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Beste Chemicanen 

Het volgende academiejaar 

staat al voor de deur, maar 

sommige lezers van dit 

Pipetje zijn nog druk in de 

weer om hun tweede zit tot 

een goed einde te brengen. 

Zoals een wijs man ooit zei: 

”We betalen voor een gans 

jaar, dan zullen we er maar 

optimaal gebruik van 

maken.”  Net daarom is het nu een mooi moment om samen 

eens terug te blikken naar de mooie tijden, waar we ons nu 

hard voor aan het inzetten zijn.  

Hoewel we nog nooit zoveel bezoekers zagen, kijken we terug 

naar een geslaagde zomercantus waar we nadien samen 

eindigden in de gekte van de Gentse Feesten. De traditionele 

zwanenzang samen met de zomerse bbq waren terug in orde 

(over Klinkos en drinkos wordt er niet gesproken)1. Het 

verkiezingsvat was weer veel te snel leeg, misschien los ik dit 

op door er zelf één te zetten in het najaar²? 

Dan rest er mij nog enkel jullie, Chemicanen, te bedanken om 

er zo’n geweldig jaar van te maken. Door jullie grote 

aanwezigheid en enthousiasme op de activiteiten, doet het 
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ons echt deugd om deel te mogen uitmaken van het 

praesidium van dé beste kring van Gent! 

Dat volgend academiejaar minstens even fantastisch mag. 

Chemica vooruit! 

Driehoekje 3 

Jullie Praeses, 

Robbe 

PS: Merci aan de Scriptoren om jullie in te zetten tijdens de 

zomermaanden voor deze topeditie!  

1 Daar heeft meneer de Praeses zo zijn redenen voor.  

² Scriptoren vinden dit een fantastisch voorstel. 
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De gemiddelde levensverwachting van de Sciurus vulgaris 

(lees: eekhoorn) is 5 jaar, en dat is nu toch wel net hoe lang 

geleden Knabbel & Babbel voor het eerst hun opwachting 

maakten in het Pipetje. Dat ze mogen rusten in vrede, eindelijk 

verlost zijn van ons wangedrag en nog lang kunnen nagenieten 

bij een smakelijk nootje. Voor de meest egocentrische kant in 

u die zich bij dit overlijden zorgen gaat maken over de 

beschikbaarheid van roddels en ongetwijfeld zwaar 

overdreven geruchten, wees gerustgesteld.  

Ze waren erbij in 1965 wanneer Chemica uit de grond werd 

gestampt en toen al werden ze benoemd tot gossip King en -

Queen. Zeeën van tijd om op onderzoek te trekken en nog 

steeds hun streken niet verleerd, het ideale recept voor een 

nog betere roddelrubriek. Wij presenteren u, Claude & 

Claudine!  
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We mochten vorig semester getuige zijn van een legendarische 

gebeurtenis: het 2x100kg-feest van 2 varkens. Veel 

Chemicanen waren natuurlijk aanwezig in de hoop weer veel 

Connemara’s te kunnen meemaken. M.B. en A.C. hadden 

echter wildere plannen en daar mocht de parking van de Peps 

aan geloven.   

Een kersvers praesidiumlid en z’n vriendje van de buurt 

overwogen op een insane wilde avond hun kandidatuur voor 

Temptation Island 2020 in te dienen.  Niemand minder dan de 

broer van Sugar Jackson werd gespot in het Gentse nachtleven 

die hen ervan overtuigde, want voor eenmaal moest hij niet 

voor het donker in z’n bed. Onmiddellijk was A.C. enthousiast 

om dit wilde avontuur aan te gaan en hoopte hij stiekem om 

zo Laura’s hart te kunnen veroveren. Helaas kwam A.C. van een 

kale reis terug en belandde hij dan maar in de hondenmand. 

Misschien beter solliciteren voor Samson & Gert?  
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De laatste Chemica-activiteit van dit academiejaar was er één 

met een groot succes voor de gebroeders Calemynos. Klinkos 

is drinkos draaide uit op veel muilos in de Overpoortos. Onze 

net-niet commilito honoris causa ging zoals gepland mee met 

A.D. waar de normaal geziene knuffelsessie uitmondde op 

Netflix & real chill. De Aldi 

versie pakte het minder 

subtiel aan en deed aan 

buikje-wrijf met één van zijn 

vele bib chicks, waar 

iedereen getuige van mocht 

zijn. Bronnen fluisteren dat 

de grond voor Porter de 

enige plek is waar ze 

gelegen hebben die avond.  

 

 

Zon, zee en strand zijn een magisch triumviraat en doen al eens 

iets met de mens. Soms halen ze zelfs de diep verborgen 

gevoelens uit ons! Zo geschiedde op het legendarische strand 

feestje van onze nieuwe Sport. L.D. en A.C. vertrokken als 1+1 

op  strandwandeling bij zonsondergang, en kwamen als 2 

terug. Wat een romantische start, dat ze nog lang en gelukkig 

mogen leven! ³ 

 
3 Voor deel 1 van deze liefdesroman, zie vorig Pipetje. 
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Op hetzelfde strand feestje, maar helaas stukken minder 

romantisch, vonden M.V.G. en W.K. elkaar. Eenmaal ze elkaar 

herkenden en voldoende beschonken waren werd er echter 

duchtig speeksel uitgewisseld. Waar zwoele zomeravonden al 

niet tot kunnen leiden! Zoals Goedele Liekens na elke 

Temptation aflevering iemand interviewt ging Claudine ook 

even langs M.V.G. Deze gaf W.K. 8/10 wegens een klein 

buikkrampje achteraf, niet slecht denk ik dan! 

Wij willen onze Sport bij deze hartelijk bedanken voor het 

organiseren voor zo’n feest vol blijde gebeurtenissen. 

 

 

 

 

 



Golden Quotes 

 

8 

 

“Vrouwen moeten gewoon brede heupen hebben voor veel 

kinderen te kunnen werpen”  -R.V. op Dour 

 

“Het kind moet het product van een relatie zijn, niet de 

oplossing”   B.V. 

 

“Een appeltje in uw hol steken helpt met uw bioritme” - 

M.V.G. 

 

“Ik heb immens losse ballen” - R.V. strikes again 

 

“Diegene waar ik het eerst anaal mee doe, ga ik mee 

trouwen” - F.S. heeft duidelijke doelen in het leven. 

 

“Hoe oud was je op je veertiende?” - S.V. verdient zonder 

twijfel zijn diploma 
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Tequila Rosé (Olé) 

Voor zij die een fles tequila in hun linkerhand vast hadden en 

een fles rosé in hun rechterhand, stop hier! Stop die fles rosé 

maar terug in de koelkast, de tequila mag je laten staan.  

Het rosé aspect komt van iets dat inherent meer klasse vol is. 

Iets dat de naam rosé echt waardig is, niet die fles van €4 die 

je net vast hebt. Neen, ik hoef niet te horen dat die ‘best wel 

oké is voor die prijs’. Het rosé aspect komt van rozen siroop. 

Heel eenvoudig is die niet om zelf te maken, gelukkig kan je die 

wel heel eenvoudig zelf kopen! Monin rozensiroop, €8. Het 
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makkelijkst om online te bestellen, maar soms 

ook eens te vinden in de supermarkt, zeker in de 

zomer. 

Als tequila ga ik steevast met Camino Real, maar 

voel je vrij om een andere tequila blanco te 

kiezen. Hou het agave gehalte wel in de gaten! 

De cocktail zelf is zeer eenvoudig. Doe de 

tequila, het vers citroensap en de rozensiroop in 

een shaker. Shake kort maar krachtig & schenk 

over een glas gevuld met crushed ice. Je kan 

afwerken met een citroenzeste of rozenblad, 

indien beschikbaar. 

Tequila Rosé  

50ml Tequila  

20ml Rozensiroop  

20ml Vers citroensap 
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Mijn rugzak volgeladen 

Met muggenspray en Cara Pils 

In mijn stylish regenlaarzen 

Toon ik m’n beste dansmoveskills 

Geen dieet voor mij dit weekend 

Drie dagen frieten op de wei 

En naast muziek maar één gedachte 

Ik moet naar ’t WC 

“ma eih” 

ROCK WERCHTER - WORKING @THE FESTIVALS 

Na jarenlang trouwe festivalganger te zijn, was het tijd voor 

een carrièreswitch. Deze keer niet aanschuiven voor een 

overpriced burger, maar er zelf een paar honderden maken.  

Samen met mijn sister from another 

mister (Prosenior Buys F.) ging ik de 

uitdaging aan. Horden hongerige 

festivalgangers voorzien van heerlijke 

burgers. Heb jij een burger gegeten op 

Rock Werchter, TW Classic of 

Pukkelpop? Dan bestaat de kans dat wij 

deze gemaakt of persoonlijke 

afgegeven hebben aan jou! De 
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lekkerste burger die je al in je leven gegeten hebt? Daar twijfel 

ik niet aan. 

Tussen de shifts mochten we pauzes nemen op het 

festivalterrein. Zo hebben wij P!nk, Mumford & Sons, 

Macklemore, Anouk en nog tal van artiesten kunnen zien. Door 

de gezellige babbels tijdens het werk en op de camping voelde 

dit alles behalve aan als een job. Toch stond er een mooie duit 

geld op onze rekening!  

Geld verdienen, zonder het vakantiejob-gevoel, voor herhaling 

vatbaar zeg ik dan! 

DOUR 

Naar jaarlijkse gewoonte stapten we 

met kousenvoeten het perron op, klaar 

voor de 2-3 uur durende reis naar La 

Wallonie, Dour wachtte op ons. Je 

eerste voet heeft nog maar net de 

(overvolle) trein betreden en je krijgt al 

een drankje aangeboden door een 

medereisgenoot. Ja, denk je dan, dit is 

de vibe waar je het hele jaar naar uit 

kijkt.  

We waren niet verbaasd om te zien dat de kernwaarde van de 

Dour organisatie intact was gebleven: de brakheid. Misschien 

kwam uit die waarde het idee om 14 rijen aan de ingang te 
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bottlenecken naar 1 kleine doorgang. Geen probleem, als 

sardienen in een blik uren in de blakerende zon aanschuiven is 

deel van de ervaring.  

Eenmaal op de camping aangekomen hoor je al van ver de 

strijdkreten: DOUREEUH. Nog even een plaatsje vinden en je 

kan jezelf belonen met une Cara tiède, délicieux. Onze buren 

waren een aangename groep Walen, elkaars namen leren 

kennen was niet nodig, op Dour is iedereen “les gars”.  

Wat Dour als festival zo fantastisch maakt is de line-up, hier ga 

je (gelukkig) geen Arctic Monkeys of Muse zien, quel horreur. 

Zo lang de muziek maar alternatief is heeft het een plaatsje op 

Dour. 

Van zeer experimentele metal tot afgelaste optredens van 

A$AP Rocky (#FreeFlacko), op Dour vind je het allemaal. Ganse 

dagen skanken op de Electropedia of wegdromen op zweverige 

indierock in Le Labo, met zijn 6 podia is er op Dour voor elke 

festivalganger wat wils.  

Natuurlijk is een goede nachtrust enorm 

belangrijk om 5 (!) dagen vol te houden 

op een festival van dit kaliber. Gelukkig 

zijn de buren op de camping dan ook zo 

vriendelijk om tegen 7u ’s morgens de 

muziek wat stiller te zetten. Eens het 

zonnetje je tent verandert in een serre 

is het weer tijd om op te staan. Met de 
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volle 2u slaap in de benen 

sta je weer helemaal klaar 

voor de volgende Dour 

dag. Ontbijten met een 

heerlijke lauwe cara, 

goedkope cornflakes en 

sigaretten (die op Dour 

om niet nader bepaalde 

redenen steeds langer 

lijken te zijn dan normaal) 

en het feest kan beginnen. Herhaal dit 5x en je hebt zo’n 

volwaardige Dour-ervaring opgedaan.  

Velen onder jullie zijn wel bekend met het fenomeen: “The 

Walk of Shame” na een stevig avondje Overpoort. Ook de 

laatste avond Dour kenmerkt zich door duizenden mensen die 

terplekke instorten omdat de laatste nummers uitgespeeld 

zijn. De 5 dagen Dour zijn als leven in een andere wereld, en 

dan is het weer tijd op naar de realiteit terug te keren. De 

laatste bonnen worden opgemaakt, de resterende cara’s 

opgezopen en overschotten waar je liever niet mee terug naar 

huis keert vliegen erdoor.  

Maar één gedachte in het hoofd: “Dour, c’est l’amour” 

Tot volgend jaar!  
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Artiesten die Pol en Loren aanraden: Salut c’est Cool, Congo 

Natty, Death Grips, Stand High Patrol, Skepta, Parov Stelar, 

GoGo Penguins, FKJ en Kaytranada.  

TOMORROWLAND 

Tomorrowland stond altijd al op mijn bucket list. Toen ik vorig 

jaar de kans kreeg om via het FK Gent (en Chemica) te werken 

op TML in ruil voor een ticket voor het andere weekend, kreeg 

ik de smaak te pakken. Gelukkig kon ik dit jaar dus aan tickets 

geraken. 

Ook al was het mijn tweede jaar op rij, vond ik het nog steeds 

groots. Je komt binnen op de camping door een grote 

regenboog. De camping is groot en mooi uitgerust met 

hangmatten, BBQ toestellen die vrij te gebruiken zijn, veel 

drank- en eetstandjes, zelfs tennisterreinen… Maar het 

speciale aan TML blijft toch wel het uitgebreide internationale 

publiek die aanwezig is. Mensen van over de hele wereld, ja 

zelfs vanuit Australië, zakken af richting de Schorre. Het lijkt 

wel de ideale wereld, iedereen is gelukkig en is vriendelijk 

tegen elkaar. 
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De eerste avond (op donderdag) is het festivalterrein nog niet 

open, maar nadat je tentje opgezet is, kan je naar The 

Gathering. Sfeer gegarandeerd aan deze stage die zich gewoon 

op de camping bevindt. Iedereen kijkt uiteraard uit naar de 

vrijdag, de dag waarop je de mainstage kan gaan bewonderen. 

Elk jaar wordt deze volgens het thema opgebouwd en het is 

elke keer indrukwekkend. Wanneer het donker wordt, begint 

de fantastische lasershow en wordt er meer vuurwerk 

afgeschoten dan op oudejaar. Eigenlijk heeft dit wel een 

vleugje magie. Wanneer je daar tussen 200.000 mensen aan 

het feesten bent, geeft dit toch wel een speciaal gevoel. 

Geluk met het weer hadden we niet dit jaar. Toen we 

toekwamen op donderdag 25 juli, werd het die dag bijna 40 

graden. Gegarandeerd wegsmelten op de camping dus. Een 

dag waarop je klaagt dat de douches te warm zijn, iedereen blij 
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is als je hen aanvalt met een waterpistooltje, je tent een sauna 

is… Toch begin je die 40 graden te missen als het zaterdag plots 

de hele dag door regent en je het zelfs koud krijgt… Ondanks 

deze tegenvaller, bleef het zonder twijfel het beste weekend 

van de zomer! Julie  

GENTSE FEESTEN 

19 tot 28 juli, jullie herkennen de dagen wel, de Gentse Feesten 

waren ook dit jaar weer van de partij.  

Als geboren en getogen Gentenaar maak 

je hier de gekste dingen mee en dan heb ik 

het niet alleen over de talloze optredens. 

Al fietsend het glas en de bekers 

ontwijken, het kateren, al fietsend 

zatlappen ontwijken en natuurlijk de 

legendarische uitgang op de Vlasmarkt, 

het hoort er allemaal bij.  

Aangezien het er hier wel eens hevig aan 

toe kan gaan en ik vrienden heb die wel 

eens een oordopje kunnen gebruiken, had 

ik het geniale idee om nog een ‘korte’ 

avondwandeling tot mijn huis te maken. Na enkele minuten 

stappen kwamen we uit op de Vrijdagsmarkt waar een kermis 

stond. Je kent die grote attractie wel waar je de lucht in 

gezwierd wordt. Met enkele consumpties achter de rug leek 

het dan ook een geweldig idee om daar op te kruipen. Jammer 
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genoeg sloot de attractie echter juist voor onze neuzen (lees: 

gelukkig, want mijn maaginhoud had het anders 

hoogstwaarschijnlijk begeven). Niets aan te doen dus de route 

werd voortgezet. Wanneer we na verschillende keren fout te 

lopen eindelijk mijn huis bereikten en die oordoppen 

gevonden hadden, kwam van het één het ander en begeef je 

je opeens voor de friteuse de laatste krokketjes te bakken die 

je op miraculeuze wijze nog in een hoekje van je geplunderde 

diepvries gevonden had. Ach ja zo gaat dat … 

Ondanks dat ik maar vier keer ben kunnen gaan dit jaar - u mag 

de herexamens en de 40°C hiervoor bedanken -  is er toch weer 

volop van genoten en ik kijk al uit naar editie 2020! Dan nog 

om dit tekstje af 

te sluiten: een 

mooie, efficiënte 

avond/ochtend 

route naar mijn 

huis … 

Penning out. 

 

 

  

Of ik van de McDonalds kom? Misschien. 
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PUKKELPOP  

Twee jaar later maak ik weer de return naar Pukkelpop. Zeer 

interessant om te zien hoe een festivalervaring op zo’n periode 

kan veranderen! Het studentenleven speelde hier misschien 

een rol... Toen ik als 18 – jarige van de trein stapte in kiewit, 

zat ik vol spanning. Geen flauw idee wat voor een avontuur mij 

te wachten stond. Daar ging het hem juist om: een fantastisch 

vier dagen met absurde verhalen om na te vertellen, en of ik er 

enkele heb!  Als ik hier nu zit te schrijven met een dikke kater 

(ook opmerkelijk wat een jaar studentenvereniging doet met 

de capaciteit om drank te verzetten) besef ik dat deze editie 

persoonlijk meer draaide om de muziek. Gewoon plezier 

maken met mijn vrienden en genieten van de vakantie zonder 

herries, sorry maar het moest gezegd worden. Ik benadruk dat 

dit niet betekent dat mijn ervaring minder was, omdat ik 

minder gekke dingen heb meegemaakt, integendeel. 

Er zaten enkele optredens bij die me zeker zullen bijblijven. 

Billie en Stormzy hadden boenk in de middag een ganse weide 

uit hun tent laten rollen. Verder zorgden Blackwave en De 

Jeugd Van Tegenwoordig voor mooie Belgische/Nederlandse 

tinten. 

Jammer dat er zo’n heisa is ontstaan over al de politieke 

boodschappen die zogezegd in ons strot werden geramd, want 

daar merkte ik echt niets van. Ik heb liever dat een festival 
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wordt herinnerd door de optredens en het weer (ja hoor, een 

enorme modderpoel) dan voor enkele randgebeurtenissen. 

Ik sluit af met een s/o naar Cath voor de fantastische burger op 

de 1ste dag en naar onze buren die mij hadden overtuigd dat ze 

Double D waren en mochten draaien in The Valley. Ze hebben 

mij een pakske frieten gekost en nee we zaten niet aan de 

MDMA. 

Tom out! 
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In S5 dimden stilaan de lichten en eindelijk was het tijd om 

terug de wijde wereld in te trekken. De vertrouwde gezichten 

van de voorbije weken werden ingeruild voor de nodige dosis 

alcohol en welverdiende vakantie. “Ahora nos vamos y juntos 

celebramos. Del este hasta oeste y bajo el mismo Sol”.  

Zowat overal ter wereld was Chemica represent en delen deze 

avonturiers maar al te graag hun verhaal met jullie.  

Oudernaarde – Esther 

Ondertussen geef ik al 5 jaar leiding in de 

scouts van Poperinge en was het reeds mijn 

derde jaar dat ik mee ging als leidster op groot 

kamp, dat ieder jaar plaatsvindt van 20 tot 30 

juli, voor leden van 11 tot 17 jaar (jong givers 

en givers). 

Bij onze scouts is het de gewoonte dat we met 

de fiets naar de kampplaats rijden, wat dit jaar 

leidde (ook wel lijdde) tot 80 km fietsen van 

Poperinge naar Oudenaarde. En ja, die 

kampweide was dit jaar gelegen op de 

Koppenberg, dus zat er niets anders op dan 

deze te beklimmen. Eenmaal toegekomen, 

begonnen we met alle tenten en shelters op 

te zetten en ook banken en tafels moesten 

nog worden gesjord. Daarnaast maken de 

leden tijdens het kamp ook zelf eten op een 
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constructie met sjorrebalken en stenen die we een tafelvuur 

noemen.  

Eens alles in gereedheid is gebracht, beginnen we met de 

spelletjes, dit is natuurlijk waar het kamp om draait. Typische 

spelen voor givers zijn een 24 uren spel, harde pleinspelen, 

waterspelletjes, kookwedstrijd, quiz, black box, sluipspel, 

stadspel… Daarnaast zijn we dit jaar ook nog gaan kajakken op 

het Donk meer met de opbrengst van een evenement die we 

met de leden tijdens het jaar op poten 

gezet hadden. Naast deze activiteiten 

organiseren we ook altijd een 

driedaagse voor de givers. Hierbij 

wandelen ze over 3 dagen 60km en 

zoeken ze voor 2 avonden zelf een 

slaapplek in het dorpje waar ze die 

avond eindigen. Dit was dit jaar een 

echte uitdaging gezien het extreem 

warme weer. Dit is zowat kort 

samengevat wat mijn scoutskamp 

inhield en voor meer kampverhalen 

van scouting Poperinge mag je altijd sturen. Over and out Xoxo 

Alicante - Maud 

Er bestaan privileges waar slechts een klein aantal gelukkigen 

van mogen genieten in een mensenleven. De loterij winnen, 10 

chicken nuggets in plaats van 9 4, stemrecht … In Spanje 

4 Amen 
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uitgenodigd worden door één van de Calemyns is ook zo’n 

privilege. Wat ik in deze inleiding al kan meegeven is dat dat 

ene weekje in Alicante mijn leven heeft veranderd. Een 

leerrijke, intense openbaring. Op de bodem van mijn eerste 

glas tinto zag ik voor het eerst het licht.  

Donderdag 11 juli vertrok ik, nog onbewust van wat mij zou 

overkomen, uit het rustige Belgenland. Met de vlieger eh, je 

weet wel, Ryanair. Een zitje aan de 

rechtervleugel met dus veel beenruimte, 

nadien een vriendelijke taxichauffer die me al 

snel deed twijfelen aan mijn Spaanse skills, het 

begon allemaal muy bien.  Aankomst te Casa 

Calemynos nog voor de middag, ik werd 

meteen ontvangen met open armen door 3 

bruurs en Loeki de cavageiler. Nog vóór mijn 

valiesje was uitgepakt en ik iets had kunnen 

eten was het al tijd voor het aperitief.  

 

Nee, mopje. Apero, da’s om 17u. Horloges zijn niet eens nodig, 

na 3 dagen voel je the call of tinto vanzelf luiden in je hart, de 

stand van de namiddagszon haalt je uit je luie stoel om de kan 

te vullen met ijsblokken. Voor wie nog nooit heeft gehoord van 

tinto de verano; ik zou het kunnen beschrijven als de Pipa van 

Kate Middleton, waarbij Kate sangria is. Tinto is het bruisende 

zusje van de sangria, misschien iets minder bekend, maar 

stiekem lekkerder5. Een spetter. Wel nog steeds volgens het 

principe van een alcoholprobleem goed te praten door 

stukskes fruit in je drank te smijten. Het bestaan van dit 

5 Amen 
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wonderbaarlijk brouwsel en het besef dat ik er dagelijks een 

aantal volle glazen van zou laten klinken, was het eerste dat ik 

leerde tijdens mijn verblijf.  

 

Een tweede zaak die me al snel opviel was de beroemdheid van 

de hermanos. Elke buur, ook al lacht deze ons uit om de 

miniatuur barbecue die we 

gebruiken of om het feit dat we 

elke middag brood eten 

(bocadillos la vida), zal en moet 

uitgebreid begroet worden, any 

time. Lorena, Barbara, Oscar, 

Cristian, Soledad, Pedro, Miriam, 

Andrea,  ie👏🏼der👏🏼een houdt 

van Keone en Keone van den Aldi 

én die van de Lidl ook (Keone van den Okay, Colruyt, Carrefour 

Express en de nachtwinkel om den hoek waren helaas niet 

mee). Maar laten we eerlijk zijn, die mensen krijgen niet 

allemaal 26x op nen dag te horen dat ze eentje gaan krijgen. 

Les nummer 3 en 4 van de week, meedelen dat je wil vechten 

met iemand getuigt van je liefde voor die persoon (toch?), 

maar daag Maxime niet uit om u eentje te komen geven 

wanneer je een nummertje twee legt want binnen de halve 

seconde vliegt je deur open.  

 

5 Amen again 
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Vooraleer ik dit fragment uit het verborgen leven van de 

Calemyn’s in Spanje afsluit, deel ik graag nog een laatste 

levenswijsheid die me er werd geschonken:  

“We gaan beter naakt zwemmen want dan hebben we straks 

tenminste geen nat ondergoed” werkt niet 

wanneer je je onderbroek letterlijk de hele 

tijd vasthebt op je illegaal nachttripje naar 

de watersprinkastelen. Still worth it though. 

*laughs in spanish* 

 

Okeee señores y caballeros, micrófono 

drop. Maud out! 
 

 Mallorca – Cath 
 
Hey, we’re going to Ib.. Mallorca! 

Een strandvakantie met een snufje cultuur en natuur? 

Mallorca is de budgetvriendelijke place to be!  

Als eerste uitje werd Inca gekozen. Inca staat bekend om zijn 

lederfabrieken. Elke woensdag vindt er een grote markt plaats. 

Zeker de moeite voor handtassen, portefeuilles, lederen jassen 

en nog meer aan spotprijsjes!   
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In Formentor vind je 

hoogstwaarschijnlijk een 

van de mooiste uitzichten 

van Mallorca. Al moet je 

een beetje hoger klimmen 

dan de meeste toeristen 

durven. Aan Cap de 

Formentor kan je een 

smalle weg naar boven 

rijden, bovenop vind je 

een oude vuurtoren waar je in kan klimmen. Het uitzicht is hier 

duizend keer mooier dan de toeristische trekpleister iets meer 

beneden. Zeker een aanrader dus!  

In Alcúdia, Artà en Capdepera vind je mooie historische centra. 

Hiervan is Artà veruit de mooiste, met twee mooie kerken, een 

prachtig uitzicht, schattige straatjes en geen overdreven 

toerisme.  

 

Het mooiste dorpje was Cala Figuera, een klein vissersdorpje 

dat gespaard gebleven is van massatoerisme. Stel je een 

postkaart met azuurblauwe zee, witte bootjes en schattige 

huisjes voor, dat is hoe Cala Figuera er uitziet! 
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Costa Rica – Ilse  

Dag allerliefste 

Chemicanen  

De meesten kennen mij 

als Skippy, ik ben Sport 

geweest van 2016 tem 2018, maar 

probeer nu nog zo vaak mogelijk naar 

Chemica feestjes en cantussen te komen! 

Afgelopen zomer ben ik voor 2,5 weken 

naar Costa Rica gegaan, en ik wil jullie 

graag even jaloers maken! ;)   
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Costa Rica ligt in Centraal Amerika en is een 

echte droombestemming! Samen met een van 

mijn beste vriendinnen hebben we een auto 

gehuurd met een rooftop tent (zie foto). We 

zijn Costa Rica dus rondgetrokken van camping 

tot camping met onze 

jeep. Onderweg hebben 

we vooral veel nationale 

parken bezocht en dus 

veel gehiked en mooie dieren gespot. 

Krokodillen, kaaimannen, aapjes, 

papegaaien, luiaards, slangen (zelfs een 

Boa Constrictor!), tapirs, walvissen, zee-

schildpadden, kikkers, vlinders, spinnen, 

en véél insecten.  

Costa Rica grenst zowel aan de 

Caraïbische zee als aan The Pacific. Heel tof om beide oceanen 

te zien en er in te zwemmen, al was The Pacific toch de 

mooiste. Onderweg zijn we 

watervallen gaan bezoeken, 

hebben we gezwommen in 

warmwaterbronnen, 

gewandeld over hangbruggen 

in het nevelwoud en hebben 

we één van de bekendste 

vulkanen van Costa Rica 

kunnen bewonderen. We 
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hebben ook een whale watch tour gedaan waarbij we een 

mama walvis en haar jong hebben gespot, een geweldige 

belevenis! Nadien hebben we gesnorkeld in de zee. In het 

Nevelwoud, hoog in de bergen, hebben we tevens een zipline 

tour gedaan.  

Vliegen over de bomen en door de nevel, enorm mooi om te 

zien, en leuk tegelijkertijd! 

Wat ik zelf het hoogtepunt van 

mijn reis vond was een 

tweedaagse tocht om de top 

van de hoogste berg van Costa 

Rica te beklimmen: Cerro 

Chirripo, 3820 meter! De 

eerste dag hebben we 

gewandeld tot aan het 

basecamp dat op 3300 meter 

lag, waar we hebben overnacht. De volgende dag zijn we om 

3u ’s nachts vertrokken om de zonsopgang mee te maken 

vanop de top van de berg. Het was waanzinnig mooi! In totaal 

hebben we tot aan de top van de berg 20 km gewandeld en 

2300 hoogtemeters overbrugd (en op dag 2 natuurlijk ook heel 

de tocht terug). Het was dus enorm zwaar, maar wie ooit een 

reis plant naar Costa Rica: Chirripo is een echte aanrader!!   

Nota van de scriptor: Skippy is ook influencer, volg haar insta 

@ilsethibau #bijna900volgers 



Chemica de wereld rond 

 

30 

Florida – Anna 

Heyhey! Ik ben deze zomer 2 weken door The Sunshine State 

getrokken. Wat moet je ervoor over hebben? Een 10 uur 

durende vlucht, 35°C plus poncho en 7 dollor voor een pintje. 

But hey, that’s Miami! 

Florida is zoveel meer dan het dure 

Miami beach, de witte stranden met 

kleurrijke strandwachtposten en de 

chique auto’s. Zo vind je op  3uur van 

Miami, nabij Cape Canaveral, de NASA 

waar je wordt meegenomen in het 

buitenaards leven. Binnen 20 jaar 

drinken we dus allemaal pintjes op 

mars. In Orlando bevinden zich dan de 

wereldberoemde pretparken van Walt Disney en Universal. Ze 

zijn fantastisch, maar waanzinnig duur. 

De poncho’s die je dan ook overal rond 

je ziet zijn geen overbodige luxe door 

de plotse stormen. Be prepared! Wat 

verder bevindt zich The Three Sisters 

springs, waar je kan kajakken op het 

helder blauwe water. Wanneer je dan 

verder rijdt richting St. Pete’s en 

Naples wandel je door de 

adembenemende havens. In The 

Everglades, het natuurpark in Florida, spot je in airboats 



Chemica de wereld rond 

 

31 

alligators en kun je er tussen wandelen. Als laatst hebben we 

de Keys bezocht wat voor mij het mooiste plekje was van heel 

de reis. Met z’n kleurrijke hutjes, witte stranden en cocktailsss. 

Dit was m’n tripje naar Florida.  

Paraguay - Ine 

“Mama, dat is echt mega goed voor mijn persoonlijke 

zelfontwikkeling”, met dit excuus trok ik na het 

middelbaar voor een jaar op uitwisseling met AFS 

naar Zuid-Amerika. Vijf jaar na datum besloot ik dat 

het tijd was om terug te gaan naar de bestemming 

waar ik het jaar van m’n leven beleefde: Paraguay.  

27 uur en 4 vluchten later kwam ik, hoe kan het ook anders, 

zonder koffer aan in Asuncion 

waar m’n gastmama en -broer 

me stonden op te wachten. Het 

was een blij weerzien met het 

gezin en al heel snel voelde het  

terug aan als thuis. Bussen die 

quasi uit elkaar vallen, 

verkopers langs de straat met 

allerlei producten, geroep en 

gefluit elke 5 seconden 

wanneer ik over straat loop en m’n broers die lachen met de 

uitspraak van mijn r. Eindelijk kon ik terug eten en drinken 
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waar ik jaren naar had uitgekeken, hoe vettiger hoe prettiger: 

empanada, lomito arabe, chipa, guarana, terere…  

Natuurlijk wou ik ook wat roadtrippen door de prachtige, 

ongerepte natuur die Paraguay bezit. Samen met 2 

vriendinnen die toen ook op 

AFS waren, trokken we voor 4 

dagen de campo (platteland) 

in. Dat verliep helaas niet 

vlekkeloos. Al op de eerste 

dagen reden we onszelf vast 

in een modderput van een 

halve meter, maar vriendelijk 

en behulpzaam als 

Paraguayanen zijn, stonden 

onmiddellijk 4 mannen klaar 

met touw en hun camionetta 

om ons eruit te halen. Ook de 

corrupte politie zag ons graag komen en gaf ons een boete 

terwijl hij ons ongegeneerd probeerde te verleiden. Gelukkig 

was de trip het meer dan waard: we beklommen maar liefst 3 

bergen, waaronder de hoogste van Paraguay! Het weer zat ons 

goed mee en er was letterlijk niemand, fantastisch.  

Na nog wat ronddwalen door de hoofdstad en afspreken met 

familie en oude klasgenoten hier en daar, waren er plots 15 

dagen voorbij gevlogen. Wat een zalig gevoel om even terug te 

zijn ‘en casa con la familia’.   

Rohayhu Paraguay.  
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Japan – Anso 

Het land van de reizende zon gaan ontdekken? 

Geweldig idee! 6 uur vliegen naar Dubai, daar 

wat schimmelen in de luchthaven en dan nog 10 

uur naar Japan. Easy peasy. 

Natuurlijk hadden we een strak 

schema dat absoluut geen 

rekening hield met de heersende jetlag, maar je 

moet er wat voor over hebben. Eerste stop: 

Tokyo. De stad die meer neonborden bevat dan 

mensen. De stad waar er dansende Pikachu’s 

over straat lopen tussen de schaars geklede 

animemeisjes. Op het eerste vlak wat 

overweldigend, maar het heeft wel iets. Tussen al deze drukte 

en skyscrapers vind je dan ook prachtige tuinen, schrijnen en 

tempels van 600 jaar oud waar je de cultuur van het land kunt 

ontdekken.  

Al snel vielen ons een paar dingen op. 1) De mensen zijn hier 

enorm beleefd! Mensen aankijken of oogcontact is uit den 

boze. Er wordt niet gebabbeld in het openbaar, zodat men 

anderen niet kan storen. Fluisteren mag soms wel. Men gooit 

geen vuil op straat! Overal wordt er gebogen (en diep). Ik 

vermoed dat het grootste gezondheidsprobleem hier hernia’s 

zijn. Een conducteur buigt bij het binnenkomen en verlaten van 

een wagon, op restaurant buigen de obers bij zo goed als elke 
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zin die je tegen hen zegt. Zelfs bij het verlaten 

achtervolgen ze je tot buiten om nog eens te 

buigen. 2) Sake is maar 15%??? Persoonlijk 

dacht ik 40, zoals whisky ofzo. Wel een 

aangename combo met sushi en goed om de 

wasabi weg te spoelen. 3) Kleren dragen die de 

enkels niet bedekken is a big 

nono. Ook al is het 38 graden en 

belachelijk vochtig! Gelukkig 

vergeven ze de toerist snel en 

mocht ik in mijn hoerenkleren over straat 

wandelen. Animepakjes zijn blijkbaar wel 

aanvaardbaar, OK Japan?   

Na de gekte uit de stad was het tijd voor wat 

natuur. Eerst wat door de Japanse Alpen trekken, 

het samoeraai pad bewandelen, in warmwaterbronnen 

relaxen en de Goddess van Japan bezoeken: Mount Fuji! Wij 

hadden geluk en konden haar voor 10 minuten bewonderen 

voordat ze zich weer verstopte achter de wolken.  

Het verschil tussen de steden en het platteland is enorm groot. 

De steden zijn hypermodern en het platteland is zeer 

traditioneel. Ook zijn er hier verscheidene boeddhistische 

tempels, waar je kan overnachten op authentieke wijze. Dit wil 

zeggen: vegetarisch eten, rondlopen in kimono, slapen op 

tatami en het ochtendgebed bijwonen. Een unieke ervaring! 

Die monniken zijn toffe gasten.  
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De laatste week zijn we terug naar de bewoonde wereld 

getrokken en bezochten we tempels, tempels en tempels. Dit 

in Osaka, Himeji, Nara en Kyoto. Natuurlijk is er ook meer te 

beleven. Zoals de streetfoodcultuur in Osaka, Het ene al wat 

loucher dan het andere, of de wilde hertjes die rondlopen in 

Nara en buigen voordat je hen eten geeft. Ik heb eens geproefd 

van zo een hertenkoekje, niet slecht. 

Japan heeft een prachtige geschiedenis vol 

shoguns, keizers, samoerais en geisha’s, maar 

bevat ook enkele donkere puntjes. Deze hebben 

we ontdekt in Hiroshima, de stad waar de eerste 

atoombom op werd gedropt in 1945. De 

overschotten van het atoombomgebouw maken 

je toch wel even stil, en het vredesmuseum op 

het eiland ernaast bevat gedetailleerde foto’s en 

verhalen.  

ALGEMEEN BESLUIT: 10/10 would recommend! 

India - Emiel 

Namaste Pipetjeslezers, ik schrijf jullie vanuit India, MIT 

Manipal om meer precies te zijn. Momenteel geniet ik van6 10 

weken zorgeloze, herexamenloze zomer in het westen van 

India. Helaas moet het woord ‘zomer’ met een korreltje zout 

genomen worden, aangezien het hier volop regenseizoen is. 

Mij hoor je nooit meer klagen over regen in België, de douches 

waarop je hier getrakteerd wordt, doen elke plensbui in België 

6 Opgepast: niet voor gevoelige blokkers. 



Chemica de wereld rond 

 

36 

verbleken. Maar bon, een moessonregen meemaken kan dan 

toch ook al van de bucketlist geschrapt worden! 

Op het moment van schrijven heb ik reeds 5 weken van mijn 

stage volbracht en volgen er nog 5 weken. De voorbije weken 

werden vooral besteed aan gewenning aan het klimaat, het 

pittige eten, de omgeving en enkele kleinere tripjes naar Coorg 

en Mysore. Daarnaast wordt hier momenteel een ganse 

feestweek georganiseerd voor de 50-tal IAESTE-stagiaires van 

over de hele wereld. Dit is om ons allen volledig onder te 

dompelen in de rijke Indische cultuur en onze eigen cultuur te 

vertegenwoordigen in India, tijdens een 

internationale kookavond bijvoorbeeld. 

De 5 weken die me nog te wachten staan 

zullen zich echter iets minder hier ter plekke 

in Manipal afspelen, aangezien ik meerdere 

trips gepland heb naar de verschillende 

toplocaties verspreid over het gigantische 

Indische grondgebied. Van een korte trek in 

Himalaya-gebergte en de woestijnen in 

Rajastan, de grote massasteden zoals Dehli 

en Mumbai met meer inwoners dan ons bescheiden 

Belgenlandje en wie weet is er zelfs nog tijd voor wat 

ongerepte tropische natuur. Oh ja, laat de Taj Mahal een 

belletje rinkelen?  

Aan iedereen die twijfelt om ooit op reis te gaan naar India: 

twijfel niet langer, al moet je je wel van enkele zaken gewaar 
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zijn. India is niet vergelijkbaar met 

toeristische toplocaties waar je van 

het ene zwemparadijs naar andere 

tropisch resort kan reizen. Ik 

persoonlijk ervaar India als een 

voorlopig nog ongeëvenaard 

avontuur met adembenemende 

natuur, overvriendelijke mensen, 

waanzinnige verkeerssituaties, 

sketchy pikant voedsel, maar vooral 

uiterst rijke cultuur. Oh ja, niet te vergeten, overal 

straathonden, maar nog veel indrukwekkender: straatkoeien. 

Zelfs als West-Vlaming hebben koeien tot nog toe nog nooit 

een zo prominente figurantenrol gespeeld in m’n dagelijkse 

leven.  

Bon, ik zal hier afronden, mocht je ooit met vragen zitten over 

India of IAESTE-stages7: velen zullen bevestigen dat ik er met 

veel enthousiasme uitgebreid over vertel en al je vragen zal 

beantwoorden! 

Groetjes aan alle nog steeds regeringloze Belgjes. XOXO - 

Chemiel 

 

 

7 Een Pipetje zonder IAESTE? Bestaat niet, kan niet. 
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In een snel veranderende wereld, waar alles verbonden is met alles, 

gebeurt niets nog zomaar. En voor wie goed kijkt, lijken alle sporen 

te leiden naar een Chemicaan… Toevallig of niet? 

 In 1498 schilderde Leonardo da Vinci het wereldbekende ‘Il 

Cenacolo’ of ‘Het Laatste Avondmaal’, waarin Jezus aankondigt dat 1 

van zijn 12 apostelen hem zal verraden (Johannes 13:21-26). Laat 

deze fresco nu ook gebruikt geweest zijn op de legendarische 

canonieke cantus van Chemica (december 2017), waar de heilige 

kerk en Rome centraal stonden. 

 

 

 

 

 

 

In Rome bevindt zich de u wel bekende Sint-Pietersbasiliek, maar 

deze blijkt niet uniek te zijn. In Yamoussoukro, de hoofdstad van 

Ivoorkust, staat de rooms-katholieke basiliek Notre-Dame de la Paix 

die qua vorm en uiterlijk bijna sprekend lijkt op de thuisbasis van de 

Paus. De coördinaten van Ivoorkust zijn 5°0'76” NW, wat we kunnen 

omvormen naar 576. Laat dat getal nu net de som van bedpartners 

zijn van de twee meest besproken Temptation Island deelnemers van 

afgelopen seizoenen. Timtation, dé casanova van Aalst, wist maar 
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liefst 500 vrouwen in zijn bed te lokken naar eigen overdreven 

mening. Stoelgooiende rapper Sidney wist vriendinnetje Deems dan 

weer te verbazen met 76 overwinningen. Sidney is ons ook bekend 

als de populairste stad uit Australië en heeft als postcode het 

nummer 2000. Tweeduizend, dat is exact het aantal man cavalerie er 

werd gebruikt tijdens de Slag bij Azincourt, 25 oktober 1415. Deze 

slag was een keerpunt in de Honderdjarige Oorlog waarin de strijd 

tussen de Fransen en Engelsen en hun bondgenoten om de troon van 

Engeland centraal stond. Deze Slag werd gebruikt als tafereel voor 

Shakespeare’s toneelstuk Henry V. In datzelfde toneelstuk was het 

de eerste en enige maal dat Shakespeare verwees naar het woord 

broek: ‘strait strossers’. Een andere baanbrekende dag voor de broek 

was 28 mei 1923, de dag waarop de US Attorney General besloot dat 

het legaal was voor vrouwen om in het openbaar een broek te 

dragen. Op diezelfde dag in de 20e eeuw werd de verjaardag gevierd 

van Ian Fleming, wiens naam bekend werd door het schrijven van de 

James Bond romans. Ian Fleming werd exact 15 jaar op deze dag, wat 

precies het aantal restaurants is die de Hells Kitchen kok, Gordon 

Ramsay, bezit in Londen. Deze Britse chef deelt zijn familienaam met 

de auteur Jack Ramsay, onder meer bekend voor het schrijven van 

zijn graphic novel ‘skit city’. 

En laat nu net dat eerste woord deel zijn van de befaamde uitspraak 

van onze huidige senior ‘skit in dik’.   

 

Toevallig of niet?
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In deze rubriek beantwoorden we elke editie enkele prangende 

vragen die ons ingezonden werden. Dit zijn vaak vragen die niet aan 

vrienden gesteld durven worden en deskundige hulp vereisen. Wij 

gaan deze week langs bij psycholoog F. Reud, die ons helpt enkele 

kanjers van vragen op te lossen 

“Liefste Pipetje, onlangs pijpte ik een jongen en slikte ik voor het 

eerst. Nu heb ik echter het gevoel dat de sperma in mijn keel blijft 

zitten. Verhoogt dit de kans op zwangerschap?” Groetjes bang 

anoniempje x  

F. Reud: Beste chemicaan, het kan prima zijn dat je de sperma nog 

wat voelt hangen. Dit komt doordat, indien in contact met ander 

vocht (zoals bijvoorbeeld een vochtige keelwand) sperma zich 

plakkerig kan gedragen. Dit kan verholpen worden door veel te 

drinken, liefst direct na het klaarkomen. 

Extra tip van F.Reud: veel tropisch fruit eten kan de smaak wel 

degelijk positief beïnvloeden. Alcohol en roken beïnvloeden de 

smaak dan weer negatief… Hoe dan ook, naar Haribo smaken gaat 

niet lukken. 

Wat de zwangerschap betreft: geen zorgen, van pijpen word je niet 

zwanger! Indien dit wel gebeurt heb je grotere problemen dan één 

psycholoog kan oplossen, gelieve u naar de dichtstbijzijnde medische 

instelling te begeven. 

“Meneer F. Reud, ik weet niet meer wat te doen. Jongens die me 

iPhones geven hebben zo een sterke aantrekkingskracht op me dat 
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ik voor niet minder dan de XS ga. Wat moet ik doen als mijn ware 

liefde Android plebs is?” 

F.reud: Aha, een geval van het Golddigger syndroom met een 

interessante twist. De fixatie op Apple is hier het echte probleem in 

mijn ogen. Een inferieur product aan superieure prijzen, designed 

naar minimalisme maar met een volledig foute aanpak? Steeds 

opnieuw een nieuwe telefoon kopend, zonde echte innovatie? Ik 

denk dat hier niks meer aan te doen is. Als u echt teveel geld hebt 

mag u steeds op consultatie komen. 

“Hoi, ik heb last van een steeds terugkerend probleem. Tijdens het 

uitgaan klinkt het vaak met een meisje, waarop ik haar vaak een 

drankje (lees: spitbuuuull) koop. Helaas wordt het nooit meer, wat 

doe ik mis?” 

F. Reud: Dit is iets wat we vaak tegenkomen. Langs de ene kant heb 

je inderdaad de categorie meisjes die van jongens gaan profiteren 

voor de gratis drank. Niet zo feministisch als je het mij vraagt, een 

beetje laag van stand, maar helaas niks aan te doen!  

Weet eerst en vooral dat je een meisje helemaal niet hoeft te 

trakteren zodat ze je leuk vindt. Uiteindelijk draait het allemaal om 

een vibe te creëren, en daar zit het waarschijnlijk fout. Als het na het 

drankje helemaal niks wordt ben je waarschijnlijk te 

vriendschappelijk te werk gegaan. Probeer iets meer spanning te 

creëren, zonder als de zoveelste bronstige bok over te komen (werkt 

ook niet neen). & Onthoud vooral: het gaat nooit altijd lukken, soms 

matcht het niet. Niks aan te doen, laat je hoofd niet hangen!  
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Het voorbije academiejaar te veel gefeest? Net een examenvraag uit 

dat hoofdstuk dat je niet goed geleerd had? Of gewoon fan van 

blokken in augustus? Geen nood, wij helpen jullie door deze periode 

met Netflix’ meest binge-watch waardige anderstalige series. 

 

Dark – Duitsland (2 seizoenen) 

Winden, 2019, op onverklaarbare wijze 

verdwijnen kinderen uit het dorpje. Deze 

verdwijningen 

brengen vier families 

op de been die 

stuiten op een 

schokkend mysterie 

dat al 3 generaties 

aan de gang is. De 

kerncentrale in het kleine dorp blijkt een 

verborgen gangenstelsel te hebben 

waardoor tijdrijzen plots mogelijk wordt.  
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3% -Brazilië (3 seizoenen) 

In een toekomst waarin de elite op een paradijselijk eiland woont ver 

van de overbevolkte krottenwijken, krijgt iedere 20-jarige in Brazilië 

de kans om zich op te geven voor ‘The Project’. Dit is een éénmalige 

kans om te verhuizen naar de andere kant, maar slechts 3% van de 

kandidaten slaagt hiervoor. 

Suburra:Blood on Rome – Italië (2 seizoenen) 

De serie beslaat slechts twintig dagen waarin 

een machtsspel, tussen de Siciliaanse maffia, 

de overheid en het Vaticaan, in een kuststad 

bij Rome ontaardt in een dodelijk gevecht. 

Drie jongemannen met een totaal 

verschillende achtergrond bundelen hun 

krachten en raken bevriend in hun honger 

naar aanzien en geld. 
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Las chicas del cable -  

Spanje (4 seizoenen) 8 

De serie speelt zich af in de 

jaren 20 te Madrid, waar 4 

jonge vrouwen – telefonistes 

van een succesvolle Spaanse 

telefoonmaatschappij – in revolutie gaan terwijl ze op zoek zijn naar 

hun eigen identiteit.  Een verhaal  waarin veel onmogelijke liefdes tot 

uiting komen en de dames maar één doel voor ogen hebben: vrijheid 

 

The Rain   - 

Denemarken (2 

seizoenen) 

Deense broer en zus, Simone 

en Rasmus, hielden zich schuil 

in één van de vele 

onderaardse bunkers die werden aangelegd in het land nadat zes jaar 

geleden de regen een dodelijk virus uitstortte over Scandinavië. Zij 

overleefden de mysterieuze pandemie en gaan samen met andere 

jonge overlevers op zoek naar antwoorden en andere overlevenden. 

 

 

8 10/10 would recommend. 
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Marseille – 

Frankrijk   ( 2 

seizoenen) 

Na 25 jaar besluit 

burgemeester Robert 

Taro op pensioen te 

gaan en zo het roer over te dragen aan zijn klaargestoomde protegé, 

Lucas Barres. Met de aankomende verkiezingen blijkt echter dat 

beide lijnrecht tegenover elkaar staan wat betreft de toekomst van 

Marseille en zo barst een onverwachte strijd los om de controle over 

de stad. 
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Vergeet Ugent Confessions,  Chemica Confessions is voortaan dé  

plaats om jouw sappige roddels te delen.   Aarzel vooral niet om elk 

pittig detail te vernoemen, want het is helemaal anoniem!  Hierbij de 

beste confessions van de  maand:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je jouw confession hier ook zien  verschijnen?  Stuur ons dan 

zeker jouw parel via de google docs, bereikbaar via de Chemica site 

(via Pipetje) of facebook pagina (bovenaan vastgezet).

#1 
Als het gaat over waar ik al seks heb gehad dan durf 

ik nooit te zeggen dat ik al in m'n oma haar zetel heb 

gepoept... 

#2 

#3

3 

Al sinds het 1e jaar blok ik tijdens de examens in S5, niet 

omdat ik daar goed kan studeren, maar omdat ik dan 

Anje iedere dag kan zien #Anjeisthabest #marry me 

Of ik meer bezig ben met tellen hoeveel pagina’s ik nog 

moet studeren dan werkelijk studeren? 

Misschien. 
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De Biotechnologie is een legende armer. 

Op 28 juli overleed Walter Fiers (88), 

één van de grondleggers van het Vlaams 

Instituut voor Biotechnologie (VIB) en 

de Vlaamse Biotechnologie in zijn 

geheel.  

In 1954 studeert Fiers af als scheikundig 

ingenieur aan Universiteit Gent, waarna 

hij naar de Verenigde Staten trekt om 

daar in enkele toplaboratoria te werken. 

In 1963 besluit hij terug te keren naar zijn roots en wordt doctor in 

de scheikunde aan de Ugent.  

Reeds in de Verenigde Staten ontrafelde hij de structuur van het 

genoom van bacteriofaag Phi X 174 en komt met de baanbrekende 

feit dat dit gaat om een circulaire molecule. Dit was goed voor maar 

liefst 3 publicaties in  het Journal of Molecular Biology. Daar bleef het 

echter niet bij: Fiers en z’n team waren  de eersten die de volledige 

sequentie van een gen ontcijferen. Deze ontrafeling van het DNA 

wordt omschreven als de grootste wetenschappelijke doorbraak van 

vorige eeuw. In 1972 behaalden ze daarmee de cover van The New 

York Times. De procedures die het team hiervoor ontwikkelden, 

liggen aan de basis van onze huidige capaciteit om eender welk gen 

te kloneren en tot expressie te brengen in bacteriën. Ook de 

opheldering van de structuur van het eerste oncogen (genoemd 

tumor-antigen), de klonering en sequentiëring van β-interferon, 

interferon γ, interleukin 2 en tumornecrosefactor (TNF) waren 
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werelprimeurs die wetenschappelijke toptijdschrijften zoals Science 

en Nature halen.  

Hij wordt ook omschreven als ‘de man die de griep de das omdeed’ 

door het ontcijferen van het genoom van  het influenza A- of 

griepvirus. Zo kon hij aantonen hoe de griep zich zo snel kon 

aanpassen aan vaccins, maar ook hoe pandemische griepen 

ontstaan.  

Al dit baanbrekende werk leverde hem tal van internationale prijzen 

op zoals de Francqui prijs, de Carlos J. Finlay prijs, de Baillet Latour 

prijs en de Robert Koch prijs. In 1990 kreeg Walter Fiers ook 

koninklijke erkenning en werd hij tot baron verheven. 

Als founding father is hij betrokken bij de oprichting van het VIB en 

draagt sterk bij tot de groei van het instituut door zijn baanbrekend 

werk. Het instituut bracht zijn academisch werk samen met dat van 

de Leuvenaars Herman Vanden Berghe en Désiré Collen en mede-

Gentenaar Marc Van Montagu. Fiers bleef samen met Xavier Saelens, 

VIB-UGent groepsleider, werken aan het ontwikkelen van een 

universeel griepsvaccin.  

Hij was geen ‘one hit wonder’, maar een fenomenale onderzoeker 

met een internationale reputatie en multidisciplinair ‘avant la lettre’, 

iets waar we als studenten Biochemie en Biotechnologie aan de 

Ugent alleen maar enorm naar kunnen opkijken. 
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Wilde Rodeo 

Yee-Haw bronstige tweede zitters! De verlossing is nabij (gedeeltelijk 

althans, de partner moet je nog steeds zelf voorzien. Al heeft alles 

een prijs natuurlijk), het Standje van de Maand is terug! We vliegen 

er in met de Wilde Rodeo. Zet Old Town Road maar op repeat (of kies 

voor Party in the USA, als je het écht beu gehoord bent. Onmogelijk 

als je het mij vraagt) en haal die cowboy hoed van onder het stof. 

Wat dacht je van cowgirl, maar eigenlijk geen cowgirl? Want dat is 

wat de Wilde Rodeo in feite is. Als man moet je simpelweg recht gaan 

zitten, zodat de dappere Amazone de teugels wat makkelijker kan 

aanspannen indien nodig. Pro tip: steun tegen iets, je armen gaan 

snel moe worden! 
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9 

9 Hierbij onze innige deelneming voor Femke.  
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11 Credits aan onze collega’s van Heteroseksuele memes voor Kringerichte Teens. 

10 

11 

10 Voor verdere vragen hieromtrent, gelieve chemica.penning@gmail.com te contacteren. 
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Niet één, maar tweemaal een primeur voor Chemica. Voor de 

eerste keer ooit in de geschiedenis een zomereditie, alsook 

een scriptorduo! Wij zijn enthousiast, u bent enthousiast, uw 

planning van uw herexamens is absoluut niet enthousiast 

(gelukkig is dit bijzaak). Wekenlang waren wij in de weer om 

jullie te voorzien van een prachtstaal aan lectuur, om toch even 

te kunnen ontsnappen aan de examenstress, als avondlectuur 

na een lange dag werken of gewoon als ontspanning aan het 

zwembad. Ook een heel dikke merci aan iedereen die zijn 

vakantieverhalen met ons wilde delen, zo is Chemica toch een 

beetje bij ons gedurende de zomer!  

Wij zijn bij deze alvast opgewarmd voor 

het nieuwe jaar, we kunnen alleen maar 

hetzelfde hopen van jullie. Much more 

to come ! 

Tot  heel snel,  

Sander & Ine 
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Sneak peek naar Week 1 
 

 

Maandag 23/9

•Openingsvat @ Porter

Woensdag 25/9

•Student Kick off

Donderdag 26/9

•Peter- en  meteravond @ 
Peps
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             Steenbok (22/12-20/01) 

             Liefde: Op dat ene feestje 
sloeg de vonk tussen jou en je eeuwige 
crush een over. Maar al snel ontdek je 
dat hij niet jouw prins op het witte 
paard is. 

Vriendschap: Die ene vriend(in) wordt 
plots extra speciaal na jullie 
onverwachts bondingsmoment. 
Koester het! 

Dag van de week: Woensdag 

Geef extra aandacht aan: Je neef 

             Waterman (21/01-19/02) 

              Liefde: Het dipje in jullie 
relatie is te wijten aan jullie drukke, 
maar verschillende agenda’s. Niet 
getreurd, jullie relatie is sterk genoeg 
om dit te doorstaan. 

Vriendschap: Door een lastige situatie 
ontdek je wie je echte vrienden zijn. 
Trek er eens samen op uit om deze 
vriendschap te vieren. 

Dag van de week: Zaterdag 

Geef extra aandacht aan: Je buik 

             Vissen (20/02-20/03) 

            Liefde: Die ene vakantieliefde 
blijkt misschien toch meer te zijn dan 
dat. Jullie sturen nog dagelijks en hij/ 
zij overweegt je binnenkort te komen 
bezoeken.  

Vriendschap: Laat die jaloerse 
vriend(in) gewoon vallen. Je hebt 
niemand nodig in je leven met zo’n 
negatieve energie.  

Dag van de week: Donderdag 

Geef extra aandacht aan: Je ouders 

             Ram (21/03-19/04) 

              Liefde: Je ex blijft het je lastig 
maken om nieuwe mensen te leren 
kennen. Wees duidelijk en vertel hem 
dat je verder wil met je leven. 

Vriendschap: Een reis in het 
vooruitzicht leidt tot veel kleine ruzies 
tussen jou en je reispartners. Laat deze 
kleinigheden je reis niet verpesten en 
praat het uit. 

Dag van de week: Maandag 

Geef extra aandacht aan: Je koelkast, 
moet ten alle tijde gevuld zijn! 
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             Kreeft (22/06-23/07) 

              Liefde: ‘Single and ready to 
mingle’ is je nieuwe levensmotto 
geworden. Al was dat tot nu toe geen 
groot succes, meer geluk komt 
binnenkort op je pad.  

Vriendschap: Je leert een heleboel 
nieuwe, interessante mensen kennen 
die je leven een nieuwe draai geven, 
wat een week. 

Dag van de week: Zondag 

Geef extra aandacht aan: Je 
alcoholgebruik 

             Leeuw (24/07-23/08) 

          Liefde: Je stapt uit je 
comfortzone en zo maak je op korte 
tijd kennis met veel potentiële 
kandidaten om die volgende stap te 
zetten in je leven. 

Vriendschap: Veel hebben jij en je 
vrienden niet nodig: veel en goedkope 
alcohol is een succesformule voor 
leuke momenten! 

Dag van de week: Dinsdag 

Geef extra aandacht aan: Je 
bankrekening 

             Stier (20/04-20/05) 

         Liefde: Je bent deze periode erg 
gevoelig en reageert dat af op je 
partner. Praat het tijdig uit voordat dit 
jullie uit elkaar drijft. 

Vriendschap: Een oude vriend komt 
plots terug in je leven. Dit is net wat je 
nodig had. Het lijkt wel of niets 
veranderd is. 

Dag van de week: Vrijdag 

Geef extra aandacht aan: Je werk 

             Tweeling (21/05-21/06) 

           Liefde: “Geen geluk in het spel 
is geluk in de liefde” lijkt voor jou van 
toepassing te zijn. Laat je broer maar 
triomferen met z’n monopoly 
overwinning, jij hebt de echte pot 
gewonnen.  

Vriendschap: Jullie reis/ kamp heeft je 
vriendengroep weer dichter bij elkaar 
gebracht, geweldig! 

Dag van de week: Woensdag 

Geef extra aandacht aan: Je nagels 
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             Maagd (24/08-22/09) 

             Liefde: Alles gaat zo goed in je 
relatie, dat het bijna op een sprookje 
lijkt. Vergeet niet aan je relatie te 
blijven werken zodat hij enkel nog 
beter wordt. 

Vriendschap: Die ene vriend bleek 
toch niet te zijn zoals je dacht. Aan jou 
de keuze of je verder wil met zo 
iemand. 

Dag van de week: Zaterdag 

Geef extra aandacht aan: Je nagels 

            Weegschaal (23/09-22/10) 

             Liefde: Na alles een hele tijd 
op te kroppen, moet het er plots 
allemaal uit. Je zal zien dat dit 
wonderen verricht en mooie dingen 
op je pad komen. 

Vriendschap: Wees er voor je 
vrienden wanneer ze je echt nodig 
hebben. Het is belangrijk dat je nu 
toont dat je er voor hen bent. 

Dag van de week: Maandag 

Geef extra aandacht aan: Je beste  
vriend(in) 

            Schorpioen (23/10-22/11) 

       Liefde: Je beleeft de tijd van je 
leven en geniet van het 
vrijgezellenleven. Je beseft dat het 
tijdelijk is en weldra weer klaar bent 
voor serieuze zaken. 

Vriendschap: Wees assertief en laat 
geen misbruik van je maken door die 
zogezegde vrienden. Kom op voor 
jezelf! 

Dag van de week: Donderdag 

Geef extra aandacht aan: Je 
gezondheid 

Boogschutter (23/11-            
21/12)                   

Liefde: Vele problemen doen je 
nadenken over je relatie. Zet alles 
goed op een rijtje voor je voorbarige 
conclusies maakt. 

Vriendschap: Een YOLO tripje doet je 
realiseren dat jij en je vrienden vaker 
quality time moeten doorbrengen. 
Maak er werk van.  

Dag van de week: Zondag 

Geef extra aandacht aan: Je carrière 


