica, 

zuipen of cantussen – het was ongehoord. 

 

Dan, na deze lijdensweg, kwam de verlossing 

Er kwam een vaccin, net als alcohol altijd een oplossing. 

De cases dropten, ziekenhuizen leegden en stilaan 

Mochten we meer en meer, de ultieme vrijheid brak aan.  

UITGAAN!! Schreeuwen de studenten unaniem 

Gedaan met isolatie, niets moest nog intiem 

En terwijl de cafébazen alles weer opblonken 

Checkten de jongens of ze nog niet te veel stonken. 
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Bij de meisjes vloog al het overbodig haar eraf 

Over het leed van de doucheputjes niet gesproken, maar dat 

brengt ons veel te veraf 

Van het verhaal dat ik eigenlijk probeer te vertellen, over een 
hopeloze prins 

Zijn naam was Funghi, heel flatterend, net als zijn lichaam – 
enigzins. 

 

Weet je wel, de rondingen waar ze vrouwen altijd over 
complimenteren 

Die waren bij hem ook aanwezig, iets minder smaakvol bij heren  

Maar dat deerde hem niet, Funghi zag zijn kans 

Weg met zijn maagdelijkheid, misschien had hij nu chance 

 

Toen kwam de bewuste dag, de Overpoort ging terug open! 

Tot dan toe had iedereen bloedgeil rond gelopen 

Hemdknopjes gingen los, flesjes werden gekraakt en één ding 

stond vast 

Nog nooit zouden er zo veel onenightstands worden ingelast. 

 

De avond begon naar goede gewoonte met een pré 

De zwakkeren onder ons brachten al eens een bezoekje aan de wc 

Zo ook ging Funghi, die doorheen de hele quarantaine zijn 

alcoholverslaving niet had laten vallen 

Dienen avond grat naar de ballen 
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Dansend op tafel in de Porter, schreeuwend werd hij schor 

Hij was de beste Michael Jackson imitator 

Maar toen het later werd, verdween iedereen 

En zoals voorspeld vertrok werkelijk niemand alleen. 

 

De arme Funghi, het zweet brak hem uit 

Niemand keek naar hem, ook al stond hij voor de ruit 

En terwijl hij daar zo stond te dansen, met elke stap een beetje 

minder zelfzeker 

Springen wij over naar een ander personage in dit verhaal, die 

keek ook goed diep in haren beker. 

 

Miserabel voelde Elke zich, toen ze wakker werd 

Haar hoofd lag in de pompbak, haren waren klam en ogen 

opengespert 

Zo kwam het dat ze recht naar de brokjes keek, die ooit nog in 

haar maag hadden verbleven 

Het was de tequila die haar tot dit punt had gedreven. 

 

Bon, rechtstaan ging nog, alles was eruit 

Zelfs uit haar neus, als ze nog eens goed snuit 

Met verbeten gezicht duwde ze de brokjes in het riool 

En keek ze in de spiegel – gelukkig, nog steeds even frivool. 

 

Terug bij de rest werd ze met gejoel onthaald 

Zij was niet de enige die al had gefaald 

Nu zij klaar was konden ze eindelijk vertrekken 

'Snel pintje atten en we zijn door', riepen ze, het waren allemaal 

gekken. 
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En zo kwam het dat ook Elke afzakte naar de Overpoort 

Dat pintje lag op haar maag en ze stapte niet meer recht, maar is 

dat niet hoe het hoort? 

Uiteraard was de Porter hun café préféré 

Dansen, shotjes, keer muilen... Elke deed aan alles mee. 

 

Toen kwam het moment dat haar oog op Funghi viel 

'Die jongen, zie hem moonwalken, 't is net een debiel' 

Snel trok ze haar vriendinnen erbij, dit moesten ze zien 

Dat was alvast iemand, die geen deugd had gehad van zijn isolatie 

door covid-19. 

 

Veel tijd om zich te verwonderen om zijn vetjes was er helaas niet 

Het was door een nieuwe opstoot van haar zwak maagske dat Elke 

de zaal verliet 

De WC was zo ver, maar ze haalde het net 

Het gal en dat Julientje spoot eruit, ocheere dat toilet. 

 

Zo kwam het dat, een paar uren later Elke - nog steeds strontzat - 

naar de toog strompelde om een water 

Toen ze wilde betalen merkte ze het: ze had niets meer op zak 

Gelukkig hoorde Funghi dit, en hielp haar uit de prak. 
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'Als bedanking zal een kusje wel volstaan', zei hij snel 

Elke keek opzij, geloofde haar oren niet, maar deed het wel 

Met haar watertje in de hand, geraakten ze aan de praat 

Dat dikkertje was veel te vlot, paste niet bij zijn formaat. 

 

Lang geflirt kort, ook Funghi vertrok die avond niet alleen 

Elke liep achter hem, al verlangde ze half naar de gootsteen 

Deuren en broeken gingen open, hier en daar wat gevoel 

Tot plots een gebonk op de muur, de buren waren niet content 

met dat gewoel. 

Aangezien Funghi een maagd was, duurde het voorspel niet lang 

Maar de pauze was kort, 

Funghi hield zich niet in bedwang EINDELIJK kon hij bij iemand 

naar binnen 

Maar toen kwam iets onverwacht? Hij besmeurde het bedlinnen.  

 

Laat het ons zo zeggen, Funghi zwom liever niet in de rode zee 

En zo kwam het dat de volgende bezoeker zijn stoom afblies op 

het wc 

Elke en Funghi zijn hierna vredig uiteen gegaan En ook al was het 

teleurstellend, van de maagdelijkheid was Funghi nu toch ver 

vandaan. 

 

Ook al was Funghi geen schipper van gekleurde zeeën  

En leefden ze niet verder met z'n tweeën  

Hij voelde zich niet slecht of nukkig  

En hij leefde nog lang en gelukkig. 
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Elke zondagavond zit iedereen vanaf 19h50 aan zijn scherm 

gekluisterd. De vergadering met het praesidium is er zelfs voor 

moeten wijken, want wij kennen duidelijk onze prioriteiten. Wie, oh, 

wie is de mol? Oh ja, en laten we Ex On The Beach: double dutch 

niet vergeten. Want geef het maar toe, ook voor dit programman 

laat je je boeken 40 minuten aan de kant liggen. Geniet extra hard 

van deze programma’s met ons bingo-shotjes spel! Drink een shotje 

elke keer als je een hokje kan aankruisen. Heb je een hele rij kunnen 

aankruisen? Drink dan 3 shotjes extra! 

Gilles De 

Coster staat 

met gekruiste 

armen 

Isidoor is cute 
Lennart zegt 

niets 

Alweer wat 

overbodige 

drone-

beelden 

Er is weer 

goed gemold 

Ze maken 

ruzie 

Gilles zegt: 

‘Dag vrienden’ 

Er is weer 

geen geld 

verdiend 

Philip kan er 

weer niets van 

Er wordt nog 

eens 

benadrukt hoe 

laag de 

groepspot is 

Iemand is 

weer aan het 

liegen 

Er valt een 

vrijstelling/pas

vraag te 

winnen 

Je denkt: 

‘WTF’ 

Je verandert 

weer van 

gedacht over 

wie de mol is 

Reclame voor 

BMW 

Isidoor staat in 

het 

middelpunt 

van de 

belangstelling 
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Er wordt 

hysterisch 

gedaan over 

de ‘tablet of 

terror’ 

Danny heeft 

weeral niets 

gezegd 

Iemand maakt 

een 

opmerking 

over Shani 

haar borsten 

Lesley heeft 

seks 

Shani zoekt 

weer ruzie 

Er wordt met 

een glas 

sangria 

gegooid 

“Het kan mij 

niets schelen”, 

maar de 

jaloezie spat 

ervan af 

Imke haar 

lippen zijn 

weer veel te 

rood 

Er komt een 

bekende ex 

langs 

Iedereen 

wordt weer 

wakker met 

een kater 

Er wordt 

gevochten 

Je denkt: “hoe 

marginaal” 
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 Liefste Chemicanen, 

Graag wil ik me eerst even excuseren, ik vrees dat ik de 

paaspauze iets te lekker heb genomen. Zoals jullie hopelijk nu 

wel al weten bezwijk ik altijd onder uitstelgedrag. Ook voor 

het Pipetje van april, oeps.  

Het besef dat dit ons voorlaatste Pipetje is, begint een beetje 

door te dringen. Er zijn nog zoveel dingen die ik wou doen 

met het Pipetje, maar die er nog niet van gekomen zijn. 

Enkele voorbeelden zijn; EINDELIJK een foto van Matthijs en 

ik samen nemen, nog eens roddels in het Pipetje onthullen 

(sorry Cleyman, geen medelijden meer) en vooral genieten 

bij het schrijven van het laatste Pipetje. Help me er gerust aan 

herinneren      . 

Ik ben eigenlijk altijd benieuwd geweest naar wie het Pipetje 

tot het einde leest. Dus bij deze, ben je tot hier geraakt en heb 

je ons nawoord ook gelezen, stuur dan zeker een bericht naar 

ons hihi. 

 

Ziezoo, hiermee ga ik ook eindigen. Geniet van de 

caféavonden en vergeet niet om af en toe je boeken 

eens te openen. 

Jullie scriptoren,  

Matthijs & Karo 
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Ken je praesidium 

1. Karo 

2. Jo 

3. Jerry 

4. Linde 

5. Ellen 

6. Cleyman, Tom, Maxime 

7. Jorian 

8. Jolien 

9. Lowie 

10. Matthijs 

11. Elise 

12. Anthony 

13.Mona 

14. Maud
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             Steenbok (22/12-20/01) 

             Relatie: In jouw liefdesleven 
gaat het maar zus en zo. Verbetering is 
zeker mogelijk zolang je er maar 
moeite voor doet. 

Studies: De examens die niet goed 
liepen vorig jaar zullen ook dit jaar niet 
goed gaan. Steek het maar op corona, 
je hebt mijn toestemming. 

Must do: Er is 99,99% kans dat je nog 
minstens 1 minuut blijft leven, geniet 
ervan zolang het nog kan! 

 

             Waterman (21/01-19/02) 

              Relatie: Er staat iets moois op 
het menu maar zolang de restaurants 
de deuren gesloten moeten houden, 
blijft de deur van de liefde ook dicht 
voor jou. 

Studies: Je voelt jezelf misschien wel 
productief, maar ben je dat ook? 

Must do: Zoals de maan invloed heeft 
op de getijden, zo hebben de sterren 
invloed op jouw zweetklieren. Koop 
snel nieuwe deo! 

 

             Vissen (20/02-20/03) 

            Relatie:  Jouw online crush 
zegt wel heel rare dingen. Ook 
zijn/haar foto’s lijken te mooi om waar 
te zijn. Misschien toch eens 
controleren of je niet wordt 
gecatfishd. 

Studies: Sukkel je nog steeds met 
Excel? Misschien deze zomer toch 
maar eens kijken voor een snelcurcus 
dan. 

Must do: Na enkele zonnige dagen 
kunnen je planten wel wat water 
gebruiken. Waar wacht je  op? 

 

 

             Ram (21/03-19/04) 

              Relatie: Passeer zo snel 
mogelijk de plaatselijke Chinees. Bij je 
bestelling zal een gelukskoekje zitten 
met meer informatie over je verdere 
liefdesleven. 

Studies: Wauw, jij staat er goed voor! 
De paaspauze heeft je duidelijk goed 
gedaan op studievlak. 

Must do: Neem een dagje tijd voor 
jezelf. Geen lessen, geen telefoon, 
enkel jij en jouw bed. 

 

 



Horoscoop 

  

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Kreeft (22/06-23/07) 

              Relatie: Wat heb je toch geluk 
met een vriend(in) als de jouwe. Laat 
hem/haar nog maar eens weten hoe 
verliefd je wel bent. 

Studies: Voor de mannen onder ons, 
een vrouw helpt je niet aan goede 
punten, maar goede punten kan je wel 
aan een goede vrouw helpen. 

Must do: Sushi-date! Geen date? 
Neem een vriend(in) mee. Lust je geen 
sushi? Leer dat dan maar snel eten! 

 

             Leeuw (24/07-23/08) 

           Relatie: Voor de tiktok-fans 

onder ons, kus je beste vriend(in) vol 

op de lippen! Wie weet groeit er wel 

iets moois uit. 

Studies: Zie studeren niet als een 

opgave maar als een privilege! 

Must do: Geniet van het komende 

weer door met een bootje te 

dobberen op het water. Zo krijg je een 

mooi kleurtje (rood is ook mooi) en 

geniet je van de nodige afkoeling.  

 

             Stier (20/04-20/05) 

         Relatie: Vraag jezelf af, wie 
draagt de broek in de relatie en ben je 
daar blij mee? Als single hoef je je daar 
gelukkig geen zorgen over te maken. 

Studies: Probeer tegen de examens 
toch minstens al je lessen te bekijken, 
anders mag je de goede punten nu al 
vergeten. 

Must do: Elke dag minstens 50 squats, 
die kont komt er niet vanzelf hoor! 

 

             Tweeling (21/05-21/06) 

           Relatie: Het lijkt wel alsof je in 
een relatie zit met jouw gsm. Leg deze 
nu meteen aan de kant en probeer 
eens te werken aan een echte relatie. 

Studies: Waarom wachten tot aan de 
deadline als je jouw verslagen nu al 
kan afwerken?  Je maakt het jezelf 
alleen maar weer moeilijk hoor. 

Must do: Reserveer alvast jouw plekje 
op het terras van je lievelingscafé. Je 
gaat toch niet wachten tot na de 
examens zeker?!? 
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            Maagd (24/08-22/09) 

             Relatie:  Een relatie beginnen 
klinkt spannend en leuk, maar dat was 
aan boord van de Titanic gaan ook. We 
weten allemaal hoe dat is uitgedraaid. 

Studies: De eerste studietip die ik voor 
je vond online: Sta op. Stretch. Maak 
een wandeling. Neem het vliegtuig en 
kom nooit meer terug. 

Must do: Neem een goed warm bad 
en doe even alsof je geen zorgen hebt! 

 

            Weegschaal (23/09-22/10) 

             Relatie: Django uit de 
Bachelorette heeft duidelijk 
aangetoond dat gedichtjes niet helpen 
om een vrouw/man haar hart te 
veroveren. Stop met dat melig gedoe! 

Studie: Vraag eens een samenvatting 
aan de ouderejaars. Zij hebben al eens 
in hetzelfde schuitje gezeten. 

Must do: Zet je een halfuurtje in de 
zon. Vitamine D doet wonderen. 

 

            Schorpioen (23/10-22/11) 

       Relatie: Neem je vriend(in) mee 

op gezellige date naar een restaurant. 

Jullie hebben er nood aan. 

Studies: Je horoscoop kan je wel lezen, 

maar je boeken zijn wat moeilijk? 

Komaan he, herpak je! 

Must do: Ruim je kast eens op en 
verkoop al je kledij die je niet meer 
aandoet op Vinted! 

Boogschutter (23/11-            
21/12)                   

Relatie: Spreek af om allebei je gsm uit 

te zetten tijdens jullie volgende date 

night. Wedden dat je intenser van 

elkaar geniet? 

Studies: Geen zorgen, ze zoeken nog 

kandidaten voor Ex On The Beach: 

Double Dutch. 

Must do: Geef je mama en papa eens 
een dikke knuffel! Ze verdienen het! 

 



 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 


