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Beste Chemicanen, 

Weken zijn weer gepasseerd,  bladeren vallen weer van de 

bomen en ik heb weer evenveel lessen bekeken als de 

veiligheidsraad goede beslissingen heeft genomen.  

Wat heeft dit semester weer 

mooie momenten gebracht. 

Chemica had de eer om de 

nieuwe studententuin voor 

alle verenigingen te 

openen. Zo kon je gezellig 

onder één van de tenten 

genieten van duvels in 

promo en uiteindelijk eens 

een Klootzakske of 

Deugnietje drinken en niet 

vergeten om eens door je stoel te zakken. Om een beetje een 

cantussfeertje te brengen werd zelfs een kleine ‘coronaproof’ 

estafette op poten gezet. Hierbij wens ik Team1 van de 

varkens proficiat met het behalen van de overwinning na het 

binnen kappen van 4 duvels in 11,20 seconden, een tijd die 

geen enkele tafel kon verbreken.  

Verder werd er veel aan sport gedaan om toch al enkele 

corona kilo’s kwijt te raken. Zo vielen Ubound, BBB en boksen 

zeker in de smaak bij velen. Vooreerst in de Chemicaanse 

geschiedenis, startte Chemica met zijn eigen discord server. 

Het deed mij dan ook een groot plezier om al meteen zoveel 

Chemicanen samen te zien, ook al was het online… Zo werd 

er genoten van het saboteren in ‘Among us’ of het tekenen 
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van pareltjes in Skribble. Er werd zelfs een oorlog tegen 

focking WiNa op Minecraft gevoerd. 

Houd jullie vast, want dit jaar staat opnieuw een enthousiast 

jaar feutjes te popelen om zich aan te sluiten bij Chemica. 

Hopelijk hebben jullie deze domme feutjes al leren kennen 

aan de hand van de voorstellingfilmpjes in de Chemica 

Facebookgroep (ja, je weet wel zo die Facebookgroep waar 

de zogezegde communistische partij heerst). Een 

verkoopweek zat er dit jaar helaas niet in maar de feuten 

hebben zich al twee weken kunnen vermaken met 

uitdagende opdrachten. Helaas zijn hierbij  al 5 

enthousiastelingen gesneuveld waardoor de teller nog op 30 

staat. But the race continues! 

Zo, mijn taak zit er weer op voor de scriptoren. Ik ga in 

herfstslaap. Indien je me toch een keer wilt horen kom dan 

zeker eens op de discord server voor een beetje Among us 

and chill       . Vergeet zeker niet de stemmen op het uitschot 

van het jaar, deze kan namelijk een cursus waarden en 

normen winnen! Droom ook nog eens van die boit boit zup 

zup feestjes en het zingen tijdens de cantussen, hou de hoop 

erin en hopelijk zien we elkaar snel weer samen! 

Stay safe, stay frosty 

Groetjes van jullie praeses, 

Jo 

 



Chemicaanse spelletjes 

  

4 

 



Ken je praesidium 

  

5 

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. 

Dat in ons praesidium wel wat deugnieten zitten, moeten we 

jullie waarschijnlijk niet vertellen. We vroegen aan iedereen 

om de Rice Purity Test in te vullen. Deze test is tijdens de 

eerste lockdown op social media rondgegaan. De test is 

eigenlijk begonnen als een onderzoek aan Rice University, 

Houston, Texas. Het is een soort van zelfreflectie die de mate 

van onschuld van de deelnemers beoordeelt op het gebied 

van seks, drugs, bedrog en andere activiteiten die als 

ondeugden worden beschouwd. Ze wouden eigenlijk 

onderzoeken wat de invloed van het studentenleven hierop 

heeft.  

De test bestaat uit 100 vragen die gaan over seks, drugs en 

bedrog. Je vinkt aan wat voor jou van toepassing is en de 

score wordt dan berekend op een percentageschaal, waarbij 

0 procent het minst zuiver is en 100 procent het zuiverst.  

Ieder praesidiumlid moest deze test invullen en hun score 

doorsturen. Nu is het aan jullie om ons praesidium in de juiste 

volgorde te rangschikken. Wie is het minst ‘rein’ en heeft dus 

de laagste score? Wie is er het engeltje onder ons en heeft de 

hoogste score? Achteraan het Pipetje kan je de oplossing 

vinden.  
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Hieronder vinden jullie zowel de vragen die tijdens de test zijn 

gesteld, als de namen van het praesidium nog eens opgelijst. 

In de tabel kan je zelf invullen wie je denkt op plaats 1 (= 

hoogste score = engeltje) en op de laatste plaats te staan (= 

laagste score = wildst). Zijn jullie benieuwd hoe jullie zelf 

zouden scoren? Vul de test dan in via volgende link: 

http://ricepuritytest.com/.  

Lowie  

Linde  

Karo  

Mona  

Jo  

Jolien  

Ellen  

Jorian  

Jerry  

Maxime  

Maud  

Anthony  

Cleyman (Arthur)  

Tom  

Elise  

Matthijs  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ricepuritytest.com/


Ken je praesidium 

  

7 

1. Held hands romantically?  

2. Been on a date?  

3. Been in a relationship?  

4. Danced without leaving room for Jesus?  

5. Kissed a non-family member?  

6. Kissed a non-family member on the lips?  

7. French kissed?  

8. French kissed in public?  

9. Kissed on the neck?  

10. Kissed horizontally?  

11. Given or received a hickey?  

12. Kissed or been kissed on the breast?  

13. Kissed someone below the belt?  

14. Kissed for more than two hours consecutively?  

15. Played a game involving stripping?  

16. Seen or been seen by another person in a sensual 
context?  

17. Masturbated?  

18. Masturbated to a picture or video?  

19. Masturbated while someone else was in the 
room?  

20. Been caught masturbating?  

21. Masturbated with an inanimate object?  
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22. Seen or read pornographic material?  

23. Massaged or been massaged sensually?  

24. Gone through the motions of intercourse while 
fully dressed?  

25. Undressed or been undressed by a MPS 
(member of the preferred sex)?  

26. Showered with a MPS?  

27. Fondled or had your butt cheeks fondled?  

28. Fondled or had your breasts fondled?  

29. Fondled or had your genitals fondled?  

30. Had or given “blue balls”?  

31. Had an orgasm due to someone else’s 
manipulation?  

32. Sent a sexually explicit text or instant message?  

33. Sent or received sexually explicit photographs?  

34. Engaged in sexually explicit activity over video 
chat?  

35. Cheated on a significant other during a 
relationship?  

36. Purchased contraceptives?  

37. Gave oral sex?  

38. Received oral sex?  

39. Ingested someone else’s genital secretion?  

40. Used a sex toy with a partner?  
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41. Spent the night with a MPS?  

42. Been walked in on while engaging in a sexual 
act?  

43. Kicked a roommate out to commit a sexual act?  

44. Ingested alcohol in a non-religious context?  

45. Played a drinking game?  

46. Been drunk?  

47. Faked sobriety to parents or teachers?  

48. Had severe memory loss due to alcohol?  

49. Used tobacco?  

50. Used marijuana?  

51. Used a drug stronger than marijuana?  

52. Used methamphetamine, crack cocaine, PCP, 
horse tranquilizers or heroin?  

53. Been sent to the office of a principal, dean or 
judicial affairs representative for a disciplinary 
infraction?  

54. Been put on disciplinary probation or 
suspended?  

55. Urinated in public?  

56. Gone skinny-dipping?  

57. Gone streaking?  

58. Seen a stripper?  

59. Had the police called on you?  
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60. Run from the police?  

61. Had the police question you?  

62. Had the police handcuff you?  

63. Been arrested?  

64. Been convicted of a crime?  

65. Been convicted of a felony?  

66. Committed an act of vandalism?  

67. Had sexual intercourse?  

68. Had sexual intercourse three or more times in 
one night?  

69. ?  

70. Had sexual intercourse 10 or more times?  

71. Had sexual intercourse in four or more positions?  

72. Had sexual intercourse with a stranger or person 
you met within 24 hours?  

73. Had sexual intercourse in a motor vehicle?  

74. Had sexual intercourse outdoors?  

75. Had sexual intercourse in public?  

76. Had sexual intercourse in a swimming pool or hot 
tub?  

77. Had sexual intercourse in a bed not belonging to 
you or your partner?  

78. Had sexual intercourse while you or your 
partner’s parents were in the same home?  
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79. Had sexual intercourse with non-participating 
third party in the same room?  

80. Joined the mile high club?  

81. Participated in a “booty call” with a partner whom 
you were not in a relationship with?  

82. Traveled 100 or more miles for the primary 
purpose of sexual intercourse?  

83. Had sexual intercourse with a partner with a 3 or 
more year age difference?  

84. Had sexual intercourse with a virgin?  

85. Had sexual intercourse without a condom?  

86. Had a STI test due to reasonable suspicion?  

87. Had a STI?  

88. Had a threesome?  

89. Attended an orgy?  

90. Had two or more distinct acts of sexual 
intercourse with two or more people within 24 hours?  

91. Had sexual intercourse with five or more 
partners?  

92. Been photographed or filmed during sexual 
intercourse by yourself or others?  

93. Had period sex?  

94. Had anal sex?  

95. Had a pregnancy scare?  

96. Impregnated someone or been impregnated?  
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97. Paid or been paid for a sexual act?  

98. Committed an act of voyeurism?  

99. Committed an act of incest?  

Engaged in bestiality?  

 

100. 
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 “Wat is er mis met iemand te volgen die mooi is; ik vind 

dat normaal” – L.S. 

 

“Wie dacht nog dat panoramix een krekel/sprinkhaan 

was?” – M.V.G. over het chemicaschild 

 

“Iets tussen een kever en een tumor”– J.D.V. over een feut 

zijn krijttekening van het chemica-schild 

 

“Alsk een zeester wil dan kan ik even goed gewoon 

Pokémon open doen en een Staryu vangen” – L.D. als 

vervolg op zijn vorige quote 

 

"Corona sucks!” – De rector naar aanleiding van een 

zoveelste lockdown 

 

“We hadden net voor de vergadering een Michy 

Batshuayi moment.” – Prof Z.Hens over het verleggen van 

zijn examen voor GIT-studenten 
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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! 

 

Funky Falcon 

Dit biertje heb ik voor de eerste keer gedronken tijdens 

een tripje naar Amsterdam. Het is dan ook een bier 

gebrouwen door de Nederlandse brouwerij Two Chefs 

Brewing. Alleen voor de dansende vogel op het etiketje 

zou je het bier kopen! Het is een bier dat makkelijk 

drinkt. Het is een goudbruin bier met een mooie witte 

schuimkraag. Er is citroengras gebruikt bij het maken 

van het bier en dat is ook duidelijk te proeven. 

Wederom een fruitig biertje, waarbij de kruidigheid op 

de achtergrond niet genegeerd kan worden.  

Kleur: oranje blond  

Percentage alcohol: 5.2% 
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Mannen Liefde 

Mannen Liefde is een Saison van 

de Nederlands brouwerij 

Oedipus. Dit soort bier klinkt 

jullie misschien niet echt bekend 

in de oren. Hieronder volgt dan 

ook even een korte 

geschiedenisles. Saison is een 

seizoensbier afkomstig uit, jawel, 

Wallonië. Dit bier werd enkel in 

de winter gebrouwen door de 

boeren zodat ze het in het oogstseizoen aan hun 

landarbeiders konden geven. Er wordt extra hop toegevoegd 

zodat het langer kan bewaard worden. Toen ik dit biertje in 

de Albert Heijn zag staan, kon ik het niet laten om hem te 

kopen. Een bier met de naam Mannen Liefde én met een roze 

etiketje met een hart op gevormd door (schaam?)haar doet 

me helemaal dromen over een cantus met ontbossingen. Ik 

heb nu wel een voorgevoel dat dit biertje iets vlotter naar 

binnen zal gaan en toch wel beter zal smaken dan zo een pint 

tijdens een ontbossing, toch I.E., L.D.? Met citroengras en 

szechuanpeper als ingrediënten kan dat niet missen.  

Kleur: Licht- tot goudblond, maar neigt misschien toch 

eerder naar amber 

Percentage alcohol: 6% 
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Bloesem blond 

Oké, ik geef het toe. Het is wel heel duidelijk dat deze 

drie bieren door een vrouw zijn gekozen. Ik beloof dat 

het volgende keer iets “mannelijker” zal zijn.  Wederom 

een biertje van een Nederlandse brouwerij, namelijk 

Gebrouwen door Vrouwen (volgende keer zal ook 

ergens anders dan in de Albert Heijn gewinkeld 

worden). Het is een blond bier met vlierbloesem. De 

vlierbloesem zorgt voor een bloemig aroma. Perfect 

om de bloemetjes mee buiten te zetten. 

Kleur: Licht- tot goudblond, maar neigt misschien toch 

eerder naar amber 

Percentage alcohol: 6,2% 
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Gegroet Chemicanen! Ondertussen zijn we alweer bij de laatste 

editie van ’t Pipetje voor 2020 aangekomen. Het begint ook al wat 

frisser te worden en lopen de straten er maar triestig bij. In Gent valt 

er steeds minder te doen (behalve de Boekentoren aanschouwen 

want ja, Corona Sucks!) en jij zit maar verveeld thuis. Maar geen 

paniek! IAESTE zorgt wel voor een lichtpuntje in deze donkere 

tijden, ga maar knus in je zetel zitten, met een zak popcorn. En lees 

hier hoe volgende zomer de zomer van je leven wordt. 

 

 

IAESTE? 

Voor al wie nog niet weet wat IAESTE is: De “International 

Association for the Exchange of Students for Technical Experience” 

(IAESTE) is een organisatie die wereldwijd, in meer dan 80 landen, 

actief is en jaarlijks vele studenten uit ingenieurs-, informatica- en 

wetenschapsrichtingen de kans geeft om waardevolle buitenlandse 

werkervaring op te doen.  
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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 

dus een onvergetelijke levenservaring te beleven. Hoe je nu exact 

een IAESTE-stage kan veroveren kom je te weten op ons online info-

event op 19 november. Noteer deze datum alvast, dit is de eerste 

grote stap in de richting van een stage in het buitenland komende 

zomer! 

Smaakmakertjes 

Om te tonen wat voor een onvergetelijke ervaring een IAESTE-

stage is, laten we in deze sectie chemicanen aan het woord die via 

IAESTE op stage 

geweest zijn.  

Ongenae Emiel, Master 

of Science in Chemistry, 

India 

 

Needless to say that 

making the decision of 

going on an internship in 

India for ten weeks requires some courage, but spoiler alert: I got 

greatly rewarded for diving head first into this adventure. I couldn’t 

have picked a more enriching destination to spend my entire 

summer. 
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As expected, the nights prior to departure were associated with 

insomnia, due to a combination of worries and pure adrenaline for 

what lay ahead. After taking a short flight from Brussels to Frankfurt, 

home of the biggest collection of Lufthansa logos printed on 

literally everything, the Air India plane took off, destination Mumbai 

and Mangalore after a short transfer. Once landed in Mangalore, a 

taxi driver with a sign that had my name on it, magically spelled 

correctly for once, was waiting for me. One hour later I arrived in 

Manipal, a small city on the west of India, entirely dedicated to 

universities and students. Manipal was a great place to explore 

Indian culture at an early stage, without being thrown over by a 

massive culture shock. It has the beauty and culture of India, 

accompanied by at least some western comfort. 

Everyday life in Manipal was very enjoyable, working on the 

internship during the day, going for lunch, dinner and other 

activities with other interns whenever we had some spare time. At 

the time I was in Manipal, about 60 other interns from all over the 

world were performing an IAESTE internship in Manipal, which lead 

to multiple international and lasting friendships and a whole lot of 

unforgettable moments of fun and laughter.  

… benieuwd naar het vervolg van dit artikel, vergeet dan zeker het 

volgende Pipetje niet te lezen (en kom ondertussen naar ons info-

event). 
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Info-event: 19/11/2020  

Naar oeroude traditie, of iets wat toch in de buurt komt, organiseert 

IAESTE Ghent jaarlijks een info-event in de Plateau, jammer genoeg 

kwam Covid-19 tussenbeiden. Natuurlijk zouden we deze traditie 

niet zomaar verbreken en organiseren we op 19 november een 

Corona-safe online alternatief. Tijdens dit event doen we alles uit de 

doeken over hoe jij komende zomer een IAESTE-stage in het 

buitenland kan bemachtigen. Daarnaast zullen ook meerdere 

getuigenissen nog enkele tips & tricks meegeven zodat jij jouw 

stage echt naar een hoger niveau kan tillen. 

 

 

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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Een nieuw pipetje betekent ook een nieuw Erasmus-verhaal. 

Deze keer vertelt Anne over haar wilde avonturen in het verre 

Helsinki. Voor zij die hun aardrijkskundekennis hebben 

ingewisseld voor naamgeving chemie, Helsinki is de 

hoofdstad van Finland. Verder is het land voor jullie scriptoren 

ook eerder onbekend, dus geven we met veel plezier het 

woord aan Anne. 

Ondertussen heeft 

Corona dit land 

helaas ook niet 

ongeroerd 

gelaten, en zijn er 

maatregelen: er 

wordt 

aangeraden (niets 

is hier verplicht, de mensen doen het gewoon) om een 

mondmasker te dragen in de winkels en op de bus, en als je 

terug komt van het buitenland word je aangeraden om 10 

dagen in quarantaine te blijven. Dingen waar ik dus graag 

mee akkoord ga, als het maar geen lockdown is! Voor na mijn 

examens hadden we impulsief een tripje naar Stockholm 

geboekt, nu kan ik Zweden dus ook al van mijn lijstje 

schrappen. Ik val in herhaling he... Maar het was daar zo 

schoon!!!! Letterlijk elk uitzicht was er eentje om U tegen te 

zeggen, dikwijls stond ik met mijn mond vol tanden (dus 

Kejom, nog eens: goedgekeurd!!). Als het donker werd (nu 

ongeveer om 17:00 's avonds, leve de Scandinavische landen 

en hun grote hoeveelheid daglicht) gingen de lampjes 

branden en baadde alles in een goudgele gloed van 

gezelligheid.  
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 Bij mijn terugkeer had ik een drukke week (online) dus 

quarantaine was niet zo moeilijk, 

enkel contact met mijn mede 

keukengenoten kon ik niet 

ontkomen... Die shared kitchen 

was trouwens één van de beste 

beslissingen die ik al heb 

gemaakt! Als ik gezelschap wil 's 

avonds moet ik maar naar buiten 

komen, en de beste 

pré's/feestjes gebeuren daar 

natuurlijk. W kitchen ftw       en als 

ik erin slaag om mij buiten te sluiten 

is er een zetel om mij op te vangen!   

Bon, bijna klaar met mijn eeuwige monoloog. Er zijn nog een 

paar dingen op naar uit te kijken, zoals nog eens een cottage 

gaan huren, sneeuw (!!! Het heeft hier al eens gesneeuwd, op 

een goede winter ligt er hier 1 m... Dus daarop hoop ik), een 

week naar Lapland om meer sneeuw, rendieren en het 

Noorderlicht te gaan spotten. 

Misschien zijn binnenkort de 

grenzen naar Sint-Petersburg 

open? Kansen zijn klein, maar ik 

zou er maar wat graag eens naartoe 

gaan. Voor de rest zie ik wel wat er 

komt... Het laatste wat Lara mij zei 

voor ik vertrok, is nu het motto van 

mijn leven hier geworden: zeg ja 

tegen alles, behalve tegen drugs! 

Dus dat is wat ik ga doen. Ook wel 
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leuk om te weten dat ik hierna in bijna heel Europa een 

slaapplaats kan krijgen, als Corona ooit zou stoppen zijn er 

nog mooie vooruitzichten.  

En ook al mis ik mijn barr(d)ies 

en de rest van mijn roedel(aars), 

ik heb nog nooit mijn leven zo 

snel zien voorbijflitsen als in de 

voorbije paar maand. Nog maar 

minder dan 2 maanden, en ik sta 

al terug in ons schone Gent... 

Daar heb ik nog wat unfinished 

business (een master, een doop 

(?? trotse feut, ik kijk er al naar 

uit) en nog een paar andere 

dingen), dus jullie zien mij zeker 

terug. Tot dan... Train ik hier de rest nog wat verder tot ze de 

'zo gehuuurd, zo bestuuurd kaptem'-formule volledig onder 

de knie hebben. Ik amuseer mij!! 

Xxx Anne 
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Chemica meets Chemika 

Ergens in het verre Leuven komt een apart ras van (bio)chemisten 

voor. Het zijn studenten aan de KU-Leuven die zich verenigen onder 

de naam Chemika. Normaal gezien krijgen enkelen onder ons 

jaarlijks de kans om met hen te verbroederen. Dit jaar is een 

traditionele verbroedering echter niet mogelijk. We laten jullie 

daarom op een andere manier kennis maken met Chemika. We 

hebben hiervoor de hulp ingeschakeld van oud-praeses Siene. Zij 

maakte me wegwijs in de werking van hun vereniging. 

Chemika in het kort  

Chemika is een Leuvense 

studentenverenging voor studenten 

chemie en biochemie, net als Chemica. Ze 

vierden in 2019 hun 70-jarig bestaan. 

Vergis je niet! Ze zijn niet ontstaan in 1949 

maar in 1948. Het lustrumjaar 2019 kwam 

gewoon organisatorisch beter uit. 

Chemika is de steun en toeverlaat van vele 

studenten. In gewone tijden organiseren zij heel wat  toffe 

evenementen. Dit gaat van baravonden (bijna even leuk als  onze 

eigen Chemicapéro) tot sportactiviteiten. Ook cantussen staan op 

de agenda. Anders dan bij ons zijn deze meestal open voor 

iedereen (zolang er plaats is). Voor de mensen die niet vertrouwd 

zijn met cantussen, beschouw het als een uitermate gezellige 

bedoening waarbij vrolijke, verbroederende verzen gezongen 

worden en dit onder het drinken van een frisse pint. Bij ons is het de 

gewoonte dat je enkel mag cantussen indien je gedoopt bent. 

Verder organiseren ze ook lezingen door proffen of KVCV, open 
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mic avonden, BBG, spelletjesavonden, … Allemaal stuk voor stuk de 

moeite heb ik mij laten vertellen. 

Chemika als organisatie 

Graag neem ik jullie mee doorheen de structuur van Chemika. 

Chemika valt onder Scientica, het bestuursorgaan van alle 

wetenschappelijke verengingen. Scientica valt dan weer onder 

LOKO, wat functioneert als een overkoepelend orgaan voor alle 

studentenverenigingen in Leuven.  

Binnen Chemika 

lopen de zaken een 

beetje anders dan bij 

ons. Zo verschillen de 

functies binnen het 

praesidium ook van 

de onze. De rol van 

praeses & vice, die 

alles in goede banen 

leiden, zijn dezelfde. 

Het verschil zit bij 

functies zoals team Q (quaestor en hulpquastor) die alle financiën 

beheren, dit wordt bij ons gedaan door de penning (beter gekend 

als focking Jerry). Verder heb je ook de Ab Actis die de verslagen 

maakt, iets wat de scriptoren bij ons doen. Naast verslagen 

schrijven, zorgt deze er ook voor dat het fysiek archief niet onder 

het stof belandt. Deze functies samen vormen de raad van bestuur, 

het DB bij ons.  

Naast de saaiere, maar belangrijke functies, volgen nu de leukere 

functies. Waar wij  1 of 2 personen per aparte functie hebben, 
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werken ze in Leuven met aparte comités. Zo is er een comité voor 

sport, cultuur en feest. De comités doen vrijwel hetzelfde als de 

praesidiumleden bij ons, ze zijn alleen met meer.  

De resterende functies zoals web, scriptor enz. worden ingevuld 

door werkgroepen. Zo heb je de redactiewerkgroep die een (bijna) 

even leuk maandblad uitbrengen genaamd ‘t Chemistje’. Ook 

onderhouden ze een toffe facebookpagina, het G-mistje. Zeker 

eens de moeite waard om te bekijken.  

Een andere werkgroep die we bij ons niet kennen is die van fak. Het 

heeft niets met scheldwoorden te maken, wel met de zogenaamde 

fak-bars. In tegenstelling tot bij ons moet je niet gedoopt zijn om 

praesidium te worden. 

De Leuvense porter 

Daarnet sprak ik over de fak-bars. Wie al eens in Leuven is geweest 

is vast en zeker vertrouwd met dit 

begrip. Het zijn bars die  worden 

opengehouden door 

studentenverenigingen! Iedere 

student of je nu uit Leuven, Antwerpen 

of Gent komt, of je nu rechten, chemie 

of talen studeert, is hier bijna dagelijks 

welkom. 
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Althans, dat was het geval 

vóór corona. Het zijn 

zware tijden voor elke 

student, ook in Leuven 

moesten ze hun 

stamcafés 

noodgedwongen in de 

steek laten. Enkel de 

grootste kringen hebben 

een eigen fak-bar, een voorbeeld is Medica.  

Een tijd lang had Chemika ‘t Vervolg’ als eigen stamcafé. Het moest 

helaas sluiten nadat het bouwvallig werd verklaard. De eigenaar 

kon kiezen tussen een kostelijke renovatie of een nieuwe job. Zoals 

u misschien al had kunnen raden koos die helaas voor een nieuwe 

job.  

Gelukkig sloot Chemika een nieuw contract met de Maximo. 

Precorona organiseerden ze hier bijna elke maandag tapavonden. 

Hopelijk mogen deze snel terug doorgaan en kunnen wij ook eens 

afzakken naar Leuven (idee voor na corona Jorian?). 

Doop en ontgroening 

Misschien kort nog iets over de doop, ontgroening en 

cantusrituelen. Het doel van de doop is vooral om een hechte groep 

eerstejaars te creëren. De doop wordt geleid door twee ‘tot 

doopmeester verkozen’ tweedejaars. Bij de ‘vuile doop’ of ‘dril’ 

mogen de studenten die het jaar ervoor gedoopt zijn ook helpen. 

Bij ons wordt deze taak uitgevoerd door de schachtentemmers.  
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Doorheen de doopweek moeten de feuten verschillende 

activiteiten en opdrachten doen. Hun opdrachten (vb. dansje, liedje 

zingen, prof ten huwelijk vragen, …) worden dan gelivestreamed 

voor de geïnteresseerden. Tijdens de doopweek eten feuten 

samen, er gebeuren dan tal van dooptoneeltjes, liedjes en dansjes. 

Iedere Chemikaan probeert dan ook aanwezig te zijn in de alma om 

dit schouwspel te bewonderen. Na de doopweek volgt een drill 

(fysieke opdrachten, een beetje lopen) en een vuile doop (met 

schachtenpap) onder leiding van gedoopte tweedejaars. De 

doopweek wordt afgesloten met een traditionele doopcantus. 

Wat later, op de laatste cantus van het academiejaar vindt de 

ontgroening plaats. De schachten worden dan onderworpen aan 

een heus schachtenexamen waar ze onder andere een Latijnse 

speech moeten opzeggen.  Op het einde krijgt elke schacht zout op 

de tong en moet hij/zij een pint opdrinken. Hierna draaien hun 

meter en peter hun lint om en zijn ze volwaardig commilitones. 

Op de all-in-one cantus, 

dezelfde cantus van de 

ontgroening, is er ook nog 

een ritueel voor de 

laatstejaars. Deze zingen 

een lied, vertellen enkele 

anekdotes over de beste momenten van hun studentenleven en 

sluiten zo hun carrière met hun leeftijdsgenoten af. Op het einde 

van de cantus gooien alle laatstejaars hun glas kapot tegen de muur 

en wordt hun studententijd officieel afgesloten. 

Ik sluit graag nog af met het Chemika-clublied, hiervan is een 

deftige versie te vinden op YouTube. Zeker eens opzoeken dus! 
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CHEMIKA 

Tekst: Hugo Van Looy,1948 

1.Wij zijn de stoere alchemisten 

Wij drinken bier tot in de kisten 

Wij maken chloor en geraken overal 
door 

Wij kunnen zwavelzuur bereiden 

Hup hup hup 

Leve onze club 

Sa mensen ga op zij 

Want Chemika komt voorbij 

2.Het CO2schuimt in de pinten 

Die wij wetenschappelijk uit gaan 
drinken 

Heft het glas omhoog, want op ‘t labo 
is ‘t maar droog 

Leve de club der alchemisten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrein 

3.Al zijn wij zat wij blijven staande 

Wij hebben een 
evenwichtsconstante 

Wij zingen luid van “Chemika 
Vooruit!” 

Wij kunnen bier assimileren 

Refrein 

4.Wij zijn de semicarbazonen 

Wij scheiden aldehydenen ketonen 

Wij zijn op ons gemak in de strafste 
ammoniak 

Wij zijn de semicarbazonen 

Refrein 

Ba Ba Ba Leve Chemika! (luid) 
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Het zal de meeste onder jullie wel niet ontgaan zijn. UGent heeft er 

dan ook veel tijd (en geld) ingestoken. Na een  grondige 

hernieuwing vond vorige maand de heropening van het GUM 

plaats, het vierde zijn openingsmaand met een heleboel workshops 

en dergelijke bovenop het museumbezoek. Ook komende 

maanden zal er nog veel te doen zijn. Jorian bezocht het museum 

voor ons en neemt jullie mee doorheen 

zijn ervaring.  

Met dank aan Jan Jambon, die deze 

keer vergat om de cultuursector 

extra corona-maatregelen op te 

leggen, kon ik het laatste weekend 

van oktober genieten van een heel 

weekend vol – je raadt het nooit – 

cultuur. In plaats van Jezus, kwam 

Tom Helsen op zaterdag naar 

Nazareth. Helaas (of misschien gelukkig) vroegen de scriptoren mij 

niet om daarover een verslag je te schrijven. Wél over mijn bezoek 

daags nadien aan het GUM. Of voor onze buitenlandse vrienden: 

het HUM. 

Het wadde? 

Het GUM is de afkorting voor Gents Universiteitsmuseum. Mensen 

die niet in 2002 geboren zijn (wth) herinneren zich misschien nog 

wel de blauwgroene boekjes, vol lege bladzijden, die uitgedeeld 

werden begin maart. Zonder dat ik het zelf besefte werd mijn 

nieuwsgierigheid enorm geprikkeld door de alles- en tegelijk 

nietszeggende titel: ‘Welkom in het hoofd van de wetenschapper’. 

Wie laat er in godsnaam boeken drukken met lege bladzijden? 

foto: Martin Corlazolli 
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Bedoelen ze dat mijn hoofd leeg is? 

Is dit het begin van mijn carrière als 

prijswinnende schrijver?  

 

Onbewust deed ik exact wat met het 

boek bedoeld was: doelloos 

volschrijven met alles wat in mij 

opkwam. Van mijn allereerste cultuurideetjes voor de 

kiesvergadering, over de nieuwste TikTok-trend met die kat en die 

whirlpool-filter, tot de tussenstand in een 

spelletje manillen. Al die losse flodders (op 

het eerste zicht onduidelijk en misschien 

zelfs lachwekkend) vormen een duidelijk 

geheel: mijn leven. Aspecten in mijn leven 

die respectievelijk de nodige twijfel, 

verbeelding en netwerking vereisten. Niet 

toevallig zijn dat drie kernwoorden van het 

GUM. Het boek loopt over van de 

metaforen: los van een korte, abstracte inleiding, kan je zelf kiezen 

waar het verhaal heen gaat. Je kan er werkelijk alles mee doen; zelfs 

het niet gebruiken voorziet al een schat aan informatie. Wat er ook 

gebeurt: het geheel wordt pas op het einde duidelijk. Als dat niet 

de essentie van wetenschap is. 

Dat is exact waar het GUM op doelde. Wetenschap is chaos, twijfel, 

verbeelding. En wetenschap heeft enkel betekenis in een groter 

geheel. Die verzameling van losse flodders die een groter geheel 

vormen, weerspiegelt zich in het museum zelf. Een zevental kamers 

worden niet geordend op discipline, onderwerp of tijdsperiode, 

Foto: Martin Corlazolli 

 

Foto: Martin Corlazolli 

 



Cultuur opsnuiven met Jorian 

  

32 

maar op thema. De thema’s zijn: Chaos, Twijfel, Model, Meten, 

Kennis, Verbeelding en Netwerk.  

Het grootste verschil met een écht museum lag voor mij in het feit 

dat de informatie niet zomaar geponeerd wordt, niet alles is de 

stelling van Pythagoras. En dan nog. Wetenschap wordt je 

zachtaardig in stukjes aangegeven, zodat je het zelf nog kan kneden 

tot wat jouw persoonlijk beeld is. Hier komt de slogan van UGent 

écht tot zijn recht. Durf Denken, Durf Twijfelen, Durf Ontdekken. Of 

doe dat net niet. In dit museum kan je uren rondlopen en nog 

steeds niet voldaan zijn, of slechts een halfuur spenderen en tóch 

gelukzalig naar buiten wandelen. Hier kan je grenzen verleggen, op 

zo veel vlakken. Zoek de link tussen Jan Van Eyck en een opgezette 

pinguïn. Waarom? Omdat het kan. Of doe dat lekker niet en speel 

een spelletje. Want alles kan. Maar niets moet.  

Het GUM is – helaas – een museum en zeker de biochemici weten 

dat coronavirussen ook al graag eens een museum bezoeken. Het 

is dan ook tot nader order gesloten. Maar niet getreurd, want uw 

dienaar is duidelijk zodanig enthousiast dat hij in het tweede 

semester mogelijk een Chemica-groepsbezoekje organiseert. Het 

hoe-waar-wat-waarom ligt nog absoluut niet vast, maar het wordt 

een wetenschappelijke ervaring die niet snel zal vergeten worden. 

Los daarvan is een museumbezoek altijd gratis voor UGent-

studenten, dus ik zou zeggen zeker doen, tis echt de max! 

Stay safe, stay hydrated en vooral: Durf Denken 

Jorian 
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Ben je ook al aan het dromen van die mooi versierde kerstboom in 

de living? Of staat hij stiekem al? Ben je alle kerstfilms en series op 

Netflix aan het kijken? Of kan je al niet meer wachten op jouw Secret 

Santa? Herken je jezelf in de vorige vragen en kon je bijna allemaal 

met ‘ja’ beantwoorden? Dan ben je waarschijnlijk even verliefd op 

Kerstmis als ik!  Al enkele weken zit ik het internet af te zoeken naar 

de leukste adventskalenders. De perfecte manier om af te tellen 

naar deze geweldige periode! 

Adventskalender van Côte d’Or - €18 

Hmmm, het water begint al in mijn mond te 

lopen bij het horen van chocolade én al zeker 

als die van  Côte d’Or is.  Deze adventskalender 

is gevuld met heerlijke Mini Bouchées,  Mini  

Rocs en Mignonnettes.  Deze soorten zijn zowel 

in melk, puur, praliné, karamel en noir de noir te 

vinden. Secret Santa, als je nog een tip zoekt      . 

Haribo Adventskalender - €10-20 

Ben je niet echt fan van chocolade, maar meer van snoepjes? Dan 

is deze aftelkalender zeker iets voor jou! De vakjes zijn gevuld met 

verrassend leuke snoepjes. Voor alle zoetekauwen is dit perfect! 

Adventskalender van MyMuesli - €40 

Zelfs aan de gezonde ontbijtfans is er  gedacht! MyMuesli biedt 

verschillende adventskalenders aan met muesli of havermout. Je 

hebt de keuze uit Deluxe, Premium, Muesli en Porridge 

adventskalender. In de kalenders zitten zelfs exclusieve soorten! 

Bestel hem snel, want deze maand krijg je korting! 
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Wijn-Adventskalender - €50 

Je hebt deze adventskalender van de 

Aldi waarschijnlijk al zien passeren op 

Facebook. Ik denk zelfs dat hij de 

populairste aftelkalender onder de 

jeugd is. En eerlijk? Wie zegt er nu ‘neen’ 

tegen 24 dagen lang te drinken van 

deze wijnflesjes? Het kan deze lockdown 

alleen maar aangenamer maken. 

Rituals Adventskalender - €60 

Dit is toch wel een beetje mijn guilty 

pleasure. Elke keer dat ik een winkel van 

Rituals passeer, kan ik het niet laten om er 

eens binnen te springen. Meestal kom ik 

dan ook met een extra zak en lichtere 

portemonnee buiten. In mijn bandkamer 

kan je een ruim assortiment vinden: 

geurstokjes, shampoos, douchegel, 

parfum, bodylotion, deo, scrub en ik kan zo 

nog wel even doorgaan.  In deze adventskalender kan je veel van 

deze producten in verschillende geurtjes vinden. 

Hot chocolate Adventskalender -  €66 

Er is niets beter dan tijdens de kerst- en winterperiode met je 

pyjama en een warme chocolademelk voor de openhaard zitten. 

Whittard heeft een adventskalender voor twee gemaakt! Kruip 

lekker dicht tegen elkaar aan en geniet van verschillende 

chocoladesmaken. Witte, bruine of pure chocolade featured met 
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Rocky Road, Luxury, Mint, Luxury White, Salted Caramel, Orange, 

Sticky Toffee Pudding, Peanut Butter, Raspberry Ripple, Strawberry, 

Crème Brûlée en 70% Cocoa. 

Pukka Thee Adventskalender - €12 

In deze koude tijden kan  een kopje thee net voor het 

slapen deugd doen.  Geïnspireerd door de natuur, is 

deze kalender een gezond en smakelijk alternatief voor 

de chocolade adventskalenders. Met 24 verschillende 

biologische kruidentheeën die je in december elke 

dag kunt proberen, is er voor iedereen zeker een 

favoriete mix te vinden. Dit is ook de perfecte manier 

om eens nieuwe smaken te leren kennen.  

Koffie Adventskalender - €26-36 

De dag niet kunnen beginnen zonder een goede koffie? Lees dan 

zeker verder! Deze adventskalender is voor alle koffieverslaafden. 

In de Yawn Brown Coffee Advent Calender vind je heel wat 

verschillende koffies: Costa Rica Honey Prep, Daterra Bourbon, 

Yirgacheffe, Lava Java, Colombian Medellin, Colombian Hippo, 

Kenya AA, Super Gäspa, Maragogype en nog meer! 

EasyToys Adventskalender - €119 

Mag het net dat tikkeltje meer zijn? Koop dan 

deze adventskalender vol erotische speeltjes.  Er 

zijn 8 sextoys, 6 verzorgende producten, 5 soft 

BDSM en 5 funtoys te ontdekken. Dit is perfect 

om deze kerstperiode een beetje op te spicen of 

om iets nieuw te ontdekken.
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“Ik heb een heel zwaar leven.” Een zin die wij (bio)chemisten wel 

eens vaker gebruiken (en terecht). Vooral  tijdens de periodes die 

niet-studenten wel eens als vakantie durven te benoemen, bah. Om 

ons leven toch iets draaglijker te maken in ons dagelijks 

functioneren, komen jullie scriptoren deze maand met de handigste 

‘hacks’ om jullie pijn te verlichten. 

Biertje hier, truckje daar 

Een flesje bier openen, de laatste 

tijd is het een kunst apart aan het 

worden. Ik geef toe, een 

flessenopener is in vele gevallen 

de beste optie, maar er bestaan 

zoveel andere en 

impressionantere manieren. Ze 

steunen allemaal op hetzelfde 

principe, namelijk het creëren van 

een hefboom (voor een 

technische uitleg, doe je best 

beroep op iemand die iets meer van 

fysica weet dan mij). Je kan het zo gek niet bedenken of je kan er 

bier mee openen, de tafel, bestek, de bierbak, een ander bierflesje. 

Maar stel dat je niets in jouw buurt hebt, dan kan je nog steeds jouw 

broekknop gebruiken. Gewoon het dopje achter je knoop haken en 

je flesje naar beneden bewegen.  

Hopelijk weten jullie ook allemaal dat je bier het best bewaard op 

een donkere, koude plek. Een kelder of op de koude vloer onder 

de trap is dus ideaal. En ik sluit het onderwerp bier graag af met 

nog een handig weetje. Zoals iedereen weet heeft bier ook een 

vervaldatum. Bier wordt na deze datum niet meteen slecht. Het 
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verliest alleen zijn gewenste smaak door reacties met zuurstof. Laat 

je het te lang staan kan het naar natte hond gaan smaken, dat 

vermijd je best      . 

Keukenhacks 

Eieren, lekker en super snel klaargemaakt. Ideaal als middagmaal 

indien je je moet haasten voor een practicum. Maar hoe weet je of 

je eieren (die ondertussen al even in de ijskast liggen) nog te eten 

zijn? Drop ze in een kom met water en kijk. Zinken de eieren zijn ze 

nog te eten, maar komen ze bovendrijven, laat je ze best staan. 

Ook bananen kunnen vaak dienen als een snelle snack. Ze zijn 

jammer genoeg niet echt heel lekker als ze nog helemaal groen 

zien. Als je deze een half uurtje in de oven steekt met schil en al op 

zo’n 150°C, worden ze perfect eetbaar en naar mijn mening zelfs 

nog lekkerder. Try and find out! 

Wij studenten weten als geen ander hoe handig een microgolf is. 

De potjes van mama opwarmen of gewoon de overschot van 

gisteren, makkelijker kan niet. Je 

kan echter ook heel snel 

gerechten maken in de 

microgolf. Neem een 

koffietas, vul deze met 

macaroni en voeg water toe. 

Na 4 minuten is je pasta klaar. 

Strooi er nog wat kaas over en 

je hebt cheesy spaghetti. We 

hadden het net al over eieren. 

Breek er 2 open in je koffietas, 

roer goed door elkaar en voeg 
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eventueel nog extra peper, zout en kaas toe. Zet vervolgens terug 4 

minuten in de microgolf en je omelet in tasvorm is klaar. Koken was 

nog nooit zo makkelijk! Je kan je koffietas natuurlijk ook gewoon 

gebruiken om thee uit te drinken zoals normale mensen. Beloof me 

wel dat je je zakje thee niet meteen weggooit! Je kan hier immers 

nare geurtjes mee doen verdwijnen uit de ijskast, gootsteen of zelfs 

toiletpot. Hang ze telkens aan de binnenkant voor een dag en je zal 

enkel nog thee rieken. Voor de plantenliefhebbers onder ons, het 

theezakje, of toch de inhoud, kan je gebruiken als extra voeding 

voor jouw plant. Zo kan die er weer even tegen aan in een periode 

waarin je hem vergeet. 

Hack nature 

Nu we het toch even over plantjes hebben en we misschien ook wel 

een beetje een voorliefde hebben voor plantjes en het milieu. Zo 

hebben we zelf een functie hiervoor binnen ons presidium (credits 

to Lucas). Meer dan genoeg redenen dus om hier nog even op door 

te gaan. Als je graag wilt dat je planten er gezond blijven uitzien, 

stof je deze best tijdig eens af met een spons. Het afstoffen van 

bladeren kan hen helpen om beter aan fotosynthese te kunnen 

doen en laat hen er ook fris en schoon uitzien. Je bevochtigt 

eenvoudigweg de spons een beetje en borstelt deze over elk blad 

om ze te laten glanzen. 

Het belangrijkste is natuurlijk 

dat je je planten ook genoeg 

water geeft. Gebruik hiervoor 

het water dat je tijdens de 

nacht niet hebt 

opgedronken, zo ga je 

meteen ook verspilling 
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tegen. Na het koken van een eitje (bijvoorbeeld in je koffietas) 

gebruik je dit water ook best om je planten te bevochtigen. Het 

bevat namelijk veel calcium. Dit kan de pH van de bodem positief 

beïnvloeden. En ofcourse, koude thee zien jouw planten ook graag 

komen. Voor mensen die hun planten vaak water vergeten geven, 

is volgende tip handig. Vul een waterfles met water, laat de dop 

eraf, draai hem snel ondersteboven en duw hem een paar 

centimeter in de grond. Het water zal langzaam in de grond sijpelen 

en het vochtig houden, zodat jij je planten niet elke dag water moet 

geven. Ideaal ook als je over het weekend naar huis gaat als 

kotstudent. Een andere manier om je plant zichzelf van water te 

doen voorzien (voor even dan toch) is deze. Gebruik een katoenen 

touw met een uiteinde dat in de grond van je plant wordt gestoken 

en het andere uiteinde dat tot op de bodem van een emmer of 

bakje vol water hangt. Zo zorg je ervoor dat de bodem vochtig blijft. 

Nog een handige tip voor mensen die hangplanten hebben, je 

geeft deze gemakkelijk water door het water te stollen. Leg gewoon 

ijsblokjes op de potgrond, je planten zullen niet verzuipen en jij kan 

niet morsen (tenzij je natuurlijk met de ijsblokjes begint te gooien). 
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Hé daar!  

Benieuwd hoe ‘t leven van een feutje bij Chemica er anno 2020 eruit 

ziet? Wij hebben ons alvast nog niet verveeld met de opdrachten 

voorgeschoteld door het Kamp Chemica Comité! 

Dit jaar geen verkoopweek, 

groepsopdrachten of échte doop, maar 

twee weken lang geniale opdrachtjes 

uitvoeren voor niemand minder dan Cpt. 

Fox, Sgt. Waterslaegers, Kol. Beckett, Lt. 

Chloris, Sgt. Pluisje en Maj. Mamacita.  

We kregen een week lang de eer om de 

praesidiumleden elke dag te wekken met 

een ‘goedemorgen’-berichtje en te bed te 

leggen met een ‘slaapwel’-berichtje. Nicole en Hugo werden 

bovengehaald, alsook onze prachtige rijmkunsten. 

Ledeganck en de Sterre werden gedecoreerd met superieure 

Chemica schilden in alle formaten en kleuren, de HEMA verkocht 

tijdens de herfst nog nooit zoveel krijt… Heb jij  ze gespot? Onze 

medefeut Jamez wist er weliswaar een echt kunstwerk van te maken 

waar elke Chemicaan trots op kan zijn. 

Het Gravensteen (of andere kastelen) werden ook onveilig 

gemaakt. Ieder van ons werd omgetoverd tot een prachtig prinsesje 

om het kasteel te gaan bewonderen. Omstanders konden de 

geweldige TikTok kunsten van de prinsesjes aanschouwen. Één 

prinses belandde zelfs in de slotgracht om op bezoek te gaan bij 

Ariël.  



 Kamp Chemica  

  

42 

Ook Halloween lieten we niet 

onopgemerkt voorbijgaan. Jack-o’-

lanterns met Chemicaschilden 

werden geknutseld, met als gevolg 

kamers vol pompoenprut en 

dagenlang pompoensoep drinken. 

Zelfs dissectie setjes werden terug 

bovengehaald om deze tot 

perfectie te brengen. Pompoenen 

zo mooi dat ze elkaar intiem 

aantrokken en als gevolg een 

pompoenfamilie startten.  

Daarnaast liepen/fietsten we, voor onze mysterieuze opdracht, op 

Strava, kilometers bij elkaar in de mooiste duivelse figuren mét 

toepasselijke kledij (schoon zicht ze). 

Ligamenten en kontspieren werden tot het uiterste gerokken, 

familieleden werden getraumatiseerd en tiktok heeft weer een stuk 

of 30 leden bij, allemaal voor het maken van de WAPs (nee, geen 

worst-appelmoes-patat). Dit zorgde voor veel vermaak van het KCC, 

voor iets minder bij de verrokken hamstrings.  

In week 2 was Sofietje nogal verward wanneer er plots een lading 

(lees: meer dan 30) feuten in de les Chemische structuren “Chemica 

vooruit!!!” stuurden. Zoveel informatieve vragen kreeg ze nog 

nooit, maar dat ze bamboozled werd, had ze blijkbaar niet door… 

Daarnaast toonden we in andere lessen ook met trots dat we feuten 

waren. Heeft iemand onze schilden gespot? Zelfs de 

studenten/proffen in Finland maakten kennis met ons mooie 

embleem.  
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Het KCC vond ook dat we moesten 

tonen hoe zorgzaam we waren. Een 

hele week een slak als huisdier 

houden, werd dus gedaan en met 

succes! Het was allesbehalve 

gemakkelijk, slakken houden 

blijkbaar een winterslaap en waren 

bijgevolg nergens te bespeuren. 

Als we ze dan toch te pakken 

kregen, deden die bastards niets 

anders dan kakken en slapen…. Na 

tientallen ontsnappingspogingen 

van de slakken, met de bijhorende 

flip “Oh nee waar is die slak naartoe 

?!”, zijn ze allemaal na hun fantastische week weer vrijgelaten. Eén 

gelukzak (Pedro <3) mocht een weekendje mee naar een blokhut 

aan Finse meren, die sauna werd hem gelukkig bespaard… Een 

heuse fotoshoot helaas niet (hij was fotogeniek af). 

Ook warmden we onze stemmen op en 

zongen we samen het heuse kringlied 

mét gezamenlijk atje natuurlijk! We 

kwamen hiervoor samen met enkele 

feutjes (in Zoom) om zo toch een 

groepsgevoel te krijgen, want ja 

Corona… :( We zijn helemaal klaar voor 

onze eerste (online) cantus!  

Natuurlijk is Kamp Chemica niet compleet zonder onze liefde te 

verklaren aan het praesidium. Op de liefdesbrieven werd 

gezwoegd en gezweet om toch in woorden te kunnen neerpennen 
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(of typen) hoeveel we van hen houden, want geef toe het 

praesidium is niet mis… En onze liefde voor hen is te groot voor 

woorden. Menig feut kreeg stress om zijn vertrouwen te leggen in 

Bpost (want zeg nu zelf, tijdens de lockdown kunnen die wel eens 

serieuze steken laten vallen), maar de opluchting was groot toen ze 

1 voor 1 (meestal) de juiste bestemmeling bereikten.  (behalve 1, 

die mogelijks voor een familieruzie kan gezorgd hebben, door op 

het foute adres afgeleverd te worden…) 

Willen jullie ons en onze medefeutjes graag nog wat beter leren 

kennen? In de Chemica facebookgroep stellen wij ons graag voor 

aan de hand van onze awkward vlogkunsten :s.  

Feutjes out 

Karel, Anouk, Ayla, Judith, Anne, Kato 
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We zagen het van ver aankomen. Een lockdown was niet meer uit 

te sluiten na de forse stijging van de coronacijfers. Ondertussen ben 

ik die vier muren van mijn kot al serieus beu gezien en mooie 

wandelingen aan het UZ zijn er nu ook niet echt te maken. Ik ging 

dus op zoek naar mooie en groene plekjes in Gent en jawel, ik vond 

ze. 

Gentbrugse Meersen - Braemkasteelstraat, 9050 Gent 

Op een kwartiertje fietsen van 

het Zuid of van de Overpoort 

vind je de groenpoel 

Gentbrugse Meersen. Het is 

meer dan 274 hectare groot en 

nog volop in ontwikkeling. Je 

vindt er parken, een grote speeltuin, veel bos, open wateren en 

moerassen. Je kan ook tussen de koeien wandelen en op je blote 

voeten het pad ontdekken. Voor joggers is er een route van 5,4 km 

uitgestippeld. Je kan ook gebruik maken van de Finse piste in de 

sportcluster. Voor de sporters onder ons vind je er ook een publiek 

voetbalterrein, een pannakooi met kunstgras, een plaats voor streek 

work-out en een mountainbikeparcours.  

Street art wandeling 

Iedereen kent waarschijnlijk wel het Graffitistraatje. 

Een mooi, kleurrijk steegje dat er elke maand wel 

wat anders uitziet. Oh ja, zeker toen UGent in 

samenwerking met het GUM dit straatje helemaal 

wit schilderde. Gent heeft op vlak van street art 

meer dan alleen dit straatje te bieden. Via het 

'Sorry, not sorry streetart’-plan van Gent, kan je op zoek gaan naar 
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verborgen pareltjes. Stad Gent heeft dit jaar ook enkele kunstenaars 

gevraagd om de binnenstad op te fleuren met kunstwerken 

geïnspireerd op het Lam Gods. Zeker de moeite waard om dat (en 

de schattige konijntjes) eens te bewonderen. 

Bourgoyen-Ossemeersen 

Dit natuurgebied ligt op slechts drie kilometer van het centrum. Het 

staat gekend als één van de meest 

vogelrijke natuurgebieden van 

Vlaanderen. Er staan verschillende 

vogelkijkhutten en van hieruit kan je 

zeldzame watervogels spotten (zeker in 

het winterhalfjaar). Een echte aanradere 

voor de vroege vogels onder ons. Dit 

gebied is immers het mooist bij 

ochtendschemering. 

Parkbos 

Het Parkbos ligt ten zuiden van Gent, 

iets verder uit het centrum. Het Parkbos 

heeft vier verschillende ingangen 

waarbij er steeds een stopplaats van 

tram of bus is. Je kan er wandelen tussen 

bossen, valleien en op houten padjes. Op 

je wandeling zou je maar eens het kasteel Grand Noble kunnen 

tegenkomen. Verwacht je niet aan een impressionant monument 

zoals het Gravensteen, maar het is zeker een leuk extraatje tijdens 

je wandeling.  
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Beste lezer 

*Zucht* hier zitten we weer, alleen op kot of erger… thuis 

opgesloten met zagende ouders. Weet je soms ook niet wat 

gedaan? Ben je het zinloze geswipe op Tinder om de tijd te 

verdrijven ook beu, maar heb je geen flauw idee wat je naast het 

actief verwaarlozen van je cursussen en lesopnames kan doen? 

Dan zal het volgende misschien iets voor jou zijn! Hier volgen 

enkele Netflix aanraders om je zeteltijd kwaliteitsvoller te maken. 

A Life on Our Planet  

Op zoek naar iets serieus en actueel? Dan is deze documentaire 

zeker iets voor jou! Sir David Attenborough slaagt er nog steeds in 

op 94-jarige leeftijd menig kijker te emotioneren en bewust te 

maken over hoe onze planeet het stelt. Als kers op de taart eindigt 

deze eye-opener met welke stappen we kunnen ondernemen om 

alsnog het tij te keren en van onze wereld een betere plaats te 

maken! 

Dash & Lily 

Ben jij ook een die-hard fan van kerstfilms en heb je die gezellige 

kerstboom ook al in huis gehaald? Niets beters om verder in de 

kerstsfeer op te gaan dan met de serie Dash & Lily. Deze warme, 

romantische kerstserie met een vleugje humor heb je zo in een 

mum van tijd uitgekeken! 

Instant Family 

Deze film gaat over een jong koppel dat graag kinderen wil 

adopteren. Het is een heerlijke feelgood movie en toont op 
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humoristische wijze dat kinderen adopteren en opvoeden niet altijd 

even gemakkelijk kan zijn.  

Umbrella Academy  

Heb je het toch meer voor een actie-serie met superhelden? Dan is 

Umbrella Academy zeker iets voor jou! Als je fan bent van de 

Marvel-films is er een goede kans dat je deze serie als een sneltrein 

zal uitkijken! 

Alta Mar 

Alta Mar is een Spaanse thrillerserie die een mix is tussen Elité, La 

Casa de Papel en Titanic. Het speel zich af in de jaren ’40 en op een 

schip genaamd Bárbara de Braganza. Na een aantal verontrustende 

gebeurtenissen duiken er geheimen op over de twee zussen die 

samen op vakantie zijn. Spannend! 

 



Raad het plaatje 

  

49 

Wist je dat dagdagelijkse voorwerpen er heel anders uitzien 

wanneer ze van dichtbij worden bekeken? En met dichtbij bedoelen 

we héél dichtbij. Kan jij raden van welke voorwerpen deze 

ingezoomde foto’s zijn? De oplossing vind je achteraan in het 

Pipetje. 
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Beste lezer 

Het is vast en zeker niet aan u voorbijgegaan, vrijdag de 13e is al 

sinds het begin der tijden gekend als de dag van het ongeluk en 

ook dit jaar werd zijn negatieve connotatie keurig waargemaakt 

voor het Praesidium. Het oostersgezinde bestuur maakte op 

dictatoriale wijze korte metten met een gedurfde uitspraak op 

sociale media. Mensenrechten waar Voltaire en ander verlichte 

denkers zo voor gestreden hadden, werden aan de laars gelapt. Dit 

culmineerde in wellicht de hevigste opstand ooit in de geschiedenis 

van Chemica.  

Experts en ervaringsdeskundigen hebben de feiten grondig 

geanalyseerd om te bepalen waar het fout liep. Hier volgt een 

reconstructie. 

Het is 17:15, ‘net klaar met het voeden van de commilitones met 

een nieuw feutenfilmpje’ dacht A.C., tot plots de beruchte 

rondjesloper M.C. op het toneel verscheen. De voorbije dagen 

hield M.C. zich voornamelijk bezig met het zoeken naar een 

geschikte soulmate voor J.S. door hem onuitputtelijk te taggen 

onder de filmpjes van de vrouwelijke feuten. Daar stopte onze 

barmhartige Samaritaan niet: bekommerd over het welzijn van onze 

planeet en met de klimaatproblematiek in het achterhoofd vroeg hij 

zich af of onze nieuwe feuten wel kunnen tuinieren. Gewenst als ze 

waren verlangde iedereen naar zijn volgende weldoordachte 

comment. Niemand had ooit gedacht dat dit Chemica op haar 

grondvesten zou doen daveren.  

17:30 Een spoedvergadering wordt samengeroepen waarop Mark 

Zuckerberg in hoogsteigen persoon aanwezig is. Hij vreesde het 
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al… het was een geval van vrije meningsuiting. Zonder aarzelen 

wordt er ingegrepen en het bericht per direct verwijderd. 

18:24 De spanning tussen beide partijen blijft stijgen. Aan de ene 

kant hebben we het Praesidium, trotse vaandeldragers van het 

blauw en wit en verdedigers van het mentaal welzijn. Aan de andere 

kant hebben we de commilitones, beschermers van de vrije 

meningsuiting en sterke voorstanders van de Pray4-hashtags. Een 

hevig debat ontluikt zich, de commilitones openen het vuur met 

gestaafde argumenten en houden het gelukkig beschaafd.  

19:45 De commilitones winnen de strijd, de stem van vrijheid (en 

het onverstaanbare West-Vlaams van onze prosenior) galmt over de 

commentsectie van feut 13’s filmpje. 

Om de belangrijkste puntjes nog eens te recapituleren: P.S. had zin 

in Minecraft, L.T. gaat doorheen een moeilijke donkere periode en 

A.S.V.D.D. is nog steeds een zat wijf. Het uitschot van het jaar is tot 

op heden nog niet met zekerheid verkozen en hoe feut 13 het hele 

gebeuren beleefd heeft, is niet geweten. Één ding is zeker: het 

kringlied zal nooit meer even snel gezongen worden.
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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 weet overal de weg 

OF 

Je mag één tijdreis maken naar een dag in het verleden 

 

 

Overal waar je komt, krijg je van iemand een complimentje 

OF 

Je hebt altijd een kauwgomfrisse adem 

 

 

Je kan je dromen opnemen 

OF 

Je kan zelf kiezen wat je droomt 

 

 

Je kan onder water ademen 

OF 

Als het regent, heb je een paraplu die boven jouw hoofd zweeft 
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Gegroet Chemicanen, 

En plots was het half november, week 9, wat vliegt de tijd! Dat 

dit Pipetje eigenlijk in week 8 al af moest zijn, wisten we niet. 

Danku Ine om af en toe toch nog ons handje vast te houden. 

Sommigen zullen waarschijnlijk wel al weten dat ik een 

enorme uitsteller ben. Op tijd komen is ook niet echt mijn 

sterktse kant. Blijkbaar geef ik deze slechte eigenschappen 

door aan Matthijs, sorry! Ik kan wel beloven dat ik hieraan ga 

werken, maar ik denk dat iedereen ondertussen door heeft 

dat dit loze beloftes zouden zijn. Maar hé, beter laat dan nooit, 

toch? 

Met de vele deadlines voor GP en alle practica die nu online 

worden gegeven, hebben we onze handen vol. Al die 

vergaderingen voor Kamp Chemica én voor het praesidium 

komen er ook bij. Dan spreken we nog niet over alle zalige 

online activiteiten die onze sportjes en cultuur organiseren. 

Die willen we absoluut niet missen! 

Zoals je wel al kan lezen, hebben wij geen tijd om ons te 

vervelen. We kunnen ons voorstellen dat andere Chemicanen 

deze sleur van online lessen wel al beu zijn. We proberen met 

onze maandelijkse portie Chemicaanse literatuur toch een 

beetje die sleur te doorbreken. Slaat de verveling toch nog 

toe? Schrijf gerust een artikel voor ons 

volgende Pipetje, je krijgt er eeuwige 

dankbaarheid voor in de plaats. 

Jullie scriptoren,  

Matthijs & Karo



Oplossingen 

  

56 

Het moment waarop menig praesidiumleden en 

hoogstwaarschijnlijk ook andere Chemicanen op hebben 

gewacht. Pronostieken werden gemaakt en A.C. kon het niet 

laten om de pieren uit mijn neus te halen. Hier is hij dan: de 

uitslag van de Rice Purity Test. 

 

  

Jorian 73 
Maxime 63 
Anthony 60 

Jerry 59 
Jolien 54 

Matthijs 49 
Mona 49 
Tom 47 
Karo 46 
Elise 46 

Jo 45 
Ellen 45 
Linde 41 
Lowie 39 
Maud 32 

Cleyman 23 
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Hieronder vinden jullie de oplossingen van Raad het plaatje. 
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             Steenbok (22/12-20/01) 

             Allergie van de maand: 
Tuurlijk ben je allergisch aan de hele 
coronatoestand, maar zijn we dat niet 
allemaal? Kom op, moed houden! 

Dieet: Een dieet is niet nodig in jouw 

geval. Op pizza en cola kom je er ook 

wel. 

Financieel: Ook jij hebt deze zomer 
flink gewerkt, jammer dat je je 
verdiende centjes nu niet meteen kan 
uitgeven. 

 

             Waterman (21/01-19/02) 

              Allergie van de maand: Al 
ooit gehoord van een drakenvrucht? 
Hopelijk niet, want je bent er namelijk 
hartstikke allergisch aan! 

Dieet: Sta je nu helemaal stijf van de 
cafeïne? Misschien toch een beetje 
minderen. Anders heeft het geen 
effect meer tijdens de examens.  

Financieel: Time is money! Te veel 

tijd is ook weer niet nodig. 

 

 

             Vissen (20/02-20/03) 

            Allergie van de maand: Je 

hebt een allergie voor look? Er zijn 

nog wel enkelen binnen Chemica die 

hier last van hebben. 

Dieet: Een dieet heb jij absoluut niet 

nodig, doe zo voort! 

Financieel: Hoe je het doet weet 

niemand, maar je hebt meer 

uitgegeven dan vorige maand toen je 

wel nog uit huis mocht. Let wat meer                         

op je geld. 

 

 

             Ram (21/03-19/04) 

              Allergie van de maand: Je 

hebt een tijdelijke allergie voor 

alcohol. Had je jezelf maar niet zo 

moeten laten gaan net voor de 

lockdown. 

Dieet: Laat je niet in de maling 

nemen, je bent niet bijgekomen! Je 

draagt alleen meer kleren. 

Financieel: Vijftig euro is vijftig euro! 
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             Kreeft (22/06-23/07) 

              Allergie van de maand: Je 

bent allergisch voor de koude. De 

opwarming van de aarde komt jou 

eerder goed uit dus. Schaam je! 

Dieet: Iets niet lusten, zit enkel maar 

in je hoofd. Probeer het nog eens 

opnieuw en wie weet valt het toch 

beter mee dan je dacht. 

Financieel: Stop met online shoppen! 
Je hebt al genoeg kleren. 

             Leeuw (24/07-23/08) 

          Allergie van de maand: Je bent 

deze maand duidelijk allergisch aan 

de afwas. Dat wordt op kartonnen 

bordjes eten. Een feut kopen zat er 

dit jaar helaas niet in om af te 

wassen. 

Dieet: Eet meer, je staat mager. 

Financieel: Je zat al krap bij kas, heb 

je even geluk dat je bijna geen geld 

meer kan uitgeven. 

 

             Stier (20/04-20/05) 

         Allergie van de maand: Een 

allergie voor spinnen zeg je? Ik denk 

dat je gewoon lijdt aan arachnofobie, 

die arme beestjes doen helemaal 

niemand kwaad. 

Dieet: Nu je er de tijd voor hebt, 

maak eens echte lasagne in plaats van 

die ongezonde brol uit de winkel.  

Financieel: Je hebt amper nog geld 
over, dat wordt een maand overleven 
op diepvriespizza. 

             Tweeling (21/05-21/06) 

           Allergie van de maand: Je bent 

allergisch aan binnen zitten. Wie nu 

niet na nog een lockdown. Nog even 

volhouden, na regen komt 

zonneschijn (of nog een wolkbreuk). 

Dieet: Fruitsla, niet iets wat je 

meteen in de winter zou maken, maar 

het kan lekker en gezond zijn. 

Financieel: Je wint deze maand de 
lotto. Ik voel het aan mijn blinde darm. 
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            Maagd (24/08-22/09) 

             Allergie van de maand: Je 

bent allergisch aan de akward stilte in 

de ‘break-out room’. Je weet wat je te 

doen staat, zo snel mogelijk de zoom-

call verlaten! 

Dieet: Maak van de lockdown gebruik 

om dagelijks de gezonde gerechten 

van hotel mama te proeven. 

Financieel: Misschien is het wel eens 
tijd om die kapotte gsm te vervangen 
door een andere. 

            Weegschaal (23/09-22/10) 

             Allergie van de maand: Je 

hebt een huidstofmijtallergie. 

Verlucht dus zeker genoeg je bed. 

Zeker nu je er zoveel tijd in 

doorbrengt. 

Dieet: Wij studenten kopen graag 
goedkoop. Jammer genoeg gaat 
goedkoop en gezond niet altijd goed 
samen. 

Financieel: Je hebt genoeg geld. Doe 
eens lekker decadent.  

            Schorpioen (23/10-22/11) 

       Allergie van de maand: Allergisch 

aan de drukte? Probeer dan weg te 

blijven uit het ziekenhuis door flink de 

coronamaatregelen te volgen. 

Dieet: Ik daag je uit! Een maandje 
zonder vlees? Moet lukken toch? 

Financieel: Je zal het gat in de markt 

vinden in deze lockdowntijden. 

Vergeet echter je studie niet, de 

lockdown duurt niet eeuwig! 

 

Boogschutter (23/11-            
21/12)                   

Allergie van de maand: Je bent 

allergisch aan drank? Dat zou wel heel 

zonde zijn. Misschien ben je gewoon 

allergisch aan het glas? Probeer eens 

een rietje. 

Dieet: Nu je toch allergisch bent aan 

drank, kan je maar beter minderen. 

Financieel: Bespaar op drank! 

 



 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 


