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Liefste Chemicanen, 

Het semester is weer begonnen. 

Het studentenleven komt weer 

opgang. We zitten allemaal weer 7 

uur achter op lessen (ale ik toch…) 

en het uitstelgedrag voor 

practicumverslagen is er weer. 

MAAR GELUKKIG ZIJN ER DIT 

JAAR DE LESOPNAMES, JA 

HALLO. 

Ook Chemica is terug opgestaan uit 

haar coronaslaap. We zijn het semester begonnen met onze 

gezellige ‘pop-up bar’ ChemicApéro. Gratis pinten werden 

uitgedeeld en tijdens happy hour ging het dak er af  (sike we 

zaten buiten). Het deed dan ook deugd om nog eens tussen 

goed aangeschoten Chemicanen rond te lopen. Onze 

feestjes beloven nog meer van deze gezellige avonden 

(coming soon!!!). 

Onze eerstejaars zijn er ook goed ingevlogen. Na een zware 

introductiedag met rondleiding op onze geliefde Sterre, 

waren ze helemaal klaar om het leven van een chemist of 

biochemist/biotechnoloog te betreden. Al een paar nieuwe 

gezichten heb ik gezien op ChemicApéro maar het 

merendeel was donderdagavond te vinden bij onze peter -en 

meteravond.  Deze was jammer genoeg online wegens het 

slechte weer. Speciaal voor jullie komen nog toffe activiteiten 

om jullie medestudenten te leren kennen. 
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Het zijn geen makkelijke tijden om te genieten van de 

studententijd, maar komende weken staan er een heleboel 

coronaproof evenementen op jullie te wachten. Het 

praesidium is dan ook helemaal in form and ready to rumble1.  

Ook met Kamp Chemica in het vooruitzicht is het DE kans om 

je aan te sluiten bij Chemica. In ruil krijg je een vriendengroep 

voor het leven en een nooit te vergeten ervaring. Ik hoop dan 

ook op een mooie opkomst, maar vergeet niet: ‘t is niet voor 

doetjes      . 

De groeten van jullie praeses, 

Jo 

 

 

 

 

 

 

 
1 Verwijzing naar boksavond 
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Nieuw jaar, nieuw team. Met enorm veel goesting proberen 

deze kanjers ondanks deze moeilijke tijden weer wat leven in 

dit academiejaar te blazen. Heel wat reeds bekende 

gezichten, maar ook een groot deel nieuwe gezichten offeren 

hun vrije tijd speciaal op voor jullie.  

Toon ze jullie dankbaarheid en behandel ze met liefde en 

heel veel respect. Gsm-nummers zijn te verkrijgen op 

aanvraag, liefdesbriefjes en bedankingscadeautjes  worden 

zeer geapprecieerd. 

Maak hieronder kennis met dit ongelofelijk wijs team aan de 

hand van interessante feiten, enkele nutteloze weetjes en 

verhalen die misschien beter niet gepubliceerd werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Jo De Vos 
Studierichting + jaar: 3de bachelor Biochemie 
en biotechnologie 
Bijnaam: Foxy boi  
Favoriete cantuslied: ... ‘lichten gaan uit’… :o 
Favoriete midnight snack: kapsalon uit 
Turksebuurt #5euroVoorGrote 
Beschrijf je seksleven met de titel van een 
film/serie: The… BIG…BANG 
Relatiestatus: Locked and loaded 
Mijn zatste dieptepunt: in slaap vallen op 
een feestje van mijn baas 
Deze persoon zou ik voor 1 dag willen zijn: 
Dumbledore 
Dit dier zou ik in mijn tweede leven zijn: 
vliegende eekhoorn 

 

 

 

Praeses 
Functie: El Patron 

spelen 
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Naam: Tom Cardoen 
Studierichting + jaar: 3de bachelor chemie  
Bijnaam: Chloris de beekfee 
Favoriete midnight snack: boterhammen 
met choco 
Grootste talent: veel leerstof op zeer 
beperkte tijd verwerken 
Guilty pleasure: romcoms 
Relatiestatus: in relatie 
Mijn zatste dieptepunt: in de tuin van een 
B&B na galabal zonder gsm of portefeuille 
De ‘place to be’ in Gent is: de Walrus 
Tetten of kont? kont 

 

Vice-praeses 
Functie: ondersteuning 

van de praeses en 

communicatie naar 

steunende leden 

Naam: Jerry 
Studierichting + jaar: 3de bachelor chemie  
Bijnaam: Jerry 
Favoriete midnight snack: cheeseburger 
van Ertan met samuraisaus/extra ajuin 
Grootste talent: verdwijnen uit pipetjes 
Beschrijf je seksleven met de titel van 
een film/serie: the joke(r) 
Guilty pleasure: onbereikbaar zijn 
Relatiestatus: de rubriek over seksleven 
zegt genoeg 
Mijn zatste dieptepunt: voor de details 
zal je bij m’n spiegel Kejom moeten zijn 
De ‘place to be’ in Gent is: het dakterras, 
met Tom en Warre 
Tetten of kont? kont 

 

Penning 
Functie: sugardaddy van 

het praesidium 
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Naam: Arthur Cleyman 
Studierichting + jaar: Ma1/Ma2 Biochemie 
en Biotechnologie 
Bijnaam: Cleyman 
Favoriete cantuslied: Black Velvet Band 
Favoriete midnight snack: Ertan burger 
Beschrijf je seksleven met de titel van 
een film/serie: 365 days 
Guilty pleasure: Jerry uit pipetjes 
verwijderen 
De ‘place to be’ in Gent is: mijn kamer 
Dit dier zou ik in mijn tweede leven zijn: 
Maud Van Ginneken 
Tetten of kont? Een schoon karakter en 
goede humor  

 

Naam: Maxime Calemyn 
Studierichting + jaar: 3e bachelor chemie 
Bijnaam: Freddy roddelshlet 
Favoriete cantuslied: Black Velvet Band 
Favoriete midnight snack: lahmacun andalouse 
wortel sla 
Relatiestatus: single as a pringle, mijn DM’s staan 
open 
Guilty pleasure: katerend kijken kijken naar Grey’s 
Anatomy en traantjes laten 
Mijn zatste dieptepunt: spuwke leggen (rip Rita 
haar tafel) na een wilde rougekesavond en hierbij na 
1 week mijn schachtenlint verliezen 
De ‘place to be’ in Gent is: Vanilla Lounge, mijn 
dealer fixt mij mojitos voor €5 
Dit dier zou ik in mijn tweede leven zijn: Dikke 
OG Walter 
 

 

Lustrum 
Functie: Ik geef 

u niet alleen de 

week van uw 

leven, ma ook 

het jaar van uw 

leven. 

Web 
Functie:  dingetjes met 

computers doen 
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Naam: Elise Moelaert 
Studierichting + jaar: 2e bachelor 
biochemie en biotechnologie 
Favoriete cantuslied: Black Velvet Band 
Grootste talent: I speak fluent sarcasm 
Beschrijf je seksleven met de titel van een 
film/serie: Eight days a week 
Guilty pleasure: kaas, veeeel kaas 
Relatiestatus: don’t get your hopes up 
De ‘place to be’ in Gent is: kamer C006 
Dit dier zou ik in mijn tweede leven zijn: 
Een tapir 
Deze persoon zou ik voor 1 dag willen 
zijn: Sander, zodat ik een dag met mezelf 
kan leven 

 

Naam: Linde Wackenier 
Studierichting + jaar: 1e en 2e bachelor 
logopedie 
Bijnaam: Alainde 
Favoriete cantuslied: Black Velvet Band 
Favoriete midnight snack: Kaas (liefst Brie 
ofzo dan kan Elise de korst opeten) 
Beschrijf je seksleven met de titel van 
een film/serie: Scream 
Grootste talent: zatte vriendinnen helpen 
Relatiestatus: Jos onder de duim houden 
Zatste dieptepunt: Naast het toilet in 
slaap vallen, met mijn haar rond de wc-
borstel (hét gespreksonderwerp bij m’n 
vrienden) 
Tetten of kont? Kont 

 

Feest 
Functie: 

boiten 

Feest 
Functie: 

boiten 
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Naam: Jolien Beniers 
Studierichting + jaar: 2e bachelor chemie 
Bijnaam: Luigi, Jolain, Jojo 
Favoriete cantuslied: Black Velvet Band 
Favoriete midnight snack: pitaaa 
Grootste talent: ontbossingen fiksen 
Relatiestatus: ik heb alvast 37 katten 
besteld 
Zatste dieptepunt: Op de rougekescantus 
na de finale van de bierkoningin, op de 
grond van de toiletten in de karaoke (ik 
was uitgegleden eh)  
De ‘place to be’ in Gent is: Porter House 
ofcourse 
Deze persoon zou ik voor 1 dag willen 
zijn: God 
 
 

 Naam: Ellen Veelaert 
Studierichting + jaar: 2e bachelor 
biochemie en biotechnologie 
Bijnaam: Alain 
Favoriete cantuslied: Molly Malone 
Favoriete midnight snack: mozarella 
sticks 
Beschrijf je seksleven met de titel van 
een film/serie: The Ellen show 
Guilty pleasure: kaas 
Relatiestatus: relatie 
Zatste dieptepunt: Sinksenfeesten 
Dit dier zou ik in mijn tweede leven zijn: 
een eend 

 

Sport 
Onze Chemicanen voorzien 

van de nodige beweging en 

de leukste sportactiviteiten 

(al dan niet met een drankje)  

 

Sport 
Onze Chemicanen voorzien 

van de nodige beweging en 

de leukste sportactiviteiten 

(al dan niet met een drankje)  
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Naam: Karo Van Lil 
Studierichting + jaar: 3e bachelor 
biochemie en biotechnologie 
Favoriete cantuslied: Jan Klaassen 
Favoriete midnight snack: Ertan 
hamburger 
Beschrijf je seksleven met de titel van 
een film/serie: The Incredibles 
Guilty pleasure: Love Island UK hihi 
Relatiestatus: Hartstikke bezet 
Zatste dieptepunt: Enkel hoogtepunten 
hier 
Dit dier zou ik in mijn tweede leven zijn: 
een katoenstaart 
Tetten of kont? piemels 
 

 

Naam: Matthijs Van Hooste 
Studierichting + jaar: 2e bachelor 
biochemie en biotechnologie 
Bijnaam: Patrijs 
Favoriete cantuslied: Bony banks of loch 
lomond 
Favoriete midnight snack: Lookbrood 
Beschrijf je seksleven met de titel van 
een film/serie: Game of thrones 
Grootste talent: Appelsienen uit een schel 
pellen 
Relatiestatus: Nog niet van’t straat 
Zatste dieptepunt: Beneden aan de trap 
geraken zonder handen of voeten te 
plaatsen 
Tetten of kont?: kont 

 

Scriptor 
Functie: Vooral 

roddelen en sukkelen 

met Word 

Scriptor 
Functie: Vooral 

roddelen en sukkelen 

met Word 
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Naam: Lowie Stanssens 
Studierichting + jaar: 2e bachelor biochemie en 
biotechnologie 
Favoriete cantuslied: Wild Rover 
Favoriete midnight snack: Mannen 
Beschrijf je seksleven met de titel van een 
film/serie: Titanic: Leonardo vanachter en ik vooraan 
op de boeg (hihi) 
Grootste talent: Op een pré niets voelen en dan 10 
minuten later niet meer op mijn benen kunnen staan. 
#sorryfriends 
Relatiestatus: Single and ready to mingle  (niet met 
vuile schachten, sorry) 
De ‘place to be’ in Gent is: Lucas De Heerestraat 
94: partykot 
Dit dier zou ik in mijn tweede leven zijn: Een giraf 
 
Tetten of kont? Wat denk je zelf? Kont natuurlijk 

 Naam: Bieke Claerhout 
Studierichting + jaar: 1e  master 
biomedische wetenschappen 
Bijnaam: Bibi / Bierke / somersbieke 
Favoriete midnight snack: hugs & kissies 
Beschrijf je seksleven met de titel van 
een film/serie: Mamma mia! 
Grootste talent: het altijd kunnen uitleggen 
;) 
Relatiestatus: Zittende op mijn roze wolkje 
De ‘place to be’ in Gent is: graspleintje en 
sterrenhemel 
Dit dier zou ik in mijn tweede leven zijn 
een Aristokat, liefst Marie 
Tetten of kont? 100% booty 

 

PR-intern 
Communicatie 

tussen praesidium 

en studenten 

PR-extern 

Functie: sponsors 

fiksen 
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Naam: Jorian De Jonge 

Studierichting + jaar: Ongeveer derde bachelor 
chemie 
Favoriete cantuslied: BLACK VELVET BAND 
Favoriete midnight snack: Classic Bicky Burger 
bij Stefano’s hmmmmm 
Beschrijf je seksleven met de titel van een 
Film/serie: Les misérables 
Guilty pleasure: Na een lastig labo (amai waar is 
den tijd) donuts gaan kopen in de Okay, en 
opfretten met een aflevering van The Big Bang 
Theory 
Relatiestatus: Zie de seksvraag 
Dit dier zou ik in mijn tweede leven zijn: Een 
dikke, luie kater (of Perry het vogelbekdier, want 
een dikke luie kater ben ik in dit leven al een 
beetje) 
 

 

Naam: Lucas Dumolein 
Studierichting + jaar: 3de jaar 
interieurarchitectuur @KuLeuven 
Bijnaam: Lucy 
Favoriete midnight snack: Een Ertan a day 
keeps den kater away!  
Guilty pleasure: Cantuszalen dweilen 
opzoek naar een nieuwe codex 
Relatiestatus: Afhankelijk van de 
hoeveelheid bakken dat je me aanbiedt 
Mijn zatste dieptepunt: 3 gasten op 1 
avond, is dat veel? 
De ‘place to be’ in Gent is: Den Wijvendico! 
Deze persoon wil ik voor 1 dag zijn:  Prof 
kunstgeschiedenis op de dag waarop hij het 
examen verbetert. 
 

 

Cultuur 
Functie: jullie 

cultuur een beetje 

bijschaven 

 

V.M. & milieu 
Vooral toezien en 

deligeren en 

natuurlijk ook de 

zotste skireis helpen 

op poten zetten 
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Naam: Anthony Gryseels 
Studierichting + jaar:BC/BT – een beetje 
van elk jaar 
Bijnaam: Tony voor de vrienden, Pluis voor 
de real G’s 
Favoriete cantuslied: drink, drink, 
bruderlei drink 
Favoriete midnight snack: Julientje van de 
stefano 
Relatiestatus: Single- Geen commentaar 
De ‘place to be’ in Gent is: De tafels 
achteraan de Porter 
Dit dier zou ik in mijn tweede leven zijn: 
Pluisje 
Tetten of kont? Tetten duhhh 

 

Naam: Mona Verschueren 
Studierichting + jaar: 2de bachelor 
chemie 
Bijnaam: Moon 
Favoriete cantuslied: black velvet band 
Favoriete midnight snack: hamburger 
met ajuin en curry ketchup 
Relatiestatus: Geclaimed door B.D. 
Guilty pleasure: My little pony 
De ‘place to be’ in Gent is: Porter house 
Dit dier zou ik in mijn tweede leven zijn: 
My little pony 
Tetten of kont? kont 

 

Cursus 
Draag je in het begin van 

het jaar een labojas en heb 

je een rugzak vol boeken, 

you're welcome honey 

 

Cursus 
Draag je in het begin van 

het jaar een labojas en heb 

je een rugzak vol boeken, 

you're welcome honey 
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De aandachtige studenten onder ons zullen wel al opgemerkt 

hebben dat er dit jaar geen cantor en schachtentemmers zijn 

verkozen. Doordat we geen cantussen mogen organiseren, 

werden deze functies niet opgevuld. Ons innovatief 

praesidium kwam met een alternatief op de proppen: een 

Kamp Chemica Comité. Dit comité gaat er alles aan doen om 

nieuwe Chemicanen te overtuigen om zich aan te sluiten bij 

de leukste studentenvereniging van Gent. Jo, Lowie, 

Cleyman, Anthony, Tom en Karo nemen deze taak op zich! 

Benieuwd naar wat ze allemaal voor jullie in petto hebben? 

Neem dan een kijkje op pg. 45. 

   

Naam: Maud Van Ginneken  
Studierichting + jaar: 2ee bachelor biochemie & 
biotechnologie 
Bijnaam: Mot/Motje 
Favoriete midnight snack: Bocadillo con tortilla of 
bitteballen van Stefaan 
Grootste talent: Verlies bereken voor chemica, maar 
dan beter 
Beschrijf je seksleven met de titel van een 
film/serie: Toy story (Wheezy de pinguïn in het 
bijzonder) 
Guilty pleasure: Skinny dippen 
De ‘place to be’ in Gent is: S5  
Dit dier zou ik in mijn tweede leven zijn : Arthur 
Cleyman 
Deze Persoon wil ik voor 1 dag zijn: Maxime 

Calemyn 

V.M. 
Beetje helpen, 

een beetje 

ontwerpen 
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Perfect aansluitend op de Kennismaking met het praesidium, 

introduceren we een nieuwe rubriek: Ken je praesidium. 

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.  

Hieronder vinden jullie voor elk praesidiumlid een aantal 

verhalen, hobby’s en feitjes. Slechts  één van de drie verhalen 

die verteld worden, is de waarheid. Kan jij de waarheid van de 

leugens onderscheiden? De oplossingen vind je achteraan in 

het Pipetje.  

Tom Cardoen – Vice   

1. Mijn snor is mooi!!!! (of ik kan alle 50 staten van de VS 

opsommen)  

2. Ik heb ooit op hetzelfde vliegtuig gezeten als Robert 

Downey Jr.   

3. Ik ben ooit opgepakt geweest door de politie in 

Lissabon.  

Ellen Veelaert – Sport  

1. In Sealife kan je roggen aaien. Toen ik een rog wou 

aaien die net te ver was, viel ik in het water. 

2. Tijdens een spelletje ' om ter langst je adem 

inhouden' wou ik heel graag winnen, ik hield mijn 

adem zo lang in dat ik flauw viel. 

3. Ik liet een fles wijn vallen op mijn voet en brak 3 

tenen.  
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Lowie Stanssens – PR-intern   

1. Ik heb super veel schrik van onweer en van hoogtes. 

2. Zonder koffie in de ochtend moet je mij niet storen 

(koffie addict).  

3. Mijn vrienden hebben mij ooit naar mijn kot moeten 

dragen na een avondje ovp. 

Jorian De Jonge – Cultuur  

1. Mijn mama heeft een slang als 'huisdier'. Hij heet 

Slytherin. 

2. Toen ik klein was, gingen we soms op bezoek bij een 

lieve meneer die wat verderop woonde. Tot dat plots 

niet meer gebeurde. Wanneer ik ouder werd, 

vertelden mijn ouders me dat die 'lieve' meneer in de 

gevangenis zat voor een moord op één of andere ex-

vrouw. Da was - uhm - best raar. PS: @scriptoren sorry 

voor de darkness, ik wou een beetje variatie x  

3. Ik heb deze zomer voor het eerst op een vliegtuig 

gezeten!!  

Jerry – Penning  

1. Je vrienden zijn bij een feestje bij de buren, maar zelfs 

na naar elkaar te schreeuwen heb je niet door dat het 

je vrienden zijn. 

2. Ik heb ooit per ongeluk een fles wijn laten ontploffen. 

3. Pizza is verrassend lekker als ontbijt. 
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Arthur Cleyman – Web  

1. Ik ben een voorbeeldige jongen die nooit 

kattenkwaad uitspookt, noch leugens vertelt. 

2. Ik ben meerdere malen geslutshamed door mijn 

eigen moeder en heb het awkward moment van een 

zus die tijdens de seks binnenwandelt al 

meegemaakt. 

3. Ik zou nooit schaamteloos reclame durven maken 

voor onze gloednieuwe, prachtige én comfortabele 

chemica-mondmaskers voor máár 5 euro! 

Maud Van Ginneken – V.M. 

1. Niemand kan mij verslaan op Mario Kart Wii. 

2. Niemand kan mij verslaan op Mario Kart Nintendo DS. 

3. Ik kan gewoon niet Mario Karten.  

Matthijs Van Hooste – Scriptor  

1. Pukkelpop 2019 was voor mij een redelijk vage 

ervaring. Blijkbaar heb ik gezwommen in bier en 

ketamine heeft mijn neusslijmvlies gesloopt. Kortom, 

vaag.  

2. Op een gekke avond in de Delta, vond ik er niks beter 

op dan te crowdsurfen. Helaas werkte de 'crowd' niet 

mee en ben ik vanop een tafeltje recht op de grond 

gesprongen.  

3. Tijdens lesvrije zat ik niet bovenop een berg maar wel 

bovenop een duin aan de zee. Ik en enkele vrienden 

vonden er niets beter op dan in onze zatte te 

freerunnen. Ik heb toen mijn eerste back flip gedaan 

zonder al te veel zand te eten. 
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Linde Wackenier - Feest  

1. Meer dan 13 jaar geleden hielden we een bbq bij ons 

thuis. Mijn broer (1 jaar) kwam meerdere keren naar 

beneden omdat hij nog niet wou slapen. Uiteindelijk 

hoorden we hem niet meer, dus we dachten dat hij 

sliep. Een klein halfuur later ging de deurbel. Daar 

stond de politie, met mijn broer naast hen. Ze hadden 

hem gevonden in het midden van de straat  en was al 

een tijd zijn huis aan het zoeken.   

2. Toen ik 5 was, waren papa en ik getuige van een 

ongeval op de autostrade. De bestuurder had 

gedronken en was gevlucht, maar de auto waar ze 

tegen gereden was, stond in het midden van de baan. 

Papa heeft toen al het verkeer tegengehouden terwijl 

ik vanuit de auto toekeek.   

3. Ik heb al een paar keer in het publiek gezeten van De 

Slimste Mens. Één keer kon je me heel duidelijk 

zichtbaar zien zitten achter de jury. Dat waren toen 

Wim Helsen en Rik Verheye.   

Jolien Beniers – Sport  

1. Een paar jaar geleden ben ik op Pukkelpop op de 

EHBO beland. Ik ben toen een paar uur buiten westen 

geweest (wodka en jenever is geen goede 

combinatie). 

2. Na massacantus vorig jaar heb ik op de tram naar het 

station een spauwke gelegd in een plastieken zakje. 

Jammer genoeg scheurde het (zeer goed gevulde) 

zakje langsonder en lag de tram vol kots. Sorry De 

Lijn. 
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3. Tijdens een gezinsuitstapje naar Pairi Daiza ben ik in 

de vijver gesukkeld toen ik werd aangevallen door 

een pelikaan. Blijkbaar vond hij/zij het niet leuk om 

geaaid te worden. 

Anthony Gryseels – Cursus  

1. Tijdens een zatte nacht hebben we truth or dare 

gespeeld op mijn kot. Mijn vrienden zeiden dat als ik 

een tattoo liet zetten, zij het betaalden en ik kon 

kiezen wat. Zo staat er nu een kleine spin getatoeëerd 

op mijn rug en is mijn bijnaam Pluis geworden. 

2. Tijdens een andere zatte nacht op Pukkelpop had één 

van mijn vrienden glitter gevonden en was dit in 

onbekenden hun gezicht aan het blazen terwijl hij 

riep 'ik ben de toverfee'. Iemand wou hem tegen de 

grond slaan, maar ik ben dan halfnaakt gaan 

worstelen tegen die andere gast terwijl mijn vriend 

verder glitter gooide en zichzelf de toverfee noemde. 

3. Twee jaar geleden was ik met een paar vrienden in 

Montenegro op vakantie. Aangezien de 

vliegtuigtickets goedkoper waren om te landen in 

Kroatië, zijn we daar geland om dan de bus naar 

montenegro te nemen. Nu had 1 van mijn vrienden 

zijn paspoort vergeten, dus hebben we iemand 

betaald om ons de grens over te smokkelen in de 

koffer van een auto. 
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Karo Van Lil – Scriptor  

1. Ik kan met mijn tong mijn elleboog likken. 

2. Ik kan met mijn tong een bloemfiguur (klaverblad) 

maken. 

3. Ik kan mijn voet achter mijn nek steken. 

Elise Moelaert – Feest  

1. Ik heb ooit als Maya De Bij meegewandeld in een 

stoet in Plopsaland De Panne.   

2. Ik ben ooit random aangesproken door een 

fotograaf om model te zijn. Sindsdien wonnen we 

meerdere prijzen.  

3. Ik heb samen met een vriendin de route ‘Stubaier 

Höhenweg’ door de Alpen afgelegd. We zijn enkele 

malen verdwaald en moesten de politie bellen. 

Maxime Calemyn – Lustrum  

1. Ik ben ooit al eens op een kwal gaan zitten waardoor 

Keone op mijn been geplast heeft om de pijn te 

verzachten.  

2. Walter is doof geworden door al het gezaag en de 

discussies ten huize Calemyn: preachhhh. 

3. Ik heb al een paar keer moeten overgeven op het 

vliegtuig omdat de avond ervoor te wild was.  

 Mona Verschueren – Cursus  

1. Ik heb 6 katten. 

2. Ik heb mijn fietssleutel in een liftschacht laten vallen.  

3. Toen ik klein was heb ik mij verstopt in de vriezer van 

mijn oma en opa. 
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 “It's very rare, only happens once every blue moon.” – 

T.C. over het online zijn van A.G. 

“Met 69 studenten zitten in de les Anal. Chemie is pretty 

nice”. – M.V.G. 

“Eigenlijk ben je kuisvrouw/barman. Je kuist shit en je 

giet dingen samen.” – S.V.D.P over labowerk 

 

“En dan twee zeesterren krijgen zeker, mijn bed is geen 

strand eh” – L.D. over het hebben van een trio 

 

"En die frigo, kan daar een mens in?" - M. C. 

 

Staat te wachten aan de rotavapor: “Soms moet ge daar 

nekeer tegen roepen, dan gaat da wa sneller.” Roept 

“zuigen slet” - assistent Chemie 
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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!  

Jungle Joy 

  Dit is veruit mijn favoriet! Jungle Joy is een biertje voor 

de exotische en tropische fans onder ons. Mango en 

passievrucht zorgen voor fruitige frisheid en een 

lekkere zure toets. Het bevat geen toegevoegde 

suikers en artificiële aroma’s. Het is een Belgisch bier 

gebrouwen in Brussel door de brouwerij Brussels Beer 

Project. Je kan dit biertje onder andere drinken in café 

Backdoor. 

Kleur: oranje blond 

Percentage alcohol: 6.6% 

Deugniet 

De deugnieterij spat van dit bier af! Met blote 

billen op het etiket en een levendige, speelse 

smaak heeft het zijn naam niet gestolen. Dit 

blond bier met een fijne volle kraag is fruitig en 

floraal  met weinig bitterheid. Wanneer je eraan 

ruikt, neem je een perfect evenwicht tussen 

groene appel en hop waar. Dit bier wordt 



Biertjes van de maand 

  

22 

gebrouwen door Brasserie Du Bocq en kan je onder andere 

in de Trollenkelder en Backdoor drinken. 

Kleur:  blond 

Percentage alcohol: 7.3% 

CORNET Smoked 

Dit bijzonder bier is nog niet zo lang op de markt. Wegens het 

grote succes is het online ook bijna overal uitverkocht. 

CORNET Smoked is een uniek blond Belgisch bier met een 

subtiele ‘smoked’ smaak. Het heeft alles van het krachtige en 

toch zachte karakter van CORNET. Door de extra rokerige 

toets krijgt de smaak meer diepgang. De unieke ‘smoked’ 

smaak wordt verkregen door het gebruik van geturfde mout 

(peated malt) en het toevoegen van extra gerookte 

eikenhouten snippers tijdens het brouwen. Het wauw-effect 

van dit bier zit zich in de servering. 

Een glas gevuld met rook wordt op 

je tafel neergezet. Hierna wordt het 

bier ingeschonken. Dit geeft nog 

een extra touche aan je bier.  

Kleur: blond 

Percentage alcohol: 8.5% 

Ben je benieuwd naar wat je vrienden allemaal drinken of ben 

je gewoon op zoek naar inspiratie? Download dan de app 

‘Untappd’. Dit is een soort van Instagram speciaal voor bieren. 

Elke keer als je een (speciaal) bier drinkt, kan je dit inchecken 

en punten geven. Geef elkaar een toost (like)! 
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Gegroet Chemicanen, een nieuw academiejaar is aangebroken, 

hopelijk hebben jullie een niet al te ontgoochelende zomer achter 

de rug en zijn de ongelukkigen met herexamens ondertussen 

gelukkig met de resultaten hiervan. Natuurlijk zijn jullie allemaal 

klaar voor een nieuw academiejaar (dat tegenwoordig overigens 

gemaskerd bal genoemd kan worden) vol plezier en avontuur. Zo 

hopen wij dat IAESTE komende zomer weer vele studenten van een 

onvergetelijke en avontuurlijke buitenlandse stage zal kunnen 

voorzien. Maar first things first, IAESTE, wat is dat voor een 

overgecompliceerd acroniem dat als ‘ice tea’ klinkt in het Engels? 

IAESTE? 

The 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. 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 

een pak levenservaring op te doen. 
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Stages? 

Hoe het veroveren van een stage exact in z’n werk gaat zal ruim op 

tijd gecommuniceerd worden. Hou jullie enthousiasme dus nog 

even in bedwang, alle informatie komt zeker op het geschikte 

moment tot bij jullie.  

Word lid van IAESTE Gent! 

Heb jij het gevoel dat je tijdens je 

studententijd te veel tijd op Netflix 

doorbrengt, blijf je dromen van alle 

National Geographic scènes, ben je 

het type persoon die altijd nieuwe 

gerechten wil proeven, heb je altijd 

al een passie gehad voor reizen en 

het leren kennen van nieuwe 

culturen? Maar vooral; wil je graag iets waardevols doen met dat 

overschot aan vrije tijd? Dan is IAESTE de perfecte organisatie om 

van je studententijd iets unieks te maken!  

Je komt bij IAESTE terecht in een 

hechte groep gemotiveerde 

studenten, waar je jouw 

persoonlijke skills ontwikkelt 

gecombineerd met het ontdekken 

van de ganse wereld. Zo kan je als 

actief IAESTE-lid bijvoorbeeld 

buitenlandse conferenties bijwonen, georganiseerd door IAESTE-

comités wereldwijd. Daarnaast wordt er jaarlijks een twinning 

georganiseerd: op vierdaags bezoek gaan bij een ander IAESTE-

comité ergens in de wereld. Op deze en vele andere evenementen 
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leer je ontzettend veel waardevolle soft skills bij die 

doorslaggevend kunnen zijn bij een sollicitatie en maak je een hoop 

internationale vrienden. 

Wil jij verder kijken dan je neus lang is en voel je je geroepen om 

deel uit te maken van een studentennetwerk dat zich uitstrekt over 

heel onze aardbol? Aarzel dan zeker niet en stuur ons een berichtje 

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

leren kennen! 

 

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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Onze geliefde Overpoort is niet meer wat het geweest is. Het 

alternatief om de Overpoort vol met terrasjes te zetten klonk 

veelbelovend, maar de  vele sceptische artikels in de media 

bleken op dag één al terecht te zijn. Mondmaskers werden 

achterwege gelaten, volgens vele studenten was met elkaar 

knuffelen de nieuwe definitie van 1,5 m  afstand houden en 

de hele Overpoort werd één grote bubbel. Eerlijk? Het was te 

verwachten en ook niet te vermijden. Na zes maanden 

isolement greep iedereen naar dat beetje vrijheid en sociaal 

contact dat ons gegeven werd. Hoewel we allemaal zo graag 

willen dat we binnen enkele maanden weer lichtjes 

beschonken door de Overpoort kunnen kruipen, zit dat er 

jammer genoeg nog niet in. Gelukkig heeft Gent meer te 

bieden dan alleen de Overpoort! Ontdek hieronder bekende 

en minder bekende cafés die zeker een bezoekje waard zijn. 

Backdoor - Sint-Amandstraat 26, 9000 Gent 

Deze gezellige ‘bruine kroeg’ 

bevindt zich niet zo ver van de 

Overpoort. Hoewel het drie 

verdiepingen heeft (de zolderruimte 

is een echte aanrader!), zit het hier 

nagenoeg elke avond vol. Het heeft 

zijn naam van Rock&Roll café niet 

gestolen. Muziek van The Doors, Led 

Zeppelin, Deep Purple, The Beatles 

en The Rolling Stones wordt hier 

steevast afgespeeld en platenhoezen en posters van 

verschillende rockbands hangen hier aan de muur. Met een 
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kaart om U tegen te zeggen (lees: meer dan 100 bieren), vind 

je voor elk wat pils. 

De Geus van Gent - Kantienberg 9, 9000 Gent 

Het Geuzenhuis, beter bekend 

als De Geus van Gent, is aan het 

water gelegen en heeft uitzicht 

op de Sint-Pietersabdij. Het ligt 

vlakbij de Kinepolis en kan dus 

perfect gecombineerd worden 

met een filmavond. Het café is 

ingedeeld in een café, salon en 

biljartkamer. Plof je neer in één van de zetels en geniet van 

het gezellige interieur vol oude lampenkappen, spiegels en 

oude boeken. Als het zonnetje toch nog eens zou schijnen, 

kan je ook op het terras met uitzicht op het water zitten. Met 

20 bieren van het vat, 60 bieren op fles, oude Geuzes en een 

selectie wijnen ben je zeker een avond zoet. 

Marimain - Walpoortstraat 17, 9000 Gent 

Ben je ook zo iemand die op café graag de passanten keurt? 

Dan is Marimain perfect gelegen voor jou! Vanop dit 

populaire terras zie je menig studenten afzien op die 

verdomde berg aan de Vooruit. 

Bovendien is dit een café met een 

geschiedenis die door elke 

Gentenaar gekend is. De naam van 

dit café komt  dan ook van de 

vroegere bazin Mary Brouillard en 

de Gentse komiek Romain 
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Deconinck. Zijn standbeeld staat op de trappen voor zijn 

volkstheater, de Minardschouwburg.. Hoewel de kaart iets 

beperkter is, kan je genieten van lekkere cocktails, biertjes en 

wijnen.  

Barrazza - Hoefslagstraatje 6, 9000 Gent 

Hoewel dit café vooral in de zomer een 

bezoekje waard is, mag hij niet 

ontbreken in het rijtje! Midden in het 

centrum ontsnap je hier even aan alle 

drukte. Als je een plaatsje vindt op het 

gezellige terras dan zit je letterlijk aan 

het water. Je zit hier in een romantisch 

kader met de juiste aangepaste muziek 

en tussen de zwoele kaarsjes of op het 

uniek terras. Barrazza is bovendien niet 

alleen een biercafé, maar ook een koffiebar en thee- en 

eethuis. Alsof dat nog niet genoeg is, kan je er ook 

gezelschapspelletjes spelen. Klinkt als de perfecte date, toch? 

Dulle Griet - Vrijdagmarkt 50, 9000 Gent 

Dit café staat gekend om zijn MAX-bier. In ruil voor 

je schoen krijg je 1,2 liter bier in een groot 

koetsierglas (een bierglas zonder voet en met 

een houten staander). Je schoen wordt dan in 

een mandje gelegd en wordt met een touw 

richting het plafond gehesen. Dit hele 

gebeuren is op zichzelf al een 

beleving. Bovendien kan je hier nog 

heel wat andere bieren drinken!  

Wat  bier toch doet met een mens 
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We horen de vorige generaties vaak zeggen: “In onze goede, oude 

tijd.” Hoe was het nu echt om 10 of 20 jaar geleden praeses, cantor 

of schachtentemmer te zijn? Lees hieronder elke maand een 

interview met één van onze voorgangers. 

Hallo! Eerst en vooral een dikke merci om tijd vrij te maken voor 

dit interview. Misschien kan je beginnen met je even voor te 

stellen en vertellen hoe u met Chemica in contact bent 

gekomen. 

Mijn naam is Jordi De Coster. Ik ben in 1996 gestart aan mijn eerste 

jaar Scheikunde aan de UGent, eerste kandidatuur noemde dat 

toen. Ik zat eerst niet op kot, want ik was een voetballer. In week één 

was ik al naar de openingsfuif van Chemica en naar de 

openingscantus geweest. Ik heb toen het kotleven ontdekt en  2 

weken later zat ik op kot en was mijn voetbalcarrière gedaan. De 

studentenclub stelde zich ook tijdens de eerste lessen voor. Ik 

kende niemand in de richting, dus ik ben daar alleen binnen 

gestuikt. 

Waar vond de openingsfuif toen plaats? 

De openingsfuif vond plaats in de Epibrand. Achteraan dit café was 

er een zaal, de Sjakosj. Dat was het café rechtover het straatje waarin 

nu de Porter is.  

Na die eerste weken hebt u zich dan laten dopen. Hoe zag de 

doop er toen uit? 

De doop was niet één van de zwaarste dopen. De nadruk lag vooral 

op plezier. Er was eerst een buitendoop. We werden toen 

vuilgemaakt met bloem en eieren. Hierna volgde er een 

binnendoop. Dit was een doopcantus in de Salamander. We 
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moesten toen allemaal opdrachten doen. Ik was de “Koekoek”.  Ik 

zat in een doos met een raampje en als de praeses vroeg hoe laat 

het was, moest ik met mijn hoofd naar buiten komen en daarop 

antwoorden. Als ik er met meer dan drie minuten naast zat, moest 

ik een adje doen. 

Het schachtenjaar was je dan zo goed bevallen dat je het jaar 

daarna besloot om in het praesidium te gaan? 

Ja, klopt. Tijdens mijn 2e kandidatuur was ik sportpraeses. We 

hadden een zeer actief schachtenjaar. Mijn vriend, Patje, is zelfs van 

schacht meteen naar praeses gegaan. Als sportpraeses moesten wij 

ook zorgen voor leden op het IFT en de 12-urenloop. We hebben 

ook eens tussen alle faculteiten lasershooten georganiseerd. 

Tijdens mijn  3e jaar ben ik dan praeses geworden. Dit was eigenlijk 

mijn bisjaar. Ik moest maar 4 vakken opnieuw doen, maar bij ons 

betekende dat meteen dat je heel het jaar opnieuw moest doen. Ik 

had dus een rustig jaar waardoor ik veel tijd in het praesidium kon 

steken. Dat is me zeer goed bevallen. Hierna ben ik nog een jaar 

praeses geweest en daarna ben ik gestopt met scheikunde omdat 

het toch niet echt mijn ding was en dus ook met het praesidium. 

Hoeveel schachten hadden jullie gemiddeld tijdens een 

academiejaar? Hadden jullie het toen ook al moeilijk met het 

imago van studentenverenigingen?  

We hadden een 20-tal schachten per jaar. Op een cantus waren er 

meestal tussen de 60-120 studenten aanwezig. Vroeger waren er 

ook al mensen die niets van een studentenvereniging moesten 

weten, maar dat was minder uitgesproken dan nu. Ik vond het altijd 

belangrijk dat iedereen die aanwezig was, zich ook amuseerde. Ik 

heb mezelf nooit opgesteld als de grote baas. Het fungehalte moest 
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er zijn, ook voor de schachten. Na de cantus ging ik ook gewoon 

naast een schacht gaan zitten en daarmee een babbeltje slaan.  

Tijdens de cantus was er uiteraard wat hiërarchie, maar na de cantus 

deed ik mijn lint uit. Op die manier denk ik wel dat ik het nodige 

respect kreeg. Als ik tijdens een cantus dan stilte vroeg, was 

iedereen ook stil. 

Organiseerden jullie buiten cantussen en feestjes ook nog 

andere activiteiten?  

Wij hebben het 1ste galabal van Chemica georganiseerd. Dat was in 

zaal Cocteau en dat was zeer kleinschalig. Er kwam zo een 200 man 

naartoe. We organiseerden ook een Kerstrevue. Dat was een 

kerstshow  in een zaal met podium en rode doeken. Er werden dan 

verschillende actjes opgevoerd zoals een interview met een prof 

(professor Iserentant aka de schrik van de scheikundestudent) en 

reclamesketches. We gingen ook elk jaar gaan bierbowlen. We 

organiseerden ook de Shiwawafuif. Chemica was hier vree gekend 

en berucht voor. Het was een gewone fuif waar we Shiwawa 

serveerden. Dit is een cocktail met sterke drank (cointreau, wodka 

of rum en tequila) dat in brand werd gezet en dan lieten we daarin 

een suikerklontje smelten. 

Wij hebben ook de eerste skireis met Chemica georganiseerd. We 

waren toen met zestig en zijn naar Risoul gegaan. We gingen ook 

elk jaar naar de massacantus die toen in ’t Kuipke doorging. 

Wat waren jouw favoriete cantusliedjes? 

Sarie Marais, Trink Trink Bruderlein trink werden veel gezongen. 

Mijn eigen favoriet is misschien toch het zwartbruine bier! Daar 

werden toen vrije versies toegelaten, en dat werd meestal hilarisch. 
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Het leukste moment tijdens een cantus: de 3-4 seconden stilte bij 

het gezamenlijk drinken van een ad fundum. Ik vond dat steeds een 

wonderlijk moment. Wat ik tof vond als praeses was het liedje Filia 

Pastoris. Dat is een liedje met 7 strofes in 7 talen en een schacht 

moest de eerste strofe vaak vertalen. De eerste strofe was in het 

Latijn, dus de schachten konden dat niet en dan moesten ze een 

strafje doen. De 7 strofen waren eigenlijk steeds hetzelfde, maar in 

een andere taal. 

Wat waren jullie populaire uitgaancafés? 

Ons stamcafe was café De Cantus aan De Sterre. Dat was ook een 

café met een cantuszaal. We gingen ook veel naar de Sjakosj, de 

Salamander, de Decadance, de Vagant, Patapoef (Kramersplein); 

Père Total, Palieter, Pi-Nuts en de Twio. 

Hadden jullie ook andere studentenverenigingen waar jullie 

goed mee overeen kwamen? 

Met de Biologie (GBK) en met Geneeskunde kwamen wij goed 

overeen. Met WiNa ook, maar daar werd soms ook wel wat mee 

gelachen      . 

Ik heb u vorig academiejaar ook op onze familiecantus gezien. 

Waren er veel verschillen die u toen opvielen tussen vroeger en 

nu? 

Ja, er viel me onmiddellijk iets op en dat was de snelheid! Jullie 

zingen de liedjes soms twee keer zo snel als wij dat vroeger zongen. 

Ook het algemene tempo van de algemene cantus ligt bij jullie veel 

hoger. Bij jullie is het één liedje na het andere, bij ons was dat wat 

meer op het gemak. 
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Bij ons leidde de praeses vooral de cantus en de cantor assisteerde 

en zong de liedjes voor. Bij jullie had de cantor een iets grotere rol 

tijdens de cantus. Wij deelden ook wel vaker strafjes uit, maar ook 

hier lag de nadruk op het ludieke. Één van de zwaardere strafjes 

was bijvoorbeeld de Dalton. Je had dan een volle pint, een iets 

minder volle pint, nog een pint die minder vol is (net zoals de 

Daltons van groot naar klein staan). Ook de snooker was een strafje. 

Je zet 6 pinten op een tafel en je moet ze alle 6 atten telkens met 

een koprol tussen. Bij 69 moesten twee mensen naar voor komen. 

Één iemand hing ondersteboven en de andere stond gewoon recht. 

Zo moesten ze allebei hun pint leegdrinken. 

Wij hadden ook een pisrijmpje. Als je naar toilet wou, moest je een 

pisrijmpje opzeggen. In het begin van elke cantus werd dan een 

opstelling afgesproken (bv. ABAB). Dat rijmpje moest dan uit vier 

zinnen bestaan en het moest duidelijk worden dat je naar toilet 

moest zonder dat de woorden toilet, wc, plassen,… erin 

voorkwamen. Als het echt een leuk rijmpje was, mocht je van de 

praeses naar toilet gaan. 

Vroeger was onze codex heilig. De codex lag op een pint tijdens 

een tempus en dan was dat een teken dat die codex van jou was. 

Iedereen ging plassen en die codex bleef ook echt liggen tot het 

einde van de tempus. Bij jullie neemt iedereen zijn codex mee in 

zijn zak. 

Nogmaals bedankt voor dit interview en tot nog eens op de 

familiecantus!
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De start van een nieuw semester, menig Chemicaan denkt hierbij 

maar aan een ding: het openingsvat. Ook wel de start van een jaar 

vol plezierige avonden. Door omstandigheden moesten we dit jaar 

helaas zonder 

starten. Gelukkig 

kon jullie nieuwe 

praesidium de 

schade beperken. 

Zo kwamen ze zelfs 

met een 

spiksplinternieuw 

concept op de 

proppen. En of het 

in de smaak viel! Het 

gemis van een 

openingsvat werd door velen al snel weggedronken. Voor zij die 

nog niet weten over wat ik het heb, vanaf nu heeft chemica zijn 

eigen coronaproof bar; ChemicApéro. De ideale gelegenheid om 

met je bubbel nieuwe Chemica-herinneringen te kweken. Deze 

Chemicanen vertellen alvast over hun ervaring van deze avond. 

Voor de mensen die de eerste editie gemist hebben, niet getreurd! 

Er komen nog enkele edities aan doorheen het academiejaar. 

Schrijf je tijdig in want de tafels zijn snel bezet. Tip: Houd de 

evenementpagina op Facebook goed in het oog. 

Faust 

Daar was hij al terug, dag 1 van het academiejaar. Hoe anders je 

jaar goed inzetten dan met een goeie Chemica activiteit. De “rona” 

dreigde hier eerst een stokje voor te steken, maar de nieuwe garde 

van het Chemicaanse praesidium heeft het toch maar voor elkaar 
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gekregen. ChemicApéro was er om de dorst te lessen, maar ook 

om na een lange zomer de vrienden terug te zien (op een afstand 

waar Marc Van Ranst u tegen zou zeggen). De sfeer zat goed, zelf 

beter dan de hippe DIY houten Dansaertvlaming bankjes die het 

terrein op de Sterre sierden. De pintjes konden misschien wat meer 

prik gebruiken maar toch hebben we ons buikje kunnen vullen en 

onze portefeuilles kunnen legen. Misschien zal ik tegen volgende 

editie eindelijk doorhebben hoe het drankkaartensysteem werkt. 

Om samen te vatten, voor sfeer en gezelligheid een 10/10. 

Shoutout naar de DJ om WAP te draaien.  

Grtz, Faust 

Céline 

Na een periode waar maar geen einde aan leek te komen en een 

teleurstellende zomervakantie waarbij gemaakte plannen keer op 

keer tot gruzelementen werden gereduceerd door een virus met 

een naam die vroeger een mooiere betekenis had, was de 

belangstelling voor het begin van een nieuw academiejaar groot. 

De start van een nieuw jaar werd pré-coronatijden traditioneel 

ingeluid door een openingsvat. Een vettige avond waarbij de strijd 

om zoveel mogelijk pinten te verzamelen centraal stond. Daarnaast 

werd er bijgepraat met de mede-Chemicaan over wat zij die zomer 

zoal uitgespookt hadden. Deze avond van overvloed ontspoorde 

meestal in meerdere tactisch gelegde kotsjes en dutjes aan de bar 

van de Porter House. 

 Ondanks dat deze magische gebeurtenis ons harteloos ontnomen 

werd door Corona, kwam onze geliefde studentenvereniging met 

hun eeuwige creativiteit met een alternatief: ChemicApéro, een 
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samentrekking van twee van de mooiste woorden, Chemica en 

Apéro. Wat kan hier slecht aan zijn? Het bleek een schitterende 

avond te zijn. Het weer was prachtig en het sfeerbeheer was on 

point. Het gerstenat aan studentikoze prijzen vloeide rijkelijk, hetzij 

wel elk in zijn eigen bubbel. Conclusie: ondanks corona hebben we 

toch ons dorstige kelen kunnen smeren en onze sociale contacten 

kunnen onderhouden (vanop een veilige 1,5m afstand natuurlijk). 

Voor herhaling vatbaar! 

Simon 

Maandag 21 september vond de eerste Chemica-activiteit van dit 

academiejaar plaats, ChemicApéro. Een gezellige baravond op de 

locatie van de zomerbar Cabane Banane op een grasveldje naast 

S5. 

Ik had samen met 5 vrienden afgesproken om iets te gaan drinken 

en zo het academiejaar goed in te zetten. Na een vlotte reservatie 

op een gebruiksvriendelijke website (lees: vragen voor een tafel 

aan EM) zakten we rond 20u af naar de Sterre. Na even onze handen 

te hebben ontsmet en een duidelijk plan met de looprichting uit ons 

hoofd geleerd te hebben, namen we plaats aan onze tafel. Deze lag 

vlak naast de bar, ideaal! 

Het graspleintje was super gezellig ingericht. Je had helemaal niet 

door dat je op een universiteitscampus zat. Je waande je eerder op 

het terras van je favoriete bar op een warme zomeravond. De 

houten lounges en banken, gezellige lampjes en kaarsjes op de 

tafels zorgden voor veel sfeer en gezelligheid. De kaarsjes 

verhoogden wel het risico voor brandgevaar, zeker in combinatie 

met CVE en YT. Gelukkig begaven de kaarsen het voor dat er brand 

ontstond. Doordat de zomerbar in een stukje natuur gelegen is 
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moet je vallende eikels, die je hoofd soms kunnen raken (heeft 

MVDB meerdere keren ondervonden) er bijnemen. 

Nadat we genoten hadden van een overheerlijke sangria verraste 

Chemica ons met een gratis pintje! 

Wat later op de avond volgde ook een happy hour. Pintjes aan een 

halve euro, wat wil een student nog meer!  

Het was een fantastische avond, een spetterende start van het 

academiejaar! Een dikke merci aan EM en LW voor de top 

organisatie. 

Kom zeker af naar de volgende ChemicApéro! Het is het ideale 

coronaproof evenement om samen met je vrienden naartoe te 

gaan! De drank is heel goedkoop, de sfeer top en organisatie 

feilloos. Geen excuses om niet af te komen! 

Tot dan! 

Simon 

Pol 

De eerste Chemica activiteit van het nieuwe academiejaar. Het 

moment waar zowel rasechte als toekomstige Chemicanen 

ongelooflijk hard naar uitkeken. Eindelijk weg van thuis, weg met 

de vakantie (of herexamens) en terug naar school. Bij de meeste 

back2school acties vind je meestal kortingen op boekentassen, 

markeerstiften, twee-voor-de-prijs-van-één geodriehoeken etc.  

Natuurlijk doen we bij Chemica niet aan deze triviale zaken maar 

regelen we gewoon goedkoop bier.  
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Geen betere manier om het nieuwe jaar te starten dan oude 

vrienden terugzien, nieuwe vrienden te maken en ondertussen 

gezellig te tafelen met een biertje in de hand. 

Dit klinkt misschien niet al te speciaal maar ChemicApéro was 

natuurlijk niet zomaar een gezellige baravond. Er dienen de laatste 

tijd nogal wat maatregelen gerespecteerd te worden om alles zo 

coronaproof mogelijk te doen verlopen. Gelukkig stond er op de 

Sterre 'Cabane Banane' waar het hele gebeuren in alle veiligheid 

kon doorgaan. Het is voor velen misschien nog wat gewoon 

worden. Geen kusjes als begroeting, in de bubbels blijven, het 

eenrichtingsverkeer (M.C. hou je er eens aan broer). Maar ondanks 

deze maatregelen zat de sfeer er goed in. Het bier vloeide rijkelijk, 

iedereen had het naar zijn zin en laat ons eerlijk zijn: bier aan tafel 

gebracht krijgen is een pak gemakkelijker dan naar de bar 

strompelen. 

Heel kort samengevat: We hebben ons geamuseerd, we hebben 

gedronken, we zijn ontsmet (vanbinnen en vanbuiten). Dit was een 

eersteklas, coronavrije Chemica activiteit. 

Pol 
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Studeren kost geld. Elk jaar hebben we een stapel boeken nodig en 

ook de kosten van het kotleven 

mogen we niet vergeten. We 

doen flink wat geld op aan deze 

zaken en dan heb ik nog niks 

gezegd over het uitgaan. 

Goedkoop is zeker niet altijd het 

beste, maar hier en daar een 

centje uitsparen is mooi 

meegenomen. Daarom krijgen 

jullie in dit rubriekje enkele tips 

om het goedkoper aan te pakken.  

Sipje hier, sipje daar 

Je moet al heel wat moeite doen om een student te vinden die niet 

geniet van een pintje, wijntje of andere alcoholische drank. De 

voordeligste optie voor studenten is de aankoop van eigen drank. 

Dit doe je het best in de drankenhandel zelf indien je de meest 

goedkope prijs wil betalen. Wil je echt geld besparen, koop dan 

grote hoeveelheden aan. Mogelijks krijg je daardoor nog extra 

korting ook. Een nadeel is echter dat we deze grote hoeveelheden 

ergens moeten  stockeren. Groepsaankopen samen met anderen is 

hierbij de oplossing. 

Winkels zoals Colruyt of Albert Heijn zorgen daarbij nog eens extra 

voor de student. Deze winkels doen vaak aan promo’s op hun drank 

en zeker als je kiest voor grotere hoeveelheden.  



 How to save money   

  

42 

Daarnaast koop je bier het best in flesjes als je het goedkoop wil 

houden. Een sixpack blikjes kost meer dan 5 euro. Een bak bier, 

waar dus vier keer zo veel 

inzit kost ongeveer 13 euro. 

Kijken we  echter naar de 

wijn dan blijkt een krat wijn 

altijd goedkoper te zijn dan 

een fles wijn. 

Voor een avondje op kot 

vonden we dus de 

oplossing, maar ook cafés doen soms happy hours waarbij je bier 

of wijn aan 1 + 1 gratis krijgt. Wil je jouw budget in de hand houden 

tijdens het drinken, neem dan een vast bedrag mee dat je wilt 

spenderen en laat je bankkaart thuis.  

Bonussen pakken  

Iedere student kent ze 

wel, de promo’s in de 

Colruyt of de vele 

bonussen in de Albert 

Heijn. Enkele studenten 

(waaronder ikzelf) maken 

er een sport van om 

zoveel mogelijk bonussen 

te verzamelen in de AH. Je kan dit echter niet zonder de vele 

bonuskaarten waarmee ze rond je oren smijten. Gelukkig hebben 

enkele app-ontwikkelaars hier een oplossing op gevonden, 

namelijk Stocard. Dankzij deze app heb je nu alle klantenkaarten en 
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kortingskaarten op zak zonder deze fysiek te hoeven meedragen. 

Zo vergeet je nooit meer je bonuskaart of extra pass.  

Too Good To Go 

Nu we toch bezig zijn over applicaties, hier volgt nog een 

prachtexemplaar om geld uit te sparen, namelijk de app ‘Too Good 

To Go’. Via deze app zie je 

welke handelaars op het 

einde van de dag nog 

bepaalde producten over 

hebben. We spreken dan 

vooral over voeding. Jij kan 

deze producten kopen 

tegen een goedkopere 

prijs en zo verhinderen dat 

ze in de vuilnisbak 

belanden. Zo heb je niet 

alleen goedkoop eten, maar 

werk je ook mee aan een wereld zonder voedselverspilling. Als je 

dat geen goed gevoel geeft, weet ik het ook niet meer. 

Studentenkaart en wat is het waard? 

De studentenkaart, jouw betaalmiddel in de resto’s en toegangspas 

op de examens biedt vaak heel wat bijkomende voordelen! Je hebt 

er voordelen in de fitness, in winkels , in snackbars, in restaurants, 

in bioscopen, in het theater, in musea, in het zwembad, in het 

reisbureau en ik kan nog wel even doorgaan. Je kan het zo gek niet 

bedenken of je kan er als student korting krijgen. Je doet er dus 

zeker niks mis mee om ze boven te halen in verschillende winkels in 
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de hoop sappige kortingen te krijgen. Wil je liever zeker zijn of je 

ergens wel degelijk korting krijgt met je studentenkaart? Ga dan 

zeker eens kijken op volgende website: Studentenkorting.be  

Nog enkele kleine winkeltips 

Ga zo laat mogelijk naar de supermarkt – de kans dat bepaalde 

producten zijn afgeprijsd omdat ze niet heel lang meer houdbaar 

zijn, is zo veel groter. 

Houdbare zaken zoals toiletpapier of wasmiddel zijn in de 

aanbieding vaak een stuk goedkoper – dus dat betekent hamsteren 

(nu er terug genoeg is voor iedereen). Je hebt deze producten toch 

nodig en ze blijven lang goed. 

Frisdrank, chips en dergelijke zijn vaak veel duurder dan een fruit of 

iets gezonds. Probeer dus chips en dergelijke te laten staan. Dat is 

ook nog eens goed voor de lijn. 

Als je gaat winkelen, doe je dit best 1 keer voor heel de week. Je 

betaalt meer als je elke dag zou gaan en je verliest ook nog eens 

meer tijd. 

Op zondag zijn de winkels vaak dicht, dat wil zeggen dat je op 

zaterdag heel wat goedkope etenswaren op de kop kan tikken. De 

winkels moeten leeg, zodat er geen eten slecht wordt. Dat wordt of 

thuis inkopen doen of in het weekend op kot blijven. 
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Dit jaar maken jullie kans om deel te nemen aan een speciale en 

zeer unieke ervaring! Want voor het eerst in de geschiedenis stellen 

wij jullie met trots voor: Kamp Chemica!  

Wat? Een test om te bewijzen dat je waardig genoeg bent om in 

Chemica te treden, wat het studentenleven heel wat plezanter zal 

maken. Dit jaar staat er ook weer een heel comité paraat om jullie 

klaar te stomen voor jullie intrede in de beste studentenvereniging 

van Gent.  

Datum? Kamp Chemica zelf zal ’s avonds plaatsvinden op dinsdag 

10/11 en zal vooraf gegaan worden door een reeks opdrachten die 

jullie per groepje moeten uitvoeren. Hiervoor krijgen jullie 2 weken 

de tijd. Bekijk zeker het evenement op Facebook en de video 

waarin we jullie willen warm maken voor de beste keuze uit jullie 

studentenleven.  

Waaraan kan ik mij verwachten? Heel veel plezier, veel nieuwe 

vrienden, de beste ervaring uit jullie hele leven, een mooi lint en de 

toegang om samen met je geliefde studentenvereniging te gaan 

cantussen (als dat vervelend virus eindelijk onder controle zal zijn)! 

Waarom zou ik mij inschrijven? We hebben tijdens onze intrede 

in Chemica allemaal heel veel vrienden gemaakt en meestal blijven 

dit vrienden tijdens je hele studentenleven. Het is de meest unieke 

ervaring die niemand je ooit zal afnemen.  

En voor zij die schrik hebben of toch nog een beetje twijfelen, stuur 

ons zeker een berichtje! Kom ook zeker af naar de infoavond op 

20/10 voor meer informatie!  

Hopelijk tot snel! Chemica  



Opsporingsbericht 

  

46 

! Belangrijk bericht !    VERMIST ! Belangrijk bericht ! 

Beste lezer 

Onze excuses om uw leesplezier zo abrupt te onderbreken. Graag 

vragen we even uw aandacht voor volgende belangrijke 

mededeling. Op de nacht van 24 september omstreeks 20:00 kreeg 

Chemicare een schokkend telefoontje. Guillaume Chardonnay 

werd opgegeven als vermist.  

Nog geen vier uur nadat meneer Cattebeke als voogd werd 

aangesteld door mevrouw Van Robays, verdween zijn troetelkind 

spoorloos in de nacht. Angstig gingen de twee op zoektocht, wat 

jammer genoeg naast tranen  en een gebroken hart weinig 

opleverde. 
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Guillaume Chardonnay werd het laatst gezien in het Chemicakot 

gelegen op het derde verdiep van gebouw S5 op Campus Sterre. 

Naast een goedkope witte wegwerpzak, bijzonder veel lube, een 

zetel met vreemde plekken en prachtige Chemica mondmaskers 

(die maar 5 euro kosten per stuk!) zijn er geen sporen van geweld 

noch van ongewenste reclame aangetroffen. 

Meneer Cattebeke reageerde emotioneel wanneer gevraagd werd 

wat hij zou doen moest de fles-napper gevat en ontmaskerd worden 

“Ik sla die kapot, zeker als em foking Jerry/rost is!”. Na even tot rust 

te komen, voegde hij eraan toe dat hij vooral hoopt op een 

emotionele schadevergoeding (pro-penning zijnde lijkt hij nog 

steeds die geldlust niet verloren te zijn).  

Indien u informatie heeft over de mogelijkse ontvoering van 

Guillaume Chardonnay, gelieve dan meteen contact op te nemen 

met Chemicare. U kan het gratis nummer ten alle tijden bereiken 

(+32 471 03 49 74). 

Inspecteur Cleyman 
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Dit is de kalender onder voorbehoud. Houd er rekening mee dat 

door onze beste vriend de ‘rona’ sommige evenementen last 

minute kunnen gewijzigd of afgelast worden. Houd onze 

Facebookpagina dus zeker in het oog! 
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Een droedel is een raadsel waarbij alleen letters of tekens gebruikt 

worden en waarbij de onderlinge positie dikwijls van belang is. 

Oplossingen zijn achteraan het Pipetje te vinden. 
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Elke maand schotelen we jullie enkele dolle dilemma’s voor.  Een 

echt ijsbreker en dé perfecte manier om je nieuwe vriend/vriendin 

beter te leren kennen. 

Je moet op het terras altijd een slokje aan een vreemde vragen 

OF 

Je moet in het openbaar vervoer altijd bij een vreemde op de 

schoot gaan zitten 

 

 

Altijd slechte wifi hebben 

OF 

Één keer per week wordt er onverwacht op je gezicht gekakt door 

een vogel 

 

 

Je hebt een leger kabouters dat alles doet wat je zegt 

OF 

Elke dag om 12h staat de tijd een uur stil alleen voor jou 
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Gegroet Chemicanen, 

Wat vliegt de tijd! Half oktober, week 4?? Het lijkt wel of het 

gisteren was toen we jullie ontvingen op onze eerste editie 

van ChemicApéro. Wat een blij weerzien was me dat! 

Gezellige setting, lekker bier en het knapste praesidium. 

Meer moet ne mens niet hebben. 

We gaan nu ook niet liegen. Die cantussen en feestjes in de 

Porter worden gemist. Door deze moeilijke tijden leren we 

gelukkig wel de kleine dingen te appreciëren. Wie had nu 

gedacht dat een simpele spelletjesavond in S4 of een avondje 

Among Us ons zo gelukkig kan maken? Ik heb me door een 

wijze man laten vertellen: “Het leven is als neuspeuteren, je 

moet er uit halen wat er in zit”. Beetje vies wel, maar beter kan 

ik het niet verwoorden. 

Tussen al dat filosoferen door, zullen wij jullie met hart en ziel 

elke maand voorzien van Chemica’s favoriete maandblad. We 

zijn er nog altijd niet in geslaagd een foto met ons twee te 

maken. Ons goed voornemen tegen het volgende Pipetje. 

Inzendingen van legendarische quotes en sappige roddels 

zijn nog altijd zeer welkom. Lieve berichtjes zijn nog zeerder 

welkom.  

Dan kunnen we jullie enkel nog meegeven: houd 

het veilig en geniet nooit met mate! 

Jullie scriptoren,  

Matthijs & Karo 
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Ken je praesidium 

Hieronder kan je de waarheden van onze praesidiumleden 

vinden. 

Tom Cardoen – Vice   

Mijn snor is mooi!!!! (of ik kan alle 50 staten van de VS 

opsommen)  

Ellen Veelaert – Sport  

Tijdens een spelletje ' om ter langst je adem inhouden' wou 

ik heel graag winnen, ik hield mijn adem zo lang in da ik flauw 

viel. 

Lowie Stanssens – PR-intern   

Mijn vrienden hebben mij ooit naar mijn kot moeten dragen 

na een avondje ovp. 

Jorian De Jonge – Cultuur  

Ik heb deze zomer voor het eerst op een vliegtuig gezeten. 

Arthur Cleyman – Web  

Ik ben meerdere malen geslutshamed door mijn eigen 

moeder en heb het awkward moment van een zus die tijdens 

de seks binnenwandelt al meegemaakt. 

Maud Van Ginneken – V.M. 

Niemand kan mij verslaan op Mario Kart Nintendo DS.  



Oplossingen 

  

56 

Matthijs Van Hooste – Scriptor   

Tijdens lesvrije zat ik niet bovenop een berg maar wel 

bovenop een duin aan de zee. Ik en enkele vrienden vonden 

er niets beter op dan in onze zatte te freerunnen. Ik heb toen 

mijn eerste back flip gedaan zonder al te veel zand te eten. 

Linde Wackenier - Feest  

Meer dan 13 jaar geleden hielden we een bbq bij ons thuis. 

Mijn broer (1 jaar) kwam meerdere keren naar beneden 

omdat hij nog niet wou slapen. Uiteindelijk hoorden we hem 

niet meer, dus we dachten dat hij sliep. Een klein halfuur later 

ging de deurbel. Daar stond de politie, met mijn broer naast 

haar. Ze had hem gevonden in het midden van de straat  en 

was al een tijd zijn huis aan het zoeken.   

Jolien Beniers – Sport  

Na massacantus vorig jaar heb ik op de tram naar het station 

een spauwke gelegd ineen plastieken zakje. Jammer genoeg 

scheurde het (zeer goed gevulde) zakje langsonder en lag de 

tram vol kots. Sorry De Lijn. 

Anthony Gryseels – Cursus  

Twee jaar geleden was ik met een paar vrienden in 

montenegro op vakantie. Maar aangezien de vliegtuigtickets 

goedkoper waren om te landen in Kroatië, zijn we daar 

geland om dan de bus naar montenegro te nemen. Nu had 1 

van mijn vrienden zijn paspoort vergeten, dus hebben we 

iemand betaalt om ons de grens over te smokkelen in de 

koffer van een auto. 
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Jerry – Penning  

Je vrienden zijn bij een feestje bij de buren, maar zelfs na naar 

elkaar te schreeuwen heb je niet door dat het je vrienden zijn. 

Karo Van Lil – Scriptor  

Ik kan met mijn tong mijn elleboog likken. 

Elise Moelaert – Feest  

Ik ben ooit random aangesproken door een fotograaf om 

model te zijn. Sindsdien wonnen we meerdere prijzen.  

Maxime Calemyn – Lustrum  

Ik ben ooit al eens op een kwal gaan zitten waardoor Keone 

op mijn been geplast heeft om de pijn te verzachten.  

Mona Verschueren – Cursus  

Ik heb mijn fietssleutel in een liftschacht laten vallen.  

Droedels 

1. opdrinken  

2. langslaper 

3. watervoorziening 

4. vraagstelling 

5. bovenkleding 

6. onderwijzer 

7. Inenting 

8. feestnummers
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             Steenbok (22/12-20/01) 

             Must do: Ooit al eens gehoord 
van een tequilla suicide? Vraag ernaar 
op café en ga ervoor! (Op eigen risico 
wel te verstaan, de scriptoren zijn niet 
verantwoordelijk voor mogelijke 
ongevallen.) 

Work-out: Bedsport is ook sport. 

Ongelukje: Bedplassen?!? Bestaat dat 
nog op onze leeftijd? Vervang je 
lakens maar snel!  

 

             Waterman (21/01-19/02) 

              Must do: Te Gent, de oude 
stede, Daar lag het Gravensteen, Daar 
lag het Gravensteen… Maar heb je het 
Gravensteen ook al eens echt 
bezocht?  

Work-out: Trek je vrienden mee en 
doe haasje over van de Sterre tot aan 
de ledeganck. 

Ongelukje: Woeps, waar is die 
condoom opeens naartoe? Dat daar 
maar geen kindertjes van komen. 

 

             Vissen (20/02-20/03) 

            Must do: Chemicabar, de 
meest gezellige bar die je in deze barre 
coronatijden zal vinden. Geniet van 
lekkere pintjes, cocktails en meer. 

Work-out: Beklim de trappen van de 
S5 5x tijdens de cursusverkoop. 

Ongelukje: Bekijk je jouw les weeral 
vanuit je bed, zorg dan tenminste dat 
je kleren aan doet wanneer je je 
camera aanzet. 

 

             Ram (21/03-19/04) 

              Must do: Haal een kookboek 
boven en maak eens een echt gerecht. 
Of wat dacht je van een cake of taart? 
Jij en je kotgenoten zullen ervan 
smullen.  

Work-out: Zwem een kilometertje in 
het gusb nu het nog mag met corona. 

Ongelukje: Iedereen laat wel eens iets 
aanbranden, maar zorg er op zijn 
minst voor dat er geen brand ontstaat 
volgende keer. 
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             Kreeft (22/06-23/07) 

              Must do: Ooit al gehoord van 
padel? Het lijkt op tennissen maar dan 
met strandpalletten, plezier  
verzekerd!   

Work-out: Al aan een abonnement bij 
de ‘basic’ gedacht? Kan je alleen maar 
ten goede komen. 

Ongelukje: Geluk bij een ongeluk, de 
persoon tegen wie je deze ochtend 
liep, blijkt volledig je type. Je houdt er 
een date aan over. 

 

             Leeuw (24/07-23/08) 

          Must do: Gooi een muntje in 

een wensput. Dit geeft je misschien 

net dat tikkeltje geluk dat je nodig 

hebt tijdens komende examens. 

Work-out: Je hebt dringend rust 

nodig! Al die online lessen eisen 

duidelijk een tol. 

Ongelukje: Je hebt je van spoor 
vergist? Lap wat een pech, trein 
gemist. 

 

             Stier (20/04-20/05) 

         Must do: Schaf een nieuwe deo 
aan! Je medestudenten zullen je 
dankbaar zijn, ook al doe je aan social 
distancing. 

Work-out: Voor jou is opstaan al 
intensief genoeg. Doe niet te veel 
moeite. 

Ongelukje: Wat gebeurt er als je 
tijdens het autorijden van 5e 
versnelling naar achteruit schakelt? 
Had je jezelf dat maar nooit 
afgevraagd. 

             Tweeling (21/05-21/06) 

           Must do: Spreek die knappe 
dame met haar mondmasker eens aan 
na de les. Stel ze blijkt niet zo knap als 
gedacht, kan je nog altijd weglopen. 

Work-out: Half uurtje lopen en klaar! 
Nog niet moe? Maak er dan in het 
vervolg een uurtje van. 

Ongelukje: Nu ovp een beetje rustiger 
is, kan je er op je gemakje doorfietsen? 
Dat was dan buiten dat stuk glas 
gerekend dat nu in je band zit. 
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            Maagd (24/08-22/09) 

             Must do: Kuis je kot! Stof op je 
bureau en schimmels in je vuilbak zijn 
niet oke! Mest ook je koelkast eens uit, 
die vieze geur moet van ergens 
komen. 

Work-out: Wat dacht je van een 
fietstochtje dwars door Gent? 

Ongelukje: Zet je microfoon in het 
vervolg af! Niet iedereen hoeft je 
bedverhalen van vorige nacht te 
weten. 

 

            Weegschaal (23/09-22/10) 

             Must do: Neem wat tijd voor 
jezelf! Jij alleen met een tas 
thee/koffie, een koekje en een goed 
boek (of het pipetje). 

Work-out: Een work-out is niet 
genoeg om die bierbuik weg te 
werken. 

Ongelukje: Doe een andere broek aan 
als je nog eens de ‘WAP’ danst. Deze 
scheur valt niet meer te naaien helaas. 

 

            Schorpioen (23/10-22/11) 

       Must do: Plan een sleep-over met 
je bubbel en hou de buren heel de 
nacht wakker met meezingers. Hou 
het coronaproof peepz! 

Work-out: Train je lever als je niet 
onder tafel gedronken wil worden. 

Ongelukje: Het water van de avond 
ervoor bleek toch geen water te zijn. 
Je hebt je overduidelijk van fles 
vergist. Dat wordt een dagje 
uitkateren. 

Boogschutter (23/11-            
21/12)                   

Must do: Download Tinder als je nog 
steeds niet van straat geraakt. Dat is 
de beste optie voor hopeloze mensen 
zoals jij in tijden van corona. 

Work-out: Bekijk het zomerpipetje 
nog eens voor een strakke work-out. 

Ongelukje: Wat een geluk, deze 

maand blijf je gespaard van grote 

ongelukken. 

 

 



 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 


