
 

 
  

STUDENTENBLAD VOOR STUDENTEN BIOCHEMIE & BIOTECHNOLOGIE EN CHEMIE AAN DE UGENT 



 

 
  



Colofon en inhoud 

          1 

Colofon 

 
Adres 

Het Pipetje 
T.a.v. Chemica 

Krijgslaan 281 (40.04) 
chemica.scriptor@gmail.com 

 
Huidig blad 
Nummer 3 

Oktober 2021 
 

Oplage 
450 exemplaren 

 
 

Inhoud 

 
Voorwoord Praeses     p.2 
Claude & Claudine     p.4 
Golden Quotes      p.7 
Nieuw Cantuspraesidium stelt zich voor   p.12 
Test: welk praesidiumlid past bij jou?   p.15 
Openingsfuif      p.18 
Chemicaan VS dier: de hamster    p.20 
Plantenfamilie van de maand: Cactaceae   p.24 
Chemicaanse spelletjes: Welk cantuslied wordt gezocht? p.27 
Horrorfilms      p.31 
Kalender      p.34 
Nawoord      p.35 
Oplossingen      p.37 
Horoscoop      p.38 
 



Voorwoord Praeses 

          2 

Beste Chemicanen, 
 
Wat een eerste maand! Het is 
voorbij geraasd als nooit tevoren. 
We zijn echt terug van weg-
geweest en ik geniet er zo hard van 
dankzij onnoemelijk veel 
geweldige activiteiten. Lessen heb 
ik al bij de vleet geskipt en jullie 
waarschijnlijk ook, maar avondjes in 
de magische toverpoort die sla ik 
niet over. 
 

De eerste avond vlogen we er meteen in met een chaotische 
cantus, waar we eindelijk ons Praesidium konden aanvullen met 
het Cantuspraesidium. Nogmaals proficiat aan Faust, Robbe en 
Keone die respectievelijk tot Cantor en Schachtentemmers 
werden verkozen! Ook de 1ste en 2e jaars konden al snel 
proeven van de vrijheid en van Chemica (ja hoor, sommige 2e 
jaars namen dit misschien iets te letterlijk, vooral onze 
prosenior lijkt in de smaak te vallen). Een gratis vat in de Porter 
House, de peter- en meteravond en het 1ste bachelor weekend 
konden allemaal genieten van talrijke aanwezigen, wat mij 
enorm veel deugd doet. Om dan nog maar te zwijgen over mijn 
2 persoonlijke favoriete activiteiten: de volzette 
openingscantus en het fenomenale feest op Le Bateau. Dit 
allemaal om simpelweg te zeggen dat de pandemie Chemica 
niet veranderd heeft. 
 
Nu is november aangebroken. Voor mij betekent dit eindelijk 
eens mijn cursussen openslaan, maar desalniettemin kan dit 
blijven gecombineerd worden met nog heleboel 
extracurriculaire zaken. Het doopseizoen is reeds op gang 
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getrokken. Jullie zullen waarschijnlijk wel al een aantal vreemd 
verklede studenten gepasseerd zijn in de gangen. Aan alle 
feuten en (toekomstige) schachten: ik wens jullie veel succes 
toe, geen schrik hebben, want alles zal zeer goed meevallen 
hoor.  
 
Voor degenen die hun conditie graag wat meer op niveau 
willen brengen: jullie mogen ons altijd joinen op 
dinsdagavonden om 19u op de Sterre om enkele toertjes te 
lopen. Uiteraard staan er nog veel meer zaken op het 
programma zoals de Wintermarkt der Wetenschappen begin 
december. Indien je van alles op de hoogte wilt blijven, hoef je 
simpelweg de jaargroepen in de gaten te houden of de 
weekmail te checken. 
 
Nu rest mij enkel jullie nog veel plezier te wensen met het lezen 
van dit rijkelijk gevuld Pipetje! 
 
Groetjes van jullie Praeses, 
Tom 
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Aaaah, de roddels… Na hun afwezigheid in het eerstejaars-
pipetje hebben ons Claude en Claudine weer heel wat te 
vertellen! 
 
We beginnen direct met J.D.V., en zullen zijn verhalen als rode 
draad gebruiken doorheen deze roddelrubriek. J.D.V. is een 
goedlachse, verstandige jongeman die zich in de uitgang 
vooral bezighoudt met, jawel, schachtjes binnendoen! 
Iedereen weet dat je als praesidiumlid met je fikken van die 
schachtjes moet blijven, dus bestaat er natuurlijk een gepaste 
straf voor de daden van J.D.V.: de famous ONTBOSSING! 
Maar wat heeft hij nu eigenlijk precies uitgespookt? Welke 
schachten werden het slachtoffer van deze J.D.V.? 
 
Wel, hij had alvast een eerste ontbossing te goed van zijn stunt 
met L.G., waarover je meer info terugvindt in ons zomerpipetje. 
Maar sinds de start van het academiejaar heeft hij er nog een 
aantal bijeen kunnen sprokkelen. 
 
Zijn tweede ontbossing heeft J.D.V. binnengehaald met 
schacht J.P., die twee hebben elkaar zelfs meermaals eens 
binnengedaan. Zij is zelf zeker ook niet al te onschuldig. Ze 
heeft namelijk aan I.E. nog een ontbossing cadeau gedaan: 
ook zij hebben stevig gemuild. Verder heeft diezelfde J.P. ook 
H.C. eens tegen haar gilet getrokken. 
 
Je zou denken dat J.D.V. na twee schachten binnen gedaan te 
hebben al wat spijt zou hebben van zijn daden. Het tegendeel 
is echter waar! Het heeft niet zo heel lang geduurd vooraleer 
een nieuwe schacht het doelwit werd van J.D.V.: aan H.D. heeft 
hij namelijk zijn derde ontbossing te danken. Ons Claude en 
Claudine hebben de twee samen gespot onder ons Chemica 
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schild, vanachter in de Porter, toen ze passioneel speeksel aan 
het uitwisselen waren. 
 
Het is hier echter nog steeds niet gedaan. Nog steeds 
diezelfde J.D.V. hebben we samen met H.D. (opnieuw) en L.B. 
gespot. Ze stonden met z’n drieën alleszins heel dicht bij 
elkaar: of er enkel wat gefriemeld geweest is, of toch ook wat 
meer, valt over te discussiëren. Een vierde ontbossing wordt 
dus in twijfel getrokken. 
 
J.D.V. had zich trouwens ook opgegeven om lid te worden van 
het Doopcomité (DC). Hier is echter niet veel van gekomen, 
precies om bovenvermelde redenen. De nieuwe schachtjes 
zullen hem dus op een andere manier moeten leren kennen… 
 
Over die laatste schacht, L.B., zijn we ook nog lang niet 
uitgepraat. Zij deed B.V. al eens binnen in de Porter, maar ook 
A.C. heeft aan haar een ontbossing te danken. Spijt komt 
helaas altijd te laat. 
Eigenlijk toch wel gek dat A.C. maar één ontbossing heeft, 
aangezien hij elke avond dat hij uitging (≈ elke avond) wel 
minstens één iemand binnendeed. Waarschijnlijk weet hij 
gewoon beter dan J.D.V. dat hij van schachten moet blijven, 
maar dat is nu ook niet zo heel moeilijk. 
Waar A.C. echter niet van is gebleven, is J.D.J. zijn girl. Nog 
geen 2 minuten nadat ze met J.D.J. had gekust, stonden haar 
lippen al tegen die van A.C.! J.D.J. stond erbij en keek ernaar, 
veel deed het hem alleszins niet. 
 
Verder zaten K.V.L. en M.C. op praesidiumweekend serieus aan 
elkaar, er zou ’s nachts (wanneer iedereen eindelijk sliep) dan 
ook gemuild geweest zijn. Het is echter nooit iets geworden 



Claude & Claudine 

          6 

tussen de twee, want een paar weken later was K.V.L. in de 
PoHo muilende met F.S. 
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Aangezien er in het eerstejaarspipetje ook geen Golden 
Quotes verschenen, krijgen jullie deze editie een dubbele laag: 
alle quotes van september en oktober lees je hier! 

 
 
 
 

*Vertelt hoe ze in slaap valt tijdens seks* 
“Ja wa kan ik er aan doen dat mijn 

bed beter was dan de gast?!” 
~ A.S.V.D.D. (2/09) 

 
“Die gaat meer op reis dan dat ik 
onderbroeken aandoe op kamp” 

~ J.D., over P.R. (8/09) 
 

“Ze staan goed nat. Toch iets in mijn kamer!” 
~ A.S.V.D.D. (14/09) 

 
“Karo heeft maar 3 seconden gezogen” 

~ M.C. (15/09) 
 

“Die pint smaakt naar worst!” 
~ J.V.L. (15/09) 

 
“Hebt ge de ballen van Karel 
al gezien? Die zijn keigroot!” 

~ A.G. (16/09) 
 

“Ik voel mij gedeepthroat met schuurpapier” 
~ A.C. (16/09) 
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“Pardon?!” 
~ L.W. (Heel het praesidiumweekend lang) 

 
“Zit gij nu met die beenbanken?” 

~ A.C. (17/09) 
 

“Cum, suiker en water” 
~ B.D., over de ingrediënten van Sprite (17/09) 

 
“Wat een perfecte eikel!” 

~ M.V.G. (17/09) 
 

“Ik ben 3 jaar Sprite-donor geweest!” 
~ A.C. (18/09) 

 
“Ik wil echt niemeer nat zijn” 

~ M.C., toen hem gevraagd werd 
of hij wou douchen (19/09) 

 
“Ik wil knoeter-toeter zijn” 

~ J.B. (19/09) 
 

“Geef mij mijn kropsla terug alstublieft!” 
~ M.V.H. (20/09) 

 
“Gij hebt goesting in worst, maar tegen dat 
hij klaar is, hebt ge geen goesting meer?!” 

~ J.D.J., tegen M.V.H. (20/09) 
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“Hoe meer vlees, hoe beter!” 
~ L.G. (21/09) 

“Gij zit gewoon vol eh, Lore” 
~ A.G. (21/09) 

 
“Maar uw sap is zo lekker!” 

~ L.G., over K.V.V. zijn sap (21/09) 
 

“Genoeg holes om heel Chemica te plezieren” 
~ Bob Buskruit (21/09) 

 
“Ja, die hebben wel heel veel 

brakke dinges gedaan” 
~ J.B., over de nazi’s (23/09) 

 
“Geen cash, geen pint!” 

~ J.V.L. (24/09) 
 

“Zijt gij dubbel vaxxed?” 
~ M.C., tegen alle 1ste jaars op 

de introductiedag (24/09) 
 

“Ge hebt uw vleeske ne keer op 
haren barbecue gelegd ofwa?!” 

~ J.V.L. (24/09) 
 

“Ik voel mij altijd Usain Bolt als ik zat ben” 
~ K.C. 
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“Zit er iets tussen mijn tanden?” 
~ R.D.W. (27/09) 

“Alleen maar een stralende glimlach” 
~ A.G. (27/09) 

 
“Als ik mensen vergeten ben, zijn 
ze niet belangrijk. Aaah Jorian!” 

~ T.C. (28/09) 
 

“Ik heb Bram ontmaagd” 
~ A.G., na de ontgroening (28/09) 

 
“Heb jij nu op mijn banaan gereden?!” 

~ E.M. (29/09) 
 

“Da’s gebroken wit, gelijk uw tanden sebiet!” 
~ K.C. (30/09) 

 
“Zorr, ben redelijk zar” 

~ T.C. (5/10) 
 

“Ej, laat haar niet met je stok spelen!” 
~ L.W. (6/10) 

 
“Iemand zegt cantus? Ik zeg ja!” 

~ K.V.V. 
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“Sander is mijn dildo” 
~ A.C. (6/10) 

 
“Faust valt echt op kleine meisjes” 

~ R.V. (7/10) 
 

“Meneer zijn mond gaat al vol 
zitten met konthaar van varkens” 

~ A.C., over J.D.V. (8/10) 
 

“Bruggen zijn de toekomst van morgen” 
~ A.C. (10/10) 

 
“Na deze editie staat hij niet meer zo stijf” 

~ A.S.V.D.D., over haar kiel 
 

“Weet ze dat je met je mond moet 
drinken en niet met je pull?” 

~ K.C. (15/10) 
 

“Morgen antwoord, nu moe” 
~ T.C. (15/10) 

 
 
 
 
 

 



Nieuw Cantuspraesidium stelt zich voor 

          12 

Cantussen. Iedereen die er ooit één heeft meegemaakt, houdt 
ervan! We hebben er al een aantal gehad dit semester, maar 
de cantus op 27 september was namelijk geen gewone cantus. 
Ten eerste heeft er zich die avond een verse lading in groen 
geklede commilitones bij de corona gevoegd, waar onder 
andere één van onze scriptoren deel van uitmaakte! 
Maar de verkiezingscantus zou geen verkiezingscantus zijn 
zonder verkiezingen… Elke cantus moet natuurlijk in goede 
banen geleid worden! Speciaal daarom is er die dag een nieuw 
cantuspraesidium verkozen. Onze schachtentemmers en 
cantor van twee jaar geleden kunnen nu dus eindelijk van hun 
pensioen genieten, ze worden opgevolgd door de volgende 
drie schatten… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schachtentemmer 
Functie: Feutjes en 

schachtjes meesleuren 
door een helse tunnel 
zodat ze op het einde 
het licht zullen zien. 

Naam: Robbe Vankeirsbilck 
Bijnaam: Roberto/ Robert/ Kobbe 
Studierichting + jaar: Master of Science in the Analytical 
and Environmental Chemistry 
Als je echt moest, door welke schacht zou je je dan laten 
ontbossen? Door jou <3 
Aan welk cantuslied heb je de beste herinneringen? 
Oh hé kameraad. 
Ik droom van een amoureux samen met: 
Al de gebroeders Calemyn tope. 
Ik verorber gemiddeld … op een cantus: 
Een groten durum. 
Mijn meest unieke barf-plek: Over mijn gezicht. 
Waarom ik voor deze functie heb gekozen: 
Because schachtentemmer heeft nog zoiets kinky jwz. 
Ik zou cantussen als volgt omschrijven: 
The best place to be in de OVP. 
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Schachtentemmer 
Functie: Het opleiden 

van feuten tot schachten 
tot commilitones om de 

volgende generatie 
Chemicanen te 
waarborgen. 

Naam: Keone Calemyn 
Bijnaam: Jim 
Studierichting + jaar: Master Rechten 
Als je echt moest, door welke schacht zou je je dan laten 
ontbossen? Ik raak geen vieze schachten aan. 
Aan welk cantuslied heb je de beste herinneringen? 
Die Elefanten, altijd dikke sfeer. 
Ik droom van een amoureux samen met: 
Cleyman zijn moeder. 
Ik verorber gemiddeld … op een cantus: 
Zoveel pinten dat ik de tel kwijtraak xs 
Mijn meest unieke barf-plek: 
Op een hoopje vers gewassen kleren naast mijn bed. 
Waarom ik voor deze functie heb gekozen: 
Post-Covid is alles mogelijk. 
Ik zou cantussen als volgt omschrijven: 
Traditionele samenkomst van studenten die tussen pot 
en pint samen zingen. 
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Cantor 
Functie: Sfeerbeheer 

van de cantus. 

Naam: Faust Schotte 
Bijnaam: Frosty 
Studierichting + jaar: 1ste master Bio-informatica 
Als je echt moest, door welke schacht zou je je dan laten 
ontbossen? Degene die het hardst probeert. 
Aan welk cantuslied heb je de beste herinneringen? 
The Scotsman, dit is het lied dat ik heb gezongen om 
cantor te worden. 
Ik droom van een amoureux samen met: 
Ana de Armas 
Ik verorber gemiddeld … op een cantus:  
Een klein vat bier. 
Mijn meest unieke barf-plek: Langs de skipiste. 
Waarom ik voor deze functie heb gekozen: 
Cantussen is de leukste activiteit die er is in het 
studentenleven. Zelf de cantus leiden leek mij wel tof. 
Ik zou cantussen als volgt omschrijven: 
A volonté drinken terwijl je samen met je beste vrienden 
luidkeels liedjes zingt! Geen betere manier om te 
verbroederen dan dit. 
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Enkele singles uit ons praesidium kregen een 
interessante vragenlijst voorgeschoteld. Aan de hand van 
hun antwoorden werd volgende test opgesteld, deze zal 
jou bij twee mensen van het praesidium brengen bij wie 
je misschien wel eens een kansje moet wagen… 
 
 
Wat is je type? 

A. Groot. 
B. Romantisch. 
C. Een ééndagsvlieg. 
D. Beetje artistiek. 
E. Introvert, knuffelbeer. 

 
Welk karakter past het best bij je? 

A. Grappig. 
B. Sociaal. 
C. Fel en hyperactief. 
D. Levensgenieter. 
E. Kalm. 

 
Welke openingszin vind jij de beste? 

A. Gewoon een knipoog is goed. 
B. “Ik houd eigenlijk niet van regen, maar voor zo’n 

spetter als jij maak ik een uitzondering!” 
C. “Hebt gij nu net hallo gezegd of ben ik aan het 

hallocineren?” 
D. “How you doinnn?” 
E. “Do you have a map? Because I’m lost in your eyes!” 
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Wat is voor jou de ideale date? 
A. Skydiven. 
B. Romantisch diner met een mooi uitzicht en later op de 

avond een film. 
C. Picknick, strand, zonsondergang. 
D. Naar een concert of een bluesbar. 
E. Een warm bed. 

 
Wat vind jij het belangrijkste in een relatie? 

A. De seks (en dat deze enkel met elkaar is). 
B. Veel contact zoeken. 
C. Kunnen lachen met elkaar. 
D. Op de eerste plaats gezet worden. 
E. Appreciatie. 

 
Met welke move kan iemand jou het makkelijkst 
verleiden? 

A. Non-verbale communicatie (glimlachen, knipogen). 
B. Uitdagen (plagen is liefde vragen). 
C. Met slingers. 
D. Shake what my momma gave me. 
E. Versieren hoeft niet. 

 
Wat vind je de belangrijkste eigenschap? 

A. Een lieve glimlach. 
B. Positieve ingesteldheid. 
C. Eerlijkheid. 
D. Eerst aan een ander denken en dan pas aan zichzelf. 
E. Kalm blijven in stresssituaties. 
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Welke slechte eigenschap kan jij het best tolereren? 
A. Besluiteloosheid. 
B. Perfectionisme. 
C. Geen geld hebben. 
D. Geen tijd kunnen vrijmaken. 
E. Geen geduld hebben. 

 
Wat is je favoriete vakantiebestemming? 

A. Australië. 
B. Skioorden. 
C. Malediven (op kosten van Chemica). 
D. Ergens waar ze Engels spreken. 
E. Thailand. 

 
Welk cadeau zou je het liefst krijgen? 

A. Een veel te grote bos met honderdvijftig rode rozen. 
B. Iets om te doen, een verrassing. 
C. D*ck. 
D. Een persoonlijk cadeau. 
E. Een seksspeeltje. 

 
 
Neem voor de uitkomst van je test een kijkje achteraan, in de 
oplossingen. 
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Na een lange, eenzame coronatijd werden de deuren van de 
clubs en cafés eindelijk weer opengegooid. Bier werd 
gedronken, dansbenen werden opgewarmd en speeksel werd 
uitgewisseld. Na enkele weken opwarming gehad te hebben, 
was het ons moment om te shinen. EN WAT VOOR EEN 
MOMENT WAS DAT! 
 
Dat onze openingsfuif een knaller is 
geworden, moet ik jullie waarschijnlijk niet 
meer vertellen. De locatie heeft daar zeker 
een rol in gespeeld. Want eerlijk? Dansen 
op Le Bateau was me wel een ervaring. Het 
perfecte thema voor deze locatie werd 
gekozen door onze twee feestjes. Als ware 
Vikingen trokken we naar Valhalla. Ik 
spreek hier niet over van die pussy 
Vikingen, maar over echte strijders die 
klaar waren om het volk te ontvangen. 
Haren werden ingevlochten, gezichten 
werden geschminkt en de horens werden 
opgezet! Het welkomscomité a. k. a. het 
Praesidium stond heet en gereed. 
 
Over de DJ’s kan gediscussieerd worden. Mijn niet-kritische 
zelf heeft hier eigenlijk niet veel over te klagen. Ik heb gedanst 
op commerciële schijven zoals het hoort. 
 
Kunnen we het ook even hebben over dat super cute vrouwtje 
aan de toiletten? “Wel niet te lang op ou gsm zitten daar op 
toilet he, want anders wordt het hier een lange rij!”, waren haar 
eerste woorden tegen mij. Naast een terecht beklag over het 
overmatig gsmgebruik van de jeugd van tegenwoordig, kuiste 
ze na elk toiletgebruik zorgvuldig de toiletten. Echt respect om 

Één  van onze 
echte strijders. 
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het daar heel de avond vol te houden. Ik hoop later, op die 
leeftijd, ook nog zo jeugdig te zijn. 
 
Onze bateau was ook dé plek waar verschillende 
nationaliteiten verbroederden. Onze enthousiaste Spanjaarden 
waren weer van de partij om te genieten van al dat heerlijk 
‘kattenpis’ (lees: bier), zoals Mojzes het zelf zegt. Spanjaarden 
zijn duidelijk niet vies van een feestje (en van onze Belgische 
jongens hihi). Het schijnt dat onze cantor ook niet vies is van 
knappe Koreaanse dames. Een afterparty met hen kon dus 
zeker niet ontbreken. Zo heeft hij toch zijn verjaardag goed 
kunnen afsluiten, al weet hij er zelf niet veel meer van. 
 
Met pijn in het hart heb ik de feestzaal om 1h30 verlaten. De 
strever in mij verplichtte me om toch wat deftig op mijn eerste 
afspraak voor mijn masterproject te staan. Wat ik nog gehoord 
heb over het verdere verloop, was alleen maar positief. 
Niemand moest gered worden uit het water en iedereen is 
veilig thuis geraakt. Ik denk dat onze feestjes en uiteraard de 
rest van het Praesidium complimentjes verdienen voor dit 
geweldige evenement! 

 
Dikke zoenen, 
 
Jullie kapoen Karo 
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Ben jij een echte dierenfluisteraar? 
Klopt jouw hartje sneller bij het zien 
van al die schattige dieren op 
Instagram? Zijn plantjes voor jou 
net niet uitdagend genoeg? Of heb 
je liever iets om ‘s avonds tegen te 
praten en is er niemand op kot? 
Niet getreurd, dan ben je hier aan 
het juiste adres. De inhouse 
dierenexpert van Chemica (a.k.a Pluisje) zal jullie helpen naar 
het perrrrfecte huisdier voor op kot. En we blijven in het thema 
van pluizige dieren voor het diertje van deze maand: de 
hamster! 
 
Ervaringslevel: BEGINNER – MEDIUM 
Ondanks dat velen misschien als kind eentje als huisdier 

hadden, is het houden van 
hamsters niet zo gemakkelijk 
als het lijkt. Hoewel ze aan 
aandacht niet veel nodig 
hebben, moet de bak wel 
regelmatig schoon worden 
gehouden. Natuurlijk moet 
je ze ook vaak genoeg water 
geven en voldoende 
voederen. Verder kunnen 
vele hamsters wel eens 
bijten als ze bang zijn. 

 
Gemak in onderhoud: 4/5 
Zolang de bak regelmatig schoon wordt gemaakt en jouw 
hamster genoeg wordt gevoerd en water krijgt, is er verder niet 
zo heel veel werk aan. Er is echter wel wekelijks werk. 
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Hamsterpis stinkt, dus wekelijks vloerbedekking verversen is 
aangeraden. Ook wordt aangeraden om om de paar maanden 
alle decoratie eens volledig schoon te schrobben met 
babyzeep en warm water, zodat ook hardnekkige geurtjes en 
vlekken worden verwijderd. 
 
Kost: 3/5 
Hoewel hamsters niet duur zijn, is een goeie huisvesting dat 
wel. Sowieso wordt er aangeraden om maar één hamster per 
kooi te houden aangezien hamsters vaak territoriaal zijn. Een 
kooi van de dierenwinkel kan gebruikt worden (indien groot 
genoeg), maar een oud aquarium is het best. Tweedehands zijn 
deze niet duur en hamsters kunnen er niet uit ontsnappen of 
met hun pootje in de tralies vastzitten. Qua decoratie kan alles 
van takken tot stenen tot oude bloempotten gebruikt worden. 
 
Plaatsinname: 4/5 
Afhankelijk van het 
hamsterras en de 
grootte van de kooi 
kan een hamsterbak 
bijna geen tot veel 
plaats innemen, een 
hamsterkooi neemt 
gemiddeld zowat de 
grootte van een 
Collect&Go bak in, 
wat goed meevalt. 
 
Aaibaarheidsfactor: 3/5 
Hamsters zijn niet alleen schattig maar ook relatief aaibaar. Ze 
zijn klein, dus gemakkelijk te aaien en ze zijn allemaal schattig 
en zacht. Wees echter toch maar voorzichtig, want hamsters 
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zijn bange beestjes en vinden het meestal niet zo leuk om 
vastgenomen te worden. Dit kan zich uiten in proberen weg te 
lopen of bijten. Pak de hamster dus altijd stevig, maar 
voorzichtig vast en hou hem ook niet te lang uit de kooi.  

 
Overlast: 4/5 
Hamsters zijn nachtdieren, 
dus ze kunnen wel voor 
wat nachtlawaai zorgen. 
Rondlopen in een 
hamsterwiel kan dus zeer 
storend zijn om 2u ‘s 
nachts. Ook hun pis en kak 
kan stinken, dus regel-
matig onderhoud is een 
must! 
 

 
Overall score: 18/25 
Hamsters zijn een goeie keuze voor de meeste kotbewoners 
door hun prijs, hun schattigheid en de plaats die ze innemen. 
Maar mispak je niet aan het werk, dit kan nog voor verrassingen 
zorgen! 
 
 
Dit tekstje bevat onvoldoende informatie voor het houden van een hamster en 
dient dus niet als handleiding te worden gebruikt. Informeer je grondig voor 
de aankoop van elk huisdier!  

 
 
Volgende keer in het pipetje: De Bettavis! 
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Cactaceae 
 
Wanneer het op goede kamerplanten aankomt, zijn cactussen 
een vaste waarde. Ze komen namelijk voor in alle vormen en 
kleuren, en het zijn ook nog eens kanjers op overlevingsvlak. 
Ze zijn gemakkelijk te onderhouden, overleven in diverse 
situaties en kunnen decennia lang leven. 
 
Het onderhouden van 
een cactusplant vraagt 
dus weinig moeite. 
Daardoor zijn ze voor 
veel mensen de 
geschikte kamerplant. 
Of je nu een student 
bent die zijn kot wil 
opfleuren maar totaal 
geen planten kan 
onderhouden, of een 
drukke persoon bent die geen tijd heeft voor onderhoud, het 
maakt niet uit. Cactussen hoeven namelijk maar om de 3-4 
weken water te krijgen. In de winterperiode hoeven de meeste 
cactussen zelfs helemaal geen water te krijgen! Geen stress 
dus dat je je plant water bent vergeten geven, je hoeft het 
amper te doen. 
 
 
Ook temperatuur is bij cactussen geen probleem. De meeste 
cactussen zijn comfortabel in temperaturen tussen de 7 en de 
29 °C. Kamertemperatuur ligt mooi tussen die marge, maar 
koudere en warmere dagen vormen dus ook geen probleem. 
De meeste cactussen komen uit de woestijn en zijn bestend 
tegen zeer hoge, maar ook zeer lage temperaturen. 
 
De hoeveelheid zonlicht die een cactus krijgt, is echter wel 
belangrijk. Dit is één van de enige dingen die wat gevoelig 
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liggen bij cactusplanten. Cactussen hebben namelijk een 
deftige hoeveelheid zonlicht nodig om te overleven. Je plaatst 
ze dus best op een balkon of dichtbij een raam. 
 
Het handige aan cactussen, is dat ze ook huisdier-proof zijn. 
Als je een kat of hond hebt, is de kans klein dat deze er meer 
dan één keer mee zal spelen of de plant omgooien.  
Als laatste staan hieronder 4 genera vermeld, elk met 
verschillende voordelen. Alle vier zijn ze goedkoop en 
makkelijk te vinden in België. Dit is maar een klein deel van alle 
soorten cactussen, er is dus duidelijk voor ieder wat wils! 
 
 
Echinopsis 
 
Echinopsis is een groot en zeer gevarieerd genus, veel keuze 
dus. Dit genus kan ook bijzonder goed tegen de koude, 
waardoor het de ideale kandidaat is om op een balkon te 
zetten. De kans dat het zal overleven in het koude en 
regenachtige België is groot. 
 
 
Rebutia 
 
Dit genus is ideaal voor studenten: het is klein en compact, en 
neemt dus niet veel plaats in in een klein kotje. Daarnaast zijn 
deze cactussen grote bloeiers. Met genoeg warmte en licht 
kunnen ze in de lente bloeien en uiteindelijk aanleiding geven 
tot vruchten. Deze vruchten zitten vol met vitamine C, E, A, ijzer 
en calcium. Deze stoffen helpen tegen katers, wat goed 
uitkomt wanneer je brak wakker wordt na een avondje uit met 
Chemica. 
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Gymnocalycium 
 
Zoals eerder vermeld, is genoeg zonlicht één van de enige 
vereisten om cactusplanten goed in leven te houden. Indien 
dat ook een probleem vormt, is dit genus de gepaste keuze: 
deze cactussen kunnen overleven met wat minder licht. Veel 
makkelijker wordt het dus niet. 
 
 
Mammilaria 
 
Deze cactussen worden in het Nederlands tepelcactussen 
genoemd. Ondanks hun verwijzing naar tepels, kunnen ze ook 
uitgroeien en phallusvormige gedaantes aannemen. Of je het 
nu esthetisch vindt of niet, één ding is zeker: everything’s a 
dildo if you’re brave enough.1 
 
 
 
 

 
1 Credz voor Cleyman en Remmelt voor dit tekstje! 
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Hieronder staat een aantal rebussen die elk één cantuslied 
vormen. Voor de fervente cantusganger onder ons is dit 
natuurlijk super easy. Voor de minder fervente cantusgangers: 
de oplossingen staan achteraan xx. 
 
 
1) 

 
 
 
 
 
 
2) 
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3) 

 
 
 
 
 
 
4) 
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5) 

 
 
 
 
 
 
6) 
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7) 

 
 
 
 
 
 
8) 
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Oktober eindigt natuurlijk met halloween. Dit gaf ons de 
inspiratie om speciaal voor jullie enkele fantastische horrorfilms 
op te lijsten… 
 
Seven – Met Brad Pitt en Morgan 
Freeman. Dit is waarschijnlijk één van de  
vuilste films die je ooit zult zien. Over een 
moordenaar geobsedeerd met de zeven 
zonden.  
 

 
The Silence Of The Lambs – Een film waarbij 
een FBI-agente de hulp inroept van een 
briljante psychiater om een 
seriemoordenaar te vinden. Deze 
moordenaar gebruikt stukken van vrouwen 
om een vrouwenlichaam te reconstrueren. 
Klein detail: de psychiater is ook 
kannibalistisch.  

 
 
The Cabin In The Woods – Een film over 
een groep twintigers die een weekend in 
een leegstaand huisje in het bos 
verblijven. Cliché? Zeker. Horror? Zeer 
zeker. Enorm grappig? Heel erg zeker. 
Hotel? Trivago.  
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It – Iedereen houdt van clowns, toch? Ze 
maken mopjes, doen leuke dansjes en 
vreten kinderen op. Wacht wat? 
Gebaseerd op het boek van Stephen King 
met 1138 pagina’s. Even hilarisch als 
beangstigend.  
 
 

The Shining – Je gaat op reis en je neemt 
mee: je driewieler, je moeder die 
overstrest is en je vader die krankzinnig 
wordt! Alweer gebaseerd op het boek 
van Stephen King. Dit bewijst maar dat 
die man gek én geniaal is.  

 
The Exorcist – Een film die je moet 
gezien hebben al is het maar voor de 
iconische soundtrack. Belangrijk bij 
deze film: het is niet omdat je kleine zus 
in haar broek plast dat zij meteen 
bezeten is!  
 

 
Scary Movie – Een film die barslecht 
geacteerd is, met slechte effecten, een 
loslopende gek en een groep twintigers 
die vermoord wordt. Alle clichés van een 
90’s horrorfilm dus, met absurde humor 
erbovenop.  
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It Follows – Deze film stelt de vraag: 
wat als seks ervoor zorgt dat je 
vervloekt wordt? In dit geval gaat 
het niet over kinderen, wel over een 
demoon die je wilt vermoorden 
omdat jij één keer van bil gaat met 
de verkeerde persoon. Is deze 
demoon een vergevorderde SOA? 
Deze film geeft het antwoord niet, 
maar denk toch maar eens goed na 
bij die volgende onenightstand.  
 
 
 



Kalender 

          34 

 

Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

8 nov 9 nov 10 nov 11 nov 12 nov 13 nov 14 nov 

D
oo

pc
an

tu
s 

@
 K

ar
ao

ke
 

      

15 nov 16 nov 17 nov 18 nov 19 nov 20 nov 21 nov 

Ee
ta

ct
iv

ite
it:

 
Pa

el
la

 P
or

fa
  

@
 T

he
rm

in
al

 

 

B
C

F 
C

ar
ee

r 
Ev

en
t  @

 IC
C

 

 

Fa
m

ili
ec

an
tu

s 
@

 S
al

am
an

de
r  

  

22 nov 23 nov 24 nov 25 nov 26 nov 27 nov 28 nov 

  

Fi
lm

av
on

d 

Pr
of

es
so

r e
n-

 
ta

lk
 (o

nd
er

 
vo

or
be

ho
ud

) 

   

29 nov 30 nov 1 dec 2 dec 3 dec 4 dec 5 dec 

 

C
an

tu
s  

@
 K

ar
ao

ke
 

 

K
VC

V  
le

zi
ng

 

   



Nawoord 

          35 

Beste Chemicanen, 
 
Eerst en vooral bedankt om dit Pipetje te lezen. Het is voor ons 
nog wat wennen om dit voor elkaar te krijgen naast al het 
andere werk en het uitgaan. Gelukkig krijgen we telkens 
voldoende hulp van onze mede-praesidiumleden. Bij deze 
willen we dan ook opnieuw iedereen die een tekstje heeft 
geschreven voor dit Pipetje bedanken! Maar ook zij die ervoor 
gezorgd hebben dat onze roddels en quotes gevuld zijn, willen 
we bedanken. 
 
Daarnaast zijn we heel blij dat we al velen van jullie hebben 
kunnen ontmoeten op de Chemica-activiteiten. Dat doet ook 
voor ons veel deugd na de coronaperiode!  
 
Ondertussen zitten we al over de helft van het eerste semester, 
de tijd vliegt! Dat betekent voor velen jammer genoeg ook dat 
het eens tijd is om in de boeken te duiken. Hopelijk is ons 
Pipetje daarbij een leuke afleiding.  
 
Binnenkort zullen we weer vergezeld worden van een nieuwe 
lading schachtjes. Zij zullen er, samen met de schachten van 
vorig jaar, voor zorgen dat we een goed gevulde schachtenbak 
hebben! Gelukkig hebben we twee fantastische schachten-
temmers die deze schachtjes wat in toom zullen houden. 
 
Het is bij deze alweer november, wat betekent dat we stilaan 
onderweg zijn naar de koudste dagen van het jaar. De dagen 
worden korter, wat kan zorgen voor een sombere sfeer. Maar 
we zullen er samen nog supertoffe weken van maken: Chemica 
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zal nog voor genoeg activiteiten blijven zorgen zodat enige 
somberheid zoveel mogelijk kan verdwijnen. 
 
Dit Pipetje is alweer bijna op zijn einde. Lees zeker nog wat de 
sterren jou te zeggen hebben… 
 
Tot de volgende!  
Scrips out.  
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Test: welk praesidiumlid past bij jou? 

 
Vooral A: Ian en Faust 
Vooral B: Karo en Ayla 
Vooral C: Arthur en Maxime  
Vooral D: Tom en Lore 
Vooral E: Karel en Anthony 
 
 
 

Chemicaanse spelletjes: Welk cantuslied wordt gezocht? 

 
1) De Blauwvoet 
2) Black Velvet Band 
3) Clementine 
4) Trink, trink, Brüderlein, trink 
5) Der Pappenheimer 
6) De Slag om het Gravensteen 
7) Juchheidi! 
8) Ik ben een Boemelaar 
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Steenbok 
(22/12-20/01) 

 
Geluk: 
Je zal deze week een munstuk van €2 
vinden op straat. Waardeer de kleine 
dingen! 
Wat mensen appreciëren aan jou: 
Hoe je altijd je plicht volbrengt, doet 
wat er van jou verwacht wordt. 
Werkpuntje: 
Stel je afwas niet steeds uit tot de 
keuken volledig vol staat. 

Waterman 
(21/01-19/02) 

 
Geluk: 
Deze week zal iemand jou 
binnendoen in de Toverpoort. 
Wat mensen appreciëren aan jou: 
Jouw eindeloze energie, je 
enthousiasme. 
Werkpuntje: 
Betaal je schulden eens direct, zo 
bespaar je jezelf heel wat gezaag. 

Ram 
(21/03-19/04) 

 
Geluk: 
Je zal voor een keer niets breken 
tijdens je volgende practicum. 
Wat mensen appreciëren aan jou: 
Jouw fantastische looks ;-) 
Werkpuntje: 
Slapen doe je beter in je bed, in 
plaats van tijdens de les. 

Vissen 
(20/02-20/03) 

 
Geluk: 
Na een nachtje uitgaan zal je net dat 
voedsel waar je zin in hebt, nog 
vinden in je (koel)kast. 
Wat mensen appreciëren aan jou: 
Hoe je met iedereen geduld blijft 
hebben. 
Werkpuntje: 
Probeer niet te praten met eten in je 
mond. 
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Stier 
(20/04-20/05) 

 
Geluk: 
Een schorpioen uit je omgeving ziet 
je stiekem zitten. 
Wat mensen appreciëren aan jou: 
Jouw kookkunsten.  
Werkpuntje: 
Probeer wat minder schrijffouten te 
maken. 

Tweeling 
(21/05-21/06) 

 
Geluk: 
Voor de volgende opdracht die je 
indient, zal je meer dan 80% scoren. 
Wat mensen appreciëren aan jou: 
Hoe je je vrienden steeds helpt 
wanneer ze veel te veel hebben 
gezopen. 
Werkpuntje: 
Je geschrift is voor velen niet 
leesbaar, probeer er misschien eens 
iets aan te doen. 
 

Leeuw 
(24/07-23/08) 

 
Geluk: 
Je ontvangt deze week extra veel 
spam berichten van mensen die seks 
met je willen! 
Wat mensen appreciëren aan jou: 
De volledigheid van jouw 
samenvattingen. 
Werkpuntje: 
Als je het laatste vel WC-papier 
neemt, zorg dan ook maar voor een 
nieuwe rol! 

Kreeft 
(22/06-23/07) 

 
Geluk: 
Je volgende wens komt sowieso uit! 
Wat mensen appreciëren aan jou: 
Dat je af en toe wel eens trakteert op 
café. 
Werkpuntje: 
Je conditie. Kom dus maar snel eens 
naar een sportactiviteit van Chemica. 
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Maagd 
(24/08-22/09) 

 
Geluk: 
Je favoriete artiest zal binnenkort 
nieuwe muziek uitbrengen. 
Wat mensen appreciëren aan jou: 
Het feit dat je goed kan tongzoenen. 
Werkpuntje: 
Wacht niet steeds tot de avond van 
de deadline om ergens mee te 
beginnen. 
 

Weegschaal 
(23/09-22/10) 

 
Geluk: 
Een steenbok zal je binnenkort 
ergens mee verrassen. 
Wat mensen appreciëren aan jou: 
Hoe jij bier kan blijven verorberen. 
Werkpuntje: 
Probeer je wat vaker aan de 
snelheidslimiet te houden wanneer je 
met de auto rijdt. 
 
 
 

Schorpioen 
(23/10-22/11) 

 
Geluk: 
Na je volgende feestje zal je opstaan 
zonder kater. 
Wat mensen appreciëren aan jou: 
Je doet direct dingen voor anderen 
wanneer zij iets vragen. 
Werkpuntje: 
Ga wat vaker naar de les, en als je 
gaat, zit dan niet steeds op je gsm. 
 

Boogschutter 
(23/11-21/12) 

 
Geluk: 
Je gsm zal op 1% batterij overleven 
tot je je lader hebt. 
Wat mensen appreciëren aan jou: 
Dat je huis / kot er altijd proper bij 
ligt. 
Werkpuntje: 
Gebruik gerust wat meer kruiden als 
je kookt. 
 



 

  

 
  



 

  

 


