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Beste nieuwkomers aan de universiteit, 

alvast welkom in het 

studentenleven (aka de beste 

tijd van jullie leven). Jullie 

hebben alvast een goede keuze 

gemaakt met het kiezen voor 

Biochemie & Biotechnologie of 

Chemie, jullie avontuur kan nu 

alleen maar nog beter worden. 

Het einde van jullie zesde jaar was 

niet zoals het hoorde te zijn, maar hopelijk kunnen jullie 

dit dubbel en dik inhalen in onze favoriete stad Gent. 

Wij, het geliefde praesidium van Chemica, zullen jullie 

hier alvast mee helpen. Maar wat is Chemica eigenlijk? 

Chemica is de studentikoze faculteitskring voor alle 

studenten Chemie en Biochemie & Biotechnologie aan 

de Universiteit Gent. Het zijn wij die jullie het 

studentenleven zo goed mogelijk laten beleven. Van het 

organiseren van de zotste feestjes, het houden van een 

eetactiviteit tot het verkopen van jullie cursussen en het 

nodige labomateriaal.  

Het meeste van je cursussen en labomateriaal zou je 

vandaag alvast gekregen moeten hebben. Heb je toch 

nog iets te kort? Wees gerust, je kunt ons altijd vinden 

op de Sterre. Ons cursuskot bevindt zich op het derde 

verdiep van S5. 



Voorwoord Praeses 

  

3 

Dit jaar zal wat anders zijn dan gewoonlijk zoals jullie 

waarschijnlijk al hebben gemerkt. Dit wilt natuurlijk niet 

zeggen dat er dit jaar niks te beleven zal zijn met ons! 

Het is zo dat dit jaar ons Lustrumjaar is. Wat is dit vraag 

je je af? Het lustrumjaar komt om de vijf jaar terug vanaf 

het ontstaan van de studentenvereniging. Wij vieren 

dus dit jaar het 55-jarig bestaan van Chemica. In het 

tweede semester zal er dan ook een lustrumweek zijn. 

Een week met elke dag een toffe activiteit. Dit jaar zullen 

wij jullie zo veel mogelijk proberen jullie te 

bombarderen met coronaproof evenementen. Wat kan 

je verwachten? Baravonden buiten op de campus , waar 

je zal kunnen genieten van een cocktail of een fris pintje! 

Een uitdagende quiz, vele sportactiviteiten en diverse 

cultuurevenementen. 

In de eerste of tweede week zal er speciaal voor jullie 

ook een peter -en meteravond zijn, hier krijgen jullie een 

persoonlijke peter of meter die je het leven in Gent 

gemakkelijker zal maken. Dit door Tips and Tricks te 

geven over jullie vakken en proffen alsook over het 

kotleven en de stad Gent. Meer info krijgen jullie 

binnenkort! Ook zullen er dit jaar studiecoaches zijn om 

jullie met gerichte studieproblemen te helpen. Over die 

studiecoaches zullen jullie vandaag meer informatie 

gekregen moeten hebben. 
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Info over het verloop van de dopen en cantussen zullen 

jullie wel nog ontvangen. In deze tijden is er helaas wel 

onzekerheid over deze zaken. Ik kan jullie al melden dat 

we zorgen voor alternatieven en dat deze evenwaardig 

zullen zijn! 

Ik wens jullie nog veel leesplezier in het Pipetje. In het 

semester zullen jullie dit  boekje meermaals via de 

jaarverantwoordelijken ontvangen. Hierin staan  lekker 

sappige roddels, interviews met proffen en interessante 

artikels. 

 

Hopelijk tot snel and stay safe!! 

Jullie praeses,  

Jo  
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Het watte??? Het Chemicaans praesidium is een 18-

koppig enthousiast team dat instaat om van jullie 

studententijd een onvergetelijke tijd te maken! Jullie 

zullen ongetwijfeld met ons in contact komen. Dit kan bij 

het kopen van je cursussen zijn, tijdens één van onze 

eetactiviteiten, sportactiviteiten of gezellige 

baravonden. 

Vandaag hebben jullie al eens kort kunnen 

kennismaken, maar hieronder geven we jullie een iets 

uitgebreider beeld van deze stuk voor stuk 

gemotiveerde studenten.  Enjoy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 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: meisjes in relatie 
De ‘place to be’ in Gent is: mijn kamer 
Dit dier zou ik in mijn tweede leven zijn: 
Maud Van Ginneken 
Tetten of kont? Booty all the way 

 

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: 
een kat 
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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Zoals je kan zien, is ons praesidium nog niet compleet. 

Doordat er geen cantussen meer mochten plaatsvinden 

sinds maart, is ons cantuspraesidium nog niet verkozen. 

Dit wil zeggen dat we nog geen schachtentemmers en 

cantor hebben. Geen zorgen! Hier komt snel 

verandering in.  

In het kort het cantuspraesidium uitgelegd: de cantor 

zingt de liedjes op de cantus voor en deelt geregeld 

ludieke strafjes uit om de orde op een cantus te 

bewaren. De schachtentemmer probeert de domme 

schachten in bedwang te houden en hen te 

beschermen. Je kan ze ook wel de ‘mama en papa’ van 

de schachten noemen.   

Naam: Maud Van Ginneken  
Studierichting + jaar: ee bach 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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Belangrijke locaties 

Welkom in Gent, zonder twijfel dé schoonste 

studentenstad van België! Een eerste goeie keuze heb 

je dus alvast gemaakt. Op onderstaande kaart, te vinden 

op de volgende pagina, vind je enkele belangrijke 

locaties als student in Gent.  

 

Het station Gent-Sint-Pieters, het centrale 

punt van komen en gaan. Het brengt je van 

hotel Mama naar je kot/ de les en terug. 

Mogelijks met enkele frustraties door 

stakingen en/of vertragingen. 

De twee belangrijkste campussen voor de 

opleidingen Chemie en Biochemie & 

Biotechnologie. Hier zal gezwoegd, 

gezweet, gegeten en geslapen worden. 

 

De befaamde Overpoortstraat. De feestjes 

van Chemica zorgen er voor onvergetelijke 

(lees: vaak vergetelijke) nachten. Ook 

nachtelijke hongers worden daar gestild.   
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Universiteitssites 

Complex Ledeganck 

Hier zullen zowel de chemisten als biochemisten van de 

eerste bachelor veel tijd spenderen. Het gebouw heeft 

verschillende auditoria en practicumzalen. De auditoria 

zijn zeer makkelijk te vinden wat helaas niet gezegd kan 

worden van de practicumzalen. Indien je voor het eerst 

practicum hebt, ga zeker tijdig op zoek. Naast het 

complex ligt ook de Plantentuin. Tijdens de practica 

plantkunde wordt er veel beroep gedaan op planten en 

bloemen uit deze tuin en is dus vooral van toepassing 

als biochemist. 

Campus Sterre 

De lessen die niet gegeven worden in het Complex 

Ledeganck zullen doorgaan op Campus Sterre. In ieder 

gebouw huist een specifieke vakgroep en de locaties 

van de hoorcolleges zullen meestal overeenstemmen 

met de vakgroep van het betrokken gebouw. Zo vind je 

Organische Chemie terug in de S4, Wiskunde in de S9, 

etc.  In het gebouw S5 bevinden zich de resto, de bib en 

het chemicakot (voor de aankoop van boeken). Buiten 

staan heel wat bankjes en het is er aangenaam groen, 

de ideale locatie voor een middagpauze. 
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Technologiepark Zwijnaarde  

De lessen Celbiologie zullen mogelijk doorgaan in het 

Technologiepark van de UGent in Zwijnaarde. Geen 

paniek, het is niet zo ver als het klinkt (locatie aangeduid 

op volgend kaartje). Dit sciencepark huist tal van 

onderzoekscentra, waaronder het Vlaams Instituut voor 

Biotechnologie (VIB). Hier zal je later als student 

Biochemie & Biotechnologie nog vaak komen voor 

zowel les als practica.   

Campus UZ Gent 

Nóg een campus?! Jawel, het zou best kunnen dat je 

ook hier les mag komen volgen. Vorig academiejaar was 

dit alleszins het geval voor de hoorcolleges Algemene 

Chemie I. Je kan het al raden, dit is the crib van de 

faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen 

Tussen de verschillende lesblokken in de voormiddag 

zit steeds een pauze van 15 minuten. In die pauzes kan 

je eens lekker de benen strekken en een koekje eten 

indien je op dezelfde leslocatie blijft. Als je naar een 

andere site moet daarentegen, is het woord pauze iets 

te rooskleurig. We geven je alvast de snelste fietsroutes 

tussen de verschillende campussen op de volgende 

pagina. 
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Droge keel? 

The Porter House - Stalhof 1 

Gelegen in een zijstraat van de Overpoortstraat, deze 

Irish pub is al jaren het stamcafé van Chemica. Je kan 

hier een reeks Chemica-activiteiten verwachten, zoals 

het Openingsvat, de Cocktailavond en nog veel meer. 

Het is er ’s avonds gezellig druk, de sfeer is er goed en 

je kan er altijd rekenen op een snelle bediening die vaak 

ook nog gepaard gaat met een vriendelijk woordje van 

de barman/barvrouw van dienst die avond. Test hier 

zeker eens de spitbull uit! 

De Salamander - Overpoortstraat 64  

De Salamander, ook wel de Sala genoemd, wordt al 

sinds 1978 met groot succes uitgebaat door Pottie en 

Rita. In het achterzaaltje van de Sala worden een paar 

Chemica cantussen gehouden. Of het nu ’s ochtends, ’s 

middags of ’s avonds is, in dit café zien ze graag 

studenten komen. Voor wie graag een pintje drinkt, zijn 

er 33 cl’s verkrijgbaar, iets wat stukken goedkoper 

uitkomt na een geslaagde drinkavond. Ook de 

maisonkes van Rita gaan altijd vlotjes binnen. Zit je ’s 

ochtends met een springuurtje en heb je geen kot? Niet 

getreurd, want de Sala opent zijn deuren omstreeks 10u 

voor de vroege vogels onder ons. 

The Peps - Voskenslaan 64  
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Dit café is gelegen tussen Campus Sterre en het Gent-

Sint-Pieterssation. Het achtertuintje is ideaal om er 

eentje te gaan drinken met vrienden bij mooi weer, ’s 

avonds of overdag!  

Karaoke – Stalhof 3 

Hier worden, naast de Salamander, Chemica cantussen 

gehouden. Met Arno als vaste waarde in de setting 

werden hier al veel onvergetelijke momenten beleefd. 

Wees wel opgepast voor de stijle trap, want daar heeft 

al menig Chemicaan z’n valkunsten getoond.  

Lege maag? 

Studentenresto’s 

Indien je op vertoon van je studentenkaart in de resto’s 

van de UGent gaat eten, kan je voor een relatief lage 

prijs een volwaardige maaltijd krijgen. Op de Sterre is 

de resto te vinden in de S5. Het kan er best druk zijn, 

maar plaats is er zo goed als altijd. Als je wil genieten 

van het goede weer of er zich een dringende behoefte 

aan frisse lucht manifesteert, al dan niet door een kater, 

kan je zelfs buiten eten (die plaatsen zijn wel wat 

beperkter). Ideaal spotje voor een lunchpauze, dus. Je 

wordt er bovendien bediend door de vriendelijkste 

medewerkers van de UGent, wat kan een hongerige 

student nog meer vragen? Aan de UFO is nog een resto 

gelegen, namelijk Resto De Brug. In deze resto kan je 
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naast de gewone maaltijden en broodjes ook snacks en 

andere krijgen zoals kaaskroketten, spaghetti, etc. Wie 

van de Ledeganck komt en liever niet zo ver fietst kan 

altijd zijn maaltijd opeten in Resto Kantienberg. 

Door corona zullen de studentenresto’s in het eerste 

semester enkel open zijn om broodjes af te halen. 

Stefano’s Place - Overpoortstraat 12  

Als iedereen zijn leerstof zo snel en zo goed kon 

onthouden als Stefaan zijn bestellingen onthoudt, zou 

de tweede zit snel verleden tijd zijn. Meestal een 

gezellig babbeltje of vriendelijk woordje, en zoals 

iemand ooit eens zei: “de beste bitterballen van ’t stad. 

Ik weet ook niet waarom, maar die smaken om 3u ’s 

nachts ZO goed.” Deze frituur is dan ook zo populair, 

dat je er de wachtrij moet bijnemen. 

De Gouden Saté - Sint-Pietersplein 28 

Ook simpelweg Julien genoemd, dit is het bekendste 

frietkot van Gent! Het is er vaak druk, maar het is nooit 

lang wachten. Vraag naast de normale menukaart ook 

zeker eens naar de specialere gerechten, wie weet 

vallen ze bij jou in de smaak. Bicky Orange 10/10 would 

recommend! 

 



G(hent) 

  

23 

Ribbetjes 

Op verscheidene plaatsen kan je ribbetjes à volonté 

gaan eten. De twee grootste rivaliserende restaurants 

die dit aanbieden zijn Amadeus en De Gekroonde 

Hoofden. De meningen zijn verdeeld over welke de 

beste is, het is dus aan jou om ze beide op de proef te 

stellen je eigen oordeel te vellen.  

Amadeus heeft zich al op verscheidene locaties 

gevestigd in Gent (Google Maps knows all) en voor €18 

kan je er ribbetjes à volonté krijgen met aardappels en 

kruidenboter. Dé patat van Amadeus is voor vele de 

reden waarom ze hier blijven terugkomen. De 

Gekroonde Hoofden (Burgstraat 4) biedt vier soorten 

ribbetjes aan, namelijk Natuur, Honing, Zoetzuur en 

Chef/Gekruid. Hier kan je onbeperkt ribbetjes eten voor 

een prijs van €19 per persoon. Je kunt steeds opnieuw 

van smaak veranderen tussen elke nieuwe portie. De 

durvers kunnen alle smaken op één avond proberen. 

Het is aangeraden om een reservatie te maken voor 

beide restaurants! 

Italiaans 

Italiaans eten kan je in Gent met zowel een laag budget 

als een hoog budget. Omdat je je wekelijks budget al 

heb uitgegeven aan ribbetjes, geven we je een paar 

goedkope pizza -en pastaspotjes mee.  
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Bocca (Recolettenlei 2) is niet alleen het meest geliefde 

discussieonderwerp binnen het Praesidium, het is ook 

nog eens sponsor van Chemica! Zowel pasta om mee te 

nemen of daar op te eten ter plaatse en het is helemaal 

niet duur. De boccasaus is een echte aanrader. 

Gelijkaardig is de Basic Italian (SintPietersnieuwsplein 

42 / Walpoortstraat 2). Je vindt er een uitgebreid 

assortiment aan pastaboxen, met prijzen variërend 

tussen de 5 en 10 euro. Voor lekkere pizza aan een 

spotprijs moet je ongetwijfeld bij Prima Donna zijn 

(Overpoortstraat 46).  Je kan er al pizza eten vanaf €5. Er 

is ook een Pizza Hut gevestigd vlakbij de Sterre 

(Pacificatielaan 6) en aan het station van Gent vind je een 

Domino’s (Kon. Astridlaan 226).  

Aziatisch 

Wie graag Chinees eet, kan op de Zwijnaardse 

Steenweg 399 goedkoop een menu afhalen bij Ocean 

Garden. Voor €5 kan je in dit restaurant goedkoop een 

gezonde maaltijd samenstellen. Je kiest uit bami of rijst, 

gecombineerd met kip, varken of rundvlees en een 

sausje uit hun ruim assortiment. Een echte aanrader! 

Yammi Yammi (Overpoortstraat 49a), Sushi & Grill 

restaurant, biedt een all you can eat menu (lunch) aan 

voor slechts €16,95. Ideaal voor wie grote honger heeft! 
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Vervoer 

Fiets 

Dit is ongetwijfeld de beste manier om je te verplaatsen 

door de Gentse binnenstad, vooral ook voor het reizen 

tussen 2 verschillende campussen tijdens de korte 

pauzes. Extreem belangrijk: zet je fiets goed op slot! Het 

is echt geen uitzondering dat het slot duurder is dan de 

fiets. Gebruik een dikke ketting want dieven hebben 

geen uitdaging aan een fijn, klein slot. Je kan ook aan 

een studentikoze prijs een fiets huren bij De 

Fietsambassade Gent. Deze fietsen worden amper 

gestolen omdat er een frequente controle op gebeurd 

en elke fiets een uniek nummer draagt. Je bent 

bovendien ook verzekerd op diefstal. De 

Fietsambassade biedt ook gratis fietsmarkering aan. 

Wat dit precies inhoudt: ze kleven een moeilijk te 

verwijderen sticker met je rijksregisternummer op je 

fietskader (dit nummer laten graveren is ook mogelijk). 

Dankzij het gebruik van het rijksregisternummer is de 

fiets duidelijk te identificeren als jouw eigendom. Dit 

schrikt ook dieven af. Fietsdieven kunnen een 

gemarkeerde fiets minder makkelijk doorverkopen.  

Openbaar vervoer  

Indien het regent en je echt niet met de fiets de heuvel 

op wil rijden, kan je ook gebruik maken van de bus of 



G(hent) 

  

26 

tram. Gent is goed voorzien van beide en vanuit bijna 

elke locatie vertrekt er om de 10 minuten een bus of 

tram naar de andere kant van de stad. Betalen doe je 

met een abonnement, op de bus of gewoon met je 

smartphone, easy!  

Auto 

Tenzij je het voorbije jaar aan de andere kant van de 

wereld verbleef , heb je vast gehoord van het Gentse 

circulatieplan. Het is geweldig voor fietsers want je kan 

ongestoord overal doorheen razen zonder van je 

sokken geblazen te worden. Voor autorijders 

daarentegen… Het komt erop neer dat je steeds 

rondjes rijdt op de binnenring. Moet je dus niet met de 

auto in de binnenstad zijn, blijf er dan weg. En rij zeker 

niet over rode strepen, want het kan je een smak geld 

kosten. 
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Hier zijn we dan aangekomen bij toch wel hét belangrijkste 

onderdeel van je studentencarrière. Je vakken! Van het 

studentenleven moet je genieten, maar zonder je boeken 

open te slaan, zal je studentencarrière niet van lange duur 

zijn. Wanneer je de cursussen voor de eerste keer ziet, zakt 

de moed je waarschijnlijk in de schoenen. No stress, het ziet 

er erger uit dan het is. We kunnen jullie geen handleiding 

geven om door het eerste jaar te geraken, maar enkele tips 

geven we met plezier! Hieronder vind je in een notendop wat 

je te wachten staat in het eerste semester. We hebben al het 

vertrouwen in jullie, you got this! 

Algemeen: Chemie + Biochemie 

Cursus: Algemene Chemie I 

Prof: Isabel Van Driessche 

Vakomschrijving: Laat je vooral niet afschrikken door de dikke 

syllabus. Het is zeker en vast niet de bedoeling dat je deze 

helemaal van buiten leert. Het is vooral belangrijk dat je de 

oefeningen onder de knie hebt, werkcolleges zijn dus een 

must. De oefeningen op het einde van elk hoofdstuk zijn ook 

een handig middel om te testen of je de leerstof al dan niet 

goed hebt begrepen. De antwoorden van deze oefeningen 

zijn te vinden via de link http:// users.ugent.be/~lbergman/. 

Vergeet niet dat de theorie ook nog steeds een belangrijk 

onderdeel is van deze cursus, maar je moet die vooral 

toepassingsgericht beheersen. In de lessen wordt eveneens 

vermeld welke onderdelen van de cursus belangrijk zijn en 

welke minder. 
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Cursus: Chemische Structuren 

Prof: Sofie VanDamme 

Vakomschrijving: Het is zeker aangeraden om de lessen bij te 

wonen aangezien veel nieuwe begrippen aan bod komen. 

Deze worden met handige tekeningen op het bord 

uitgelegd. Ook voor dit vak is het aangeraden naar de 

werkcolleges te gaan, want op het examen komen er namelijk 

vragen voor van hetzelfde type. 

 

Biochemie & Biotechnologie 

 

Cursus: Biodiversiteit van Planten 

Prof: Annemieke Verbeken & Tom Beeckman 

Vakomschrijving: Biodiversiteit van planten is een dikke 

cursus maar valt nog goed mee om te leren. Wanneer je 

plantkunde leert zijn vooral de levenscyclussen belangrijk 

(puntenwinners) en moet je leren verbanden leggen tussen 

de verschillende groepen landplanten. Steek niet te veel tijd 

in al die kleinere ordes te leren, maar aan de andere kant is 

het kunnen geven van voorbeelden bij sommige 

hoofdstukken weer een must. De prof wil zien dat je het echt 

kunt; hoe meer details, hoe beter. Het is ook heel handig om 

examenvragen van voorbije jaren proberen op te lossen. 

Deze zijn te vinden op de Chemica website. 
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Cursus: Fysica I 

Prof: Bartel Van Waeyenberghe 

Vakomschrijving: De lessen helpen je om de syllabus beter te 

begrijpen, want daar wordt aangeduid wat de belangrijkste 

tekst is. Naar de lessen gaan is dus zeker een aanrader. 

Afleidingen en aangeduide oefeningen zijn vooral belangrijk 

voor het examen en op de Chemica website vind je ook 

verscheidene theorievragen terug. De kans dat je een van die 

vragen op het examen is enorm groot. Je practicum herhalen 

vóór het practicumexamen is ook een must, want het is van 

groot belang dat je de toestellen goed weet te gebruiken. 

Hier win je gegarandeerd tijd en punten mee. Werk 

vervolgens netjes en schrijf je besluit in volle zinnen. Ook de 

foutentheorie is bij biochemisten van groot belang. Wanneer 

je de techniek niet onder de knie krijgt, aarzel dan zeker niet 

om op tijd hulp te vragen aan een medestudent of assistent. 

 

Cursus: Wiskunde I 

Prof: Koen Thas 

Vakomschrijving: Voor mensen die 6u wiskunde hebben 

gehad of meer, zal wiskunde vlotjes gaan. Het is namelijk 

herhaling; ruimtemeetkunde, veeltermen, matrices, 

complexe getallen, … . Het is een aanrader om naar de lessen 

te gaan voor zowel theorie als oefeningen. In de theorieles is 

alles wat de prof geeft te kennen, de rest van de cursus niet! 

Hoewel de prof, wanneer de lessen ten einde gelopen zijn, 

een document online post met de te kennen theorie, is het 
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toch aangeraden deze bij te wonen. Ook naar de 

oefeningenlessen gaan is belangrijk want op het einde van 

de oefeningenreeks krijg je voorbeelden van examenvragen. 

Het examen bestaat uit 2 delen: theorie (7pt) en oefeningen 

(13pt). Voor het oefeningengedeelte word je voorzien van 

een formulelijst. 

 

Cursus: Celbiologie 

Prof: Geert Berckx 

Vakomschrijving: Dit vak staat nu voor het vierde jaar tussen 

de cursussen van de eerste bachelor biochemie en 

biotechnologie. “Een tweedejaarsvak een jaartje op 

voorhand,” maar eigenlijk helemaal geen reden tot paniek. 

Wees niet bang van de dikke syllabus die je krijgt, het hele 

pakket aan informatie valt zeer goed samen te vatten eens de 

verbanden je duidelijk zijn. Celbiologie is hoe dan ook geen 

vak om te onderschatten en de hoorcolleges zijn uiterst 

belangrijk te volgen. Je krijgt namelijk een veel duidelijker 

beeld van de hoe alles in elkaar zit en wat voor inzicht de prof 

van je verwacht. 

 

 

 

 

 

 

 

Chemie 
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Cursus: Programmeren 

Prof: Peter Dawyndt 

Vakomschrijving: Dit vak is alles behalve een blokvak. Het 

examen is namelijk openboek en bestaat enkel uit 

oefeningen. Zorg er wel voor dat je op tijd je verplichte 

oefeningen maakt, want twee maal tijdens het eerste 

semester kan je een overhoring verwachten. Studenten die 

hun opdrachten niet op tijd indienen, verliezen punten tijdens 

deze evaluaties. 

De moeilijkheidsgraad van het examen is vergelijkbaar met 

de oefeningen die je tijdens de werkcolleges maakt. Zorg 

dus dat je voldoende aandacht schenkt aan deze 

oefeningen. 

Cursus: Fysica: Mechanica 

Prof: Matthieu Boone 

Vakomschrijving: Fysica kan als één van de zwaardere vakken 

omschreven worden. Hoewel het in het begin allemaal simpel 

lijkt, zal je snel merken dat het noodzakelijk is om je cursus 

strikt bij te houden. Het is mogelijk om voor Fysica te slagen 

door enkel uit het handboek te studeren, maar let op dat 

sommige onderwerpen maar een samenvatting zijn van wat 

er in de les verteld wordt. Eveneens wordt er in de les verteld 

wat belangrijk is te kennen en wat 

niet. Oefeningen maken is van zeer belangrijk! De practica 

voorbereiden is eveneens van groot belang, want deze extra 

punten kunnen voor velen bepalen of men zal slagen of 
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buizen. De prof rondt namelijk altijd naar beneden af! Ga 

alvast je foutentheorie studeren, want bij elke meting is deze 

van toepassing. 

Cursus: Wiskunde: Basistechnieken 

Prof: Carol Zamfirescu 

Vakomschrijving: Mensen die in het middelbaar 6u wiskunde 

hebben gehad of meer, zullen dit vak niet zo moeilijk vinden. 

Een groot deel van de leerstof is herhaling, maar er is bij al 

geziene concepten een grotere diepgang dan in het 

middelbaar. Het is zeker aan te raden naar de lessen te gaan, 

zeker wanneer de nieuwe leerstof aan bod komt. Bij de 

oefeningen van het examen mag sage en een formularium 

gebruikt worden. Bij het theoretische deel worden naast 

afleidingen nog enkele oefeningen bevraagd zonder sage 

maar wel met formularium. 

 

Cursus: Chemie en maatschappij 

Prof: Frederic Lynen 

Vakomschrijving: Dit vak bestaat uit een aantal modules die 

door verschillende proffen worden gegeven. Elke module 

heeft een drietal hoorcolleges met powerpoints en de 

module aarde heeft daarlangs enkele werkcolleges waar je 

stenen zal determineren. Op het einde van het semester moet 

er ook een debat worden gevoerd rond een maatschappelijk 

thema, de voorbereiding hiervan stel je best niet te lang uit. 

 

Cursus: Experimenteren in de chemie 
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Prof: Klaartje De Buysser 

Vakomschrijving: Dit vak is de praktische toepassing van het 

vak algemene chemie. De concepten die in die lessen gezien 

worden zal je hier zeker nodig hebben. Het is dus sterk 

aangeraden je cursus algemene chemie doorgenomen te 

hebben voor je aan een practicum begint. Het practicum 

vindt elke donderdag plaats, met soms een seminarie op 

woensdag. Bij deze lessen mag je doorgaan wanneer je klaar 

bent, maar doorwerken is sowieso een must omdat de 

practica vrij groot zijn.  
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De Corona-crisis raasde door ons landje en had ook een 

groot effect op de universiteiten. Midden vorig jaar werden 

abrupt alle on campus lessen geschrapt. Deze werden dan 

maar haastig vervangen door online lessen, voor sommigen 

een vloek en voor andere een zegen. We zetten voor jullie 

even de voor- en nadelen naast elkaar. 

On campus 

De on campus lessen in het eerste jaar zijn verspreidt over 3 

campussen. Campus Sterre, Ledeganck en heel soms 

Ardoyen (zie pg.19 ). De makkelijkste manier om je hiertussen 

te verplaatsen is met de fiets. Het fietsen is ideaal om je hoofd 

even leeg te maken tussen de lessen door. Tijdens de lessen 

zit je normaal gezien met iedereen in de aula. Dit jaar echter 

zullen jullie in twee groepen worden verdeeld. Afwisselend 

per week krijgt één groep de kans om in de aula’s te zitten, 

de andere groep kan online de lessen volgen. Practica en 

labo’s zullen hoogstwaarschijnlijk gewoon op de campus 

doorgaan, al waren er tijdens de eerste coronagolf ook 

thuispractica voor vakken zoals fysica of plantkunde (enkel 

voor de biochemisten). Een mondmasker zal jammer genoeg 

elke les of practicum gedragen moeten worden. 
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Pluspunten: 

Je leert op de campus je medestudenten kennen en 

waarschijnlijk jouw toekomstige vrienden. Je bouwt wel best 

je vriendschappen op tussen de lessen door, want proffen zijn 

niet altijd even vriendelijk tegen amokmakers. 

 On campus is het makkelijker om rechtstreeks met de prof in 

interactie te gaan. Dit kan door vragen te stellen tijdens de 

lessen (proffen hebben niet liever, zo lang het maar over de 

les gaat). Voor de verlegen mensen die nog met vragen 

zouden zitten, is de prof ook altijd nog beschikbaar voor 

vragen voor en na de les. 

Minpunten: 

Het is niet altijd even simpel om op tijd in andere lessen te 

geraken. Let op als je nogal een treuzelaar bent. Ook de 

mensen die niet treuzelen ondervinden soms problemen 

indien je bv. op een kwartiertje van campus Ledeganck naar 

campus Ardoyen moet fietsen. Gelukkig zijn de proffen nog 

mild de eerste weken 😉. 

Voor de vergeetachtigen onder ons, indien je eens een 

cursus vergeet is dat zeker geen ramp. Jammer genoeg heb 

je niet altijd de tijd om nog even over huis/kot te gaan. Je 

zorgt dus best dat je altijd een cursusblok mee neemt. 

Vergeet je je labogerief, worden er punten afgetrokken van 

jouw practicum. Vergeet je labogerief dus zeker niet! 
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Online 

Zoals eerder gezegd zullen jullie waarschijnlijk in groepen 

verdeeld worden waarbij ook een groep online de lessen 

volgt. Dit worden hoogstwaarschijnlijk livestreams die je kan 

volgen via het streamingsplatform van de UGent. Jullie 

volgen dus dezelfde les als jullie medestudenten uit een 

andere groep. Mogelijks krijgen jullie ook gewoon online les, 

dit gebeurt dan via bongo of Microsoft Teams. 

Pluspunten 

Je hoeft geen verplaatsingen te maken naar de campus en 

tussen de lessen door. Dit geeft velen een beetje ademruimte 

om op te staan. Zwaar avondje gehad? Volg de les gewoon 

vanuit je bed! 

De lessen worden allen opgenomen. Dit is handig indien je 

iets niet begrijpt of indien je een stuk van de leerstof nog eens 

wilt hernemen voor de examens. Vaak is het ook de redding 

voor mensen die de vorige avond nog een stapje in de wereld 

hebben gezet. 

Minpunten 

Tijdens livestreams is er helaas geen interactie mogelijk met 

je prof. Een vraag stellen tijdens de les zal dus niet mogelijk 
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zijn. Tijdens de online lessen is er wel mogelijkheid tot vragen 

stellen, via de chat of door het woord te vragen (iets wat ik 

niet snel zou doen en een groot deel onder jullie 

waarschijnlijk ook niet). 

De mogelijkheid om lessen te herbekijken brengt 

uitstelgedrag met zich mee (ook ik ben schuldig). Probeer dit 

toch zo veel mogelijk te vermijden geen onaangename 

verrassingen tegen te komen tijdens de blok. 
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Goedendag eerstejaarsstudenten, 

Eerst en vooral wil ik jullie al een dikke 

proficiat wensen met de fantastische 

keuze om Chemie of Biochemie & 

Biotechnologie te studeren hier aan 

de UGent! Ik weet dat het een cliché is, 

maar de beste tijd uit jullie leven gaat 

vanaf vandaag beginnen en wij, 

Chemica, gaan jullie het alleen maar 

aangenamer maken.  

Ik zal me best ook al eens voorstellen voor ik hier al mijn 

belangrijke info ga droppen. Ik ben Lowie (Stanssens) en ik 

ben dit jaar jullie PR-intern. Wat is me dat zullen jullie 

waarschijnlijk zeggen. Awel zoals jullie misschien al gelezen 

hebben in de voorstelling van het praesidium, zorg ik voor de 

communicatie tussen de studentenvereniging Chemica en 

jullie, de studenten. In eerste instantie zal er elk weekend een 

weekmail doorgestuurd worden naar al de leden van 

Chemica met de super toffe activiteiten die we die week 

organiseren. Zo blijven jullie goed op de hoogte en kunnen 

jullie ten volste mee feesten met ons; alhoewel corona daar 

momenteel wat roet in het eten zal strooien.  

Daarnaast communiceer ik nog via zeer belangrijke 

jaargroepen op facebook. Elk bachelor- en masterjaar voor 

elke richting heeft een eigen Facebookgroep waar 

belangrijke en interessante info vermeld wordt. Dit kan gaan 
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van cursusverkoop tot activiteiten tot samenvattingen van 

ouderejaarsstudenten en nog veel meer. Dus om zeker niets 

te missen, pakken jullie nu best allemaal jullie gsm en gaan 

jullie naar Facebook. Jullie zoeken 1ste bachelor Chemie 

2020-2021 voor de chemiestudenten en 1ste bachelor 

Biochemie & Biotechnologie 2020-2021 voor de 

biochemiestudenten! Jullie zullen toegelaten worden en dan 

kunnen jullie profiteren van de vele voordelen die onze 

jaargroepen met zich meebrengen. Daarnaast is er ook nog 

een Chemica-facebook groep die ook zeker de moeite waard 

is om te volgen. 

Ook organiseer ik een peter- en meteravond op 24 

september waar jullie toegewezen zullen worden aan een 

ouderejaarsstudent door een klein ludiek spelletje. Jullie 

kunnen dan doorheen het hele jaar vragen stellen waar zij 

zeker een antwoord op weten. Inschrijven kan in de 

jaargroepen waar een evenementje zal gedeeld staan!  

Normaal gezien wordt er elk jaar een weekend voor de 

eerstejaars georganiseerd. Een zalig weekend waar je het 

praesidium en je medestudenten beter leert kennen. We 

hebben nog geen groen licht gekregen en weten dus nog 

niet of dit mag doorgaan. Het weekend staat gepland op het 

eerste weekend van oktober, 2-4 oktober. Of dit al dan niet 

mag doorgaan, horen jullie zeker nog! 
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Voor de rest wil ik jullie nog zeggen dat ik altijd een 

aanspreekpersoon ben voor welke zaken dan ook. Elke vraag 

die op jullie lippen ligt, mag je gerust aan mij stellen of een 

mailtje sturen naar volgend e-mailadres: 

chemica.printern@gmail.com.  

En dan wens ik jullie allemaal super veel succes hier in Gent. 

FYI: mijn motto aan de universiteit is: studeer, maar met mate! 

Neem ook eens een partypauze, want pauze werkt!! En laat 

Chemica nu juist de beste optie zijn.  

Liefdevolle noot,  

De PR-intern, Lowie
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Beste eerstejaars, 

Wij zijn Ellen en Jolien, jullie sportjes voor dit jaar. Ondanks 

deze vreemde tijden organiseren we ook dit jaar 

verschillende leuke sportactiviteiten. Wij zullen jullie van de 

nodige ontspanning en beweging voorzien zodat die 

coronakilo’s er snel terug afgaan! Sportfanaat of niet, 

gedoopt of niet, iedereen is welkom. We zullen jullie 

doorheen het jaar de kans geven om zowel bekende als 

minder bekende sporten te proberen in het mooie Gent. Dit 

kan gaan van tennis of volleybal tot rope skipping of 

muurklimmen. Deelnemen aan sportactiviteiten is ideaal om 

het minder gezonde studentenleven te compenseren maar 

het is ook de perfecte gelegenheid om andere studenten, 

onze Chemicanen en het praesidium te leren kennen. Onze 

jaarlijkse bierbowling en de 12-urenloop zijn dagen om alvast 

naar uit te kijken. Hopelijk kunnen we ook dit jaar op skireis 

met Route du Soleil voor een onvergetelijke week. We 

wensen jullie veel succes met jullie eerste jaar, en hopelijk 

zien we elkaar binnenkort! 

Liefs, 

Jullie sportjes 
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How to survive your first steps at the university? 

Iedere student, iedere assistent en iedere prof heeft het 

meegemaakt, zelfs de rector is ooit zo begonnen. Ik heb het 

natuurlijk over de eerste stappen in het onbekende. Een 

nieuwe school (meerdere campussen),  onbekende 

medestudenten en een ongeziene hoeveelheid aan leerstof. 

Daarom al enkele goede tips om goed te starten aan de unief.  

Bicycle, bicycle, bicycle, I want to ride my bicycle 

Aaahhh, het uitgestrekte, mooie Gent met zijn drukke 

straatjes vol koten, de tramsporen in het midden van de weg 

en zijn vele campussen die niet bepaald dicht bij elkaar 

liggen. Hoe verplaats je je het best in deze gecontroleerde 

chaos van toeristen, werklui en studenten? Het antwoord is 

met de fiets natuurlijk! Een echte must voor elke student. Als 

je zelf geen oude fiets meer hebt, is er altijd nog de 

fietsambassade waarbij je terecht kan. Zij verhuren niet alleen 

fietsen maar herstellen deze ook én dat allemaal voor 

studentikoze prijzen. 

 
Lap-toppers 
 
Een tool die de laatste tijd zijn nut heeft bewezen, is toch wel 

een goede laptop (voor al diegene die aan een mondmasker 

dachten, gewoon nee). Ik heb het niet op die supersonische 

modellen van Apple of de nieuwste gaminglaptops. Jullie 

zullen allemaal ondervinden dat een goede laptop niet alleen 



 How to   

  

45 

handig is om spelletjes op te spelen. Livestreams volgen, 

samenvattingen maken en Ufora checken zijn nog maar 

enkele belangrijke toepassingen. 

 
(Kot)vrienden 
 
Misschien wel een van de spannendste opdrachten die je de 

eerste weken moet voltooien, is het zoeken naar jouw 

studiebuddies. Even om jullie gerust te stellen, je bent niet 

alleen! Namelijk 90 procent van alle studenten kent elkaar 

nog niet. Probeer dus je meest sociale voetje voor te zetten 

en de eerste paar dagen in de aula eens een gesprekje aan 

te gaan met je medestudenten. Een gouden tip, aarzel niet 

om tegen iemand te praten! Hij/zij is waarschijnlijk blij dat je 

tegen hem/haar praat en gaat graag een gesprek met je aan. 

En voor de studenten die (nog) niet op kot gaan, vrienden 

met een kot zijn echt heel handig! 😉 

 
Cursussen enzo 
 
Naast een laptop zijn je cursussen de belangrijkste 

hulpmiddelen die je helpen om door de richting te komen. 

Een groot deel van de nodige cursussen worden zoals elk jaar  

voorzien door de Cursusjes. Er zijn echter altijd nog stukken 

cursus die je zelf moet printen. Dit doe je het best in het 

kopiecenter van TopCopy. Voor studenten lid van Chemica is 

dit het goedkoopste (ja hoor, die lidkaart komt wel degelijk 

van pas). De belangrijkste tip die ik hier meegeef, is dat je 
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jouw cursussen altijd op tijd afdrukt. Voor velen is lezen en 

markeren op papier nog steeds de beste manier om de 

leerstof te verwerken.  

 

Studiemethode 

 

We krijgen heel vaak de vraag van eerstejaarsstudenten wat 

de beste studiemethode is. We kunnen jullie daar jammer 

genoeg geen eenduidig antwoord op geven. Iedereen heeft 

zijn eigen studiemethode. In het begin is het altijd een beetje 

zoeken en dat is helemaal niet erg! Gun jezelf de tijd, en geef 

niet onmiddellijk op. Deze zoektocht zal met ups en downs 

verlopen, maar je geraakt er wel. Sommige studenten 

studeren al schrijvend, sommigen maken fancy 

samenvattingen en anderen lezen de cursus drie keer door in 

de hoop de belangrijkste zaken te onthouden. Het is logisch 

dat je hierover een beetje onzeker bent, maar je bent niet 

alleen. De eerste examenperiode zal voor iedereen stressen 

worden. Één gouden tip: kom naar de peter- en meteravond. 

Oudere studenten kunnen jullie voor specifieke vakken 

handige tips geven. 
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Allerbeste toekomstige feutjes,  

Normaal gezien wordt deze rubriek geschreven door onze 

kersverse schachtentemmers.  Zoals jullie al konden lezen bij 

de ‘kennismaking met het praesidium’, zijn er uitzonderlijk 

nog geen schachtentemmers verkozen. Wij zullen je nu een 

zo goed mogelijk beeld proberen schetsen over wat zo een 

doop nu eigenlijk allemaal inhoudt. Zit je nog steeds met 

vragen? Stuur gerust een berichtje naar onze vorige 

schachtentemmers; An-Sofie Van den Dwey of Pieter-Jan 

Covens. 

Waarom laat ik mij dopen? 

Je hoeft je niet te laten dopen om lid te worden van Chemica. 

Wanneer je in het begin van het academiejaar een lidkaart 

koopt, ben je lid van Chemica. Je kan profiteren van allerlei 

voordelen en kortingen. Je moet je ook niet te laten dopen  

om deel te kunnen nemen aan onze sportactiviteiten, 

cultuuractiviteiten  of feestjes. Deze zijn toegankelijk voor 

iedereen!  Waarom zou je dan gedoopt moeten worden? 

Door je aan te sluiten bij een studentenvereniging kan je 

deelnemen aan cantussen. Een cantus kort samengevat: 

zingen en drinken. Je aansluiten bij  Chemica is gelukkig 

meer dan dat. Je komt in een geweldige bende terecht, 

maakt vriendschappen voor het leven, je komt op elk 

Chemicafeestje wel bekend volk tegen en beleeft gezellige 

avonden/nachten om (niet) te vergeten.  Kortom, een echte 

aanrader! 
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Wat houdt een doop in? 

Het hele doopgebeuren is de laatste tijd nogal veel in de 

media gekomen. Baseer je hier niet op! Onze doop ziet er 

helemaal anders uit. Bovendien hebben wij ook het 

doopdecreet van de stad Gent ondertekend. Door Covid-19 

zal de doop er dit jaar ook niet zoals gewoonlijk uitzien. Ook 

hierover hebben wij nog geen duidelijkheid. Hieronder wordt 

de doop van de voorbije jaren geschetst. Het verloop van de 

doop van dit jaar kan hiervan dus afwijken. 

Het begint allemaal met een verkoop. Hier word je verkocht 

aan een andere Chemicaan. Je doet een week ludieke taakjes 

en opdrachten voor je koper. Dit gaat van liedjes zingen in 

het studentenrestaurant tot een ontbijtje klaarmaken in de 

ochtend. Naast je koper, kan deze Chemicaan ook een goede 

vriend worden. Ze mogen je niet lastigvallen tijdens de les of 

’s nachts. Nachtrust en goede punten gaan altijd voor! 

De week van de doop worden jullie in groepjes verdeeld en 

voeren  jullie enkele opdrachtjes uit. Dit dient vooral als 

teambuilding. De doop zelf bestaat uit 2 delen; een 

buitendoop en een  binnendoop. Op de buitendoop  word je 

vuilgemaakt en speel je wat spelletjes. Hierna worden jullie 

naar de cantus gebracht voor de binnendoop. Hier cantussen 

jullie gewoon met ons mee. De volledige doop is alcoholvrij. 
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Wanneer de doop voorbij is, zijn jullie schacht en moeten 

jullie niets meer doen buiten zich amuseren en samen met 

ons feesten en cantussen zoveel je zelf wilt.  

Bij ons staat ‘amuseren’ centraal! We hebben allemaal in jullie 

schoenen gestaan en weten hoe het voelt om met twijfels te 

zitten. Spreek gerust iemand van het praesidium aan. 

Hieronder vinden jullie ook  hoe enkele schachten van dit jaar 

hun schachtenjaar beleefd hebben. 
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Je laten dopen bij een studentenvereniging klinkt niet voor 

iedereen als muziek in de oren en dat snappen we zeker! De 

media zet ons niet echt in een positief daglicht. Wat je niet 

mag vergeten, is dat niet alle studentenverenigingen over 

één kam mogen geschoren worden. Velen onder jullie zijn 

waarschijnlijk heel onwetend over een doop. In dit artikel 

kunnen jullie enkele getuigenissen lezen van studenten die 

zich vorig jaar hebben laten dopen. Hopelijk kunnen ze jullie 

wat duidelijkheid geven en jullie twijfels weghalen. 

Julie Amez 

Al van bij de start van het academiejaar probeerde ik veel 

activiteiten van de Chemica bij te wonen om snel vrienden te 

vinden en nieuwe connecties te maken (openingsfuif, peter -

en meter avond, openingscantus, eerste bacherlorweekend, 

etc..). Ik stapte namelijk helemaal alleen in de richting 

Biochemie en kende niemand. Zeer snel leerde ik het toffe en 

verwelkomende Praesidium kennen. Hoewel ik lang 

getwijfeld heb om mij te laten dopen, mijn ouders hadden het 

mij namelijk verboden,1 waren zij diegene die mij uiteindelijk 

gemakkelijk hebben kunnen overtuigen. Chemica heeft mijn 

eerstejaar/schachtenjaar alleszins helemaal afgemaakt: 

talloze onvergetelijke momenten en kostbare 

vriendschappen. Ik raad dan ook alle nieuwe eerstejaars aan 

om te komen proeven van de gekste feestjes, super wijze en 

gezellige cantussen en vooral open te staan om geweldig 

 
1 They still haven’t found out hihi  
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toffe mensen te leren kennen. Ik heb oprecht nog geen 

seconde spijt gehad van m’n beslissing, het was “het risico” 

helemaal waard!! 

Tot zover de getuigenis/Chemica promoting van Julie Amez 

xx 

Jorian De Jonge 

Enkele uren na een herexamen, net toen ik dacht dat alle 

moeilijke vragen voor die dag gepasseerd waren, vroegen 

twee scriptoren mij of ik een tekstje kon schrijven over mijn 

ervaringen in het afgelopen academiejaar. Nu ja, korte 

tekstjes zijn niet echt mijn specialiteit, maar here we go. 

“Ej mama, ik ga mij laten dopen bij Chemica he!” 

 “Oké, cava.” 

Deze conversatie was niet alleen een kanshebber voor het 

kortste gesprek ooit, maar ook een opvallend positieve, 

goedkeurende reactie. De ‘omg Jorian, niet doodgaan en 

geen domme dingen doen’ kwam uiteraard nog achteraf, 

maar meer dan obligatoire moederliefde zat daar niet achter. 

Reacties van mijn vrienden en andere familie, die geen band 

hebben met een studentenclub, waren iets minder eenzijdig 

positief, maar na een tijdje bleek dat dat vooral voortkwam uit 

angst en onwetendheid omtrent wat zo’n doop etc. inhoudt. 

Angst en onwetendheid die zeker ook bij mij aanwezig was, 

maar achteraf grotendeels onterecht bleek. 
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Ik ben nooit goed geweest in vrienden maken in een 

omgeving die nieuw is voor mij of waar ik me angstig en 

onzeker voel. In het prille begin was dat bij Chemica niet 

anders. Boy-oh-boy was ik bang dat heel dat kringgebeuren 

niet mijn ding zou zijn, want niemand vindt het leuk om zich 

niet op zijn/haar(/hun) plaats te voelen. En boy-oh-boy I 

couldn’t have been more wrong. Tegen mijn verwachtingen 

in was het niet de doop of de koopweek (of de bijhorende 

opdrachten) zelf die de hoofdrol speelde, maar ieders 

individuele ervaring ermee. Ik herinner me de momenten 

waarop mensen me vroegen hoe het ging of zeiden dat ik me 

geen zorgen hoefde te maken meer dan de doop (en alle 

bijhorende taferelen) zelf. Dit bevestigde voor mij dat een 

doop geen kwestie is van vernedering en leed, maar van 

groepsgevoel en wederzijds respect. 

Toch vermijd ik zo veel mogelijk discussies over het nút van 

zo’n doop. Het zijn ook meestal mensen die heel weinig met 

studentenkringen te maken hebben die dat nut in vraag 

stellen. De meesten onder jullie hoorden tot voor kort bij die 

mensen en sommigen zullen dat misschien voor altijd doen. 

Maar net zoals in heel wat andere gevallen zijn negatieve 

ervaringen ook hier een uitzondering. Ik ken veel meer 

mensen met een succesverhaal binnen Chemica dan mensen 

die spijt hebben van hun beslissing om zich te laten dopen. Is 

een doop nodig? Geen idee. Is het het waard? Ja, ik denk het 

wel. 
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En als ik nog een laatste, relevante goede raad mag geven: 

denk erover na, probeer je ervoor open te stellen. Waag de 

sprong in de onbekende diepte. Er staan mensen klaar om 

die onbekende diepte wat minder onbekend en wat minder 

diep te maken en je uiteindelijk op te vangen. Er staan ook 

mensen klaar om je terug naar boven te brengen, mocht het 

tóch niet echt je ding zijn. In beide gevallen zal je in een 

unieke vriendengroep terechtkomen én voor jezelf beter 

weten wat je leuk vindt en wat niet. En als er één ding is dat 

helpt tegen alle stress die een eerste jaar met zich 

meebrengt, is het wel dingen doen die je leuk vindt.  

Enfin, ik zal hier ophouden met whatever dit is. Hopelijk tot 

snel! 

Xoxo 

Jorian 

 

Emiel Vanden Berghe 

Den doop. Die lijkt ook al een eeuwigheid geleden, een 

evenement uit de betere, corona-loze tijden. Ik wist al voor ik 

naar het unief ging gaan dat ik in een studentenvereniging 

wou, dus ik wist ook al dat ik mij zou laten dopen. Ik had het 

mijzelf dan ook opgelegd om zo veel mogelijk anderen te 

overtuigen om mee te doen, wat dan ook wel lukte. Ik had 

echter nog nooit van de koopweek gehoord, en eerlijk 
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gezegd vond ik deze nog toffer dan de doop zelf. Een hele 

week rondlopen in een kerstmankostuum en opdrachtjes 

uitvoeren was gewoon de max. Uitgaan in dat kostuum was 

nóg legendarischer. Zo opvallen in de Overpoort heeft wel 

zijn voordelen.   

De doop zelf was al eerder het typische afzien, ook al viel dat 

ook wel mee uiteindelijk. Dit omdat alle opdrachtjes wel goed 

ingekleed waren. Zeker nu ik erop terugkijk, waren de 

opdrachtjes wel echt grappig. Capture the flag met een 

ingeoliede rauwe kip was wel m’n favoriet. Maar het was 

vooral in de minder toffe opdrachtjes waar ik duidelijk het 

groepsgevoel van onze schachten voelde groeien. Hoe kun 

je nu niet bonden als groep door elkaar te aanmoedigen 

tijdens een van de kut opdrachten? 

Het was ook altijd lekker spannend om te proberen m’n 

schachtenpap uit te spuwen zonder gesnapt te worden. 

 

Om te concluderen: als je twijfelt, gewoon doen!! Een super 

goed groepsgevoel, hilarische verhalen om later te vertellen, 

en cantussen mogen meedoen, dat is zeker dat klein beetje 

afzien waard.
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Jammer genoeg staan er nog niet veel activiteiten vast. We 

kunnen jullie wel al meedelen dat de peter- en meteravond in 

de eerste week zal plaatsvinden. De peter- en meteravond en 

de doop zijn helemaal niet verbonden met elkaar. Je kan 

gerust naar de peter- en meteravond komen zonder dat je 

gedoopt wordt. Hieronder geeft onze PR-intern wat meer 

informatie waarom deze avond zeker de moeite is!  

Zoals elk jaar organiseert de PR-intern een peter-en 

meteravond in het begin van het academiejaar. Jullie zullen 

hier aan de hand van een ludiek spelletje gekoppeld worden 

aan een ouderejaarsstudent uit dezelfde richting die dan je 

meter of peter wordt. Chemiestudenten zullen bij elkaar 

gezet worden en zo ook voor de Biochemiestudenten. Deze 

oudere jaar heeft er al één of meerdere jaren opzitten aan de 

universiteit en weet als geen ander hoe verschillend het leven 

hier wel niet is. Hij/zij zal jullie dus kunnen steunen en helpen 

doorheen het hele jaar. Je kan bijvoorbeeld samenvattingen 

vragen of een beetje uitleg bij een bepaalde cursus, maar een 

meter of peter weet ook ongeveer welke vakken moeilijk zijn 

en waar je dus ook meer aandacht aan moet besteden tijdens 

de blok. Je kan je peter of meter dus zeker en vast 

beschouwen als een goede vriend.  

Waar en wanneer? Deze gezellige avond zal plaatsvinden in 

de eerste week van het semester. Verdere informatie volgt 

zeker nog! Kom gerust een beetje vroeger zodat we al eens 

kunnen kennismaken.  
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Waar schrijf ik me in? 1 woord: jaargroepen! Checkt them out, 

er zal een evenement gedeeld worden met adres, tijd en een 

link. Vul deze link in om ingeschreven te zijn. Inschrijven is 

verplicht, want wij hebben jullie contacten nodig in verband 

met contact tracing door Corona. Alle info die je nodig hebt, 

zal in de jaargroepen te vinden zijn.  

Naast de contact tracing is het ook verplicht om een 

mondmasker te dragen tijdens de avond. Ook hierover 

krijgen jullie nog verdere informatie. 

Heb je vragen of is er iets onduidelijk? Aarzel dan niet om een 

mij een vraag te stellen via e-mail:  

chemica.printern@gmail.com. 

Jullie PR-intern 
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Liefste eerstejaartjes,  

Eerst en vooral een welgemeende WELKOM!  Vanaf 

vandaag begint jullie grote avontuur  aan ‘den Unief’.  

Het klinkt misschien al afgezaagd, maar je studententijd 

wordt echt een tijd om niet meer te vergeten! Geniet er 

met volle teugen van, want het vliegt zo voorbij.   

Jammer genoeg gooit Covid-19 heel wat roet in het 

eten. De wekelijkse feestavonden in de Overpoort 

zullen ingeruild worden voor gezellige avonden op café 

en kotfeestjes met je bubbel. Ook voor ons is er nog 

veel onzekerheid. Over de doop, cantussen en andere 

activiteiten zijn er nog veel twijfels. Niet getreurd,  er zijn 

alternatieven in de maak om jullie toch een 

onvergetelijk eerste jaar te bezorgen!   

Wij zullen jullie de nodige ontspanning en weetjes 

tussen het studeren door bezorgen door maandelijks 

ons Pipetje te schrijven. Dit is te verkrijgen bij jullie 

jaarverantwoordelijke. Door sappige roddels, 

interviews met proffen en oud-Praesidium en gewoon 

wat onnozele praat houden we jullie op de hoogte over 

het reilen en zeilen binnen Chemica.  

We hopen jullie allemaal snel terug te zien! 

Jullie scriptoren,  

Matthijs & Karo
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             Steenbok (22/12-20/01) 

             Liefde: Waarom is de liefde 
soms zo moeilijk? Heeft deze vraag 
door je hoofd gespookt? Laat los en 
neem een nieuwe start. 

Vriendschap: Vriendschappen 

worden gesmeden, vriendschappen 

vergaan. Alles gaat wel weer zijn 

normale gang, daar kan je vanop aan. 

Dag van de week: Dinsdag 

Geef extra aandacht aan: Jouw 
nieuwe cursussen 

             Waterman (21/01-19/02) 

              Liefde: Alweer een andere 
vriend/vriendin? Misschien moet je 
toch eens aan een serieuze relatie 
beginnen denken? 

Vriendschap: Niets zo gezellig als een 
kotfeestje om vriendschap te 
versterken. Is het je eerste keer? Blijf 
dan maar slapen bij je vrienden. 

Dag van de week: Vrijdag 

Geef extra aandacht aan: Die knappe 
medestudent(e) op de eerste rij 

             Vissen (20/02-20/03) 

            Liefde: Prille liefde is als een 
zaadje dat kiemt. Bescherm het 
kwetsbare ding goed in begin en zie 
hoe een sterke relatie groeit. 

Vriendschap: Zoveel nieuwe mensen 
en potentiele vrienden, aarzel echter 
niet om ook beroep te doen op oude 
vriendschappen. 

Dag van de week: Zondag 

Geef extra aandacht aan: Jouw crush 

             Ram (21/03-19/04) 

              Liefde: Zoveel nieuwe 
verleidingen, zoveel potentiele 
bedpartners, probeer het toch een 
beetje rustig aan te doen, Ram! 

Vriendschap: Die ene stille 
vriend/vriendin begint helemaal open 
te bloeien. Reageer enthousiast en 
jullie zullen allebei vleugels krijgen 

Dag van de week: Dinsdag 

Geef extra aandacht aan: Je mama 



Horoscoop 

  

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Kreeft (22/06-23/07) 

              Liefde: Bestaat er zoiets als 
de ware liefde? Blijkbaar wel want je 
gaat je ware liefde tegenkomen deze 
periode! 

Vriendschap: Vriendschap is 
belangrijker dan corona, benut 
daarom ten volle de huidige 
bubbelcapaciteit. 

Dag van de week: Zaterdag 

Geef extra aandacht aan: Je eerste 
stappen op de trap van de aula 

             Leeuw (24/07-23/08) 

          Liefde: Liefde gaat door de 
maag. Neem je crush eens mee op 
restaurant, het zal wonderen doen op 
vlak van jullie onderlinge relatie. 

Vriendschap: Vriendschap is voor jou 
minder belangrijk. Je bent het 
gelukkigst in je luie zetel met een serie 
op de achtergrond. 

Dag van de week: Maandag 

Geef extra aandacht aan: Je eerste 
niet zo nuchtere avond in Gent 

             Stier (20/04-20/05) 

         Liefde: Jouw relatie dreigt op de 
klippen te lopen. Probeer jouw 
partner toch voldoende aandacht te 
geven deze maand, zo vermijd je een 
ramp. 

Vriendschap: Vriendschap bestaat 
niet enkel online. Neem wat meer 
afstand van ‘social media’ en spreek 
wat meer af in ‘real life’. 

Dag van de week: Vrijdag 

Geef extra aandacht aan: Jouw kleine 
teen 

             Tweeling (21/05-21/06) 

           Liefde: Zoek niet te ver! Liefde 
bevindt zich vaak om de hoek of naast 
je in de aula 

Vriendschap: Kies je bubbel wijs want 
het kan wel eens heel lang duren voor 

je een nieuwe mag vormen. 

Dag van de week: Dinsdag 

Geef extra aandacht aan: Je nieuwe 
studieomgeving, zo loop je hopelijk 
niet te veel verloren. 
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            Maagd (24/08-22/09) 

             Liefde: Verlegen zijn is voor 
niets nodig, deze maand is jouw 
maand! Experimenteer er op los! 

Vriendschap: Kwaliteit gaat boven 
kwantiteit. Daarom beter één 
betrouwbare vriend, dan tien 
profiteurs. Meer dan één vriendin is 
aan te raden! 

Dag van de week: Zondag 

Geef extra aandacht aan: Je mobiele 
datagebruik 

            Weegschaal (23/09-22/10) 

             Liefde: Je vriend/vriendin 
heeft duidelijk meer aandacht nodig. 
Trakteer hem/haar wat vaker, hij/zij 
zal dit appreciëren. 

Vriendschap: Woeps, misschien 
vinden je vrienden jou toch niet zo 
leuk als je dacht. Trakteer hen wat 
meer op café en de stemming zal snel 
weer omslaan. 

Dag van de week: Donderdag 

Geef extra aandacht aan: Je 
eetgewoontes 

            Schorpioen (23/10-22/11) 

       Liefde: Draaide je laatste date iets 
anders uit dan verwacht? Laat je niet 
ontmoedigen!  Er zwemmen nog 
genoeg vissen in de zee. 

Vriendschap: De laatste tijd zat je niet 
goed in je vel. Ook je vrienden hebben 
dit gemerkt. Laat je opvrolijken door 
hen. 

Dag van de week: Dinsdag 

Geef extra aandacht aan: Je nieuwe 
labogerief 

Boogschutter (23/11-            
21/12)                   

Liefde: Haat en liefde liggen dicht bij 
elkaar. Misschien is die ene vijand toch 
leuker dan je dacht? 

Vriendschap: Geef jouw beste 
vriend(in) eens een complimentje. Je 
maakt  haar dag! 

Dag van de week: Woensdag 

Geef extra aandacht aan: Je fiets 

 



 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 


