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Woordje van de praeses 

  

Beste studenten, alumni, sympathisanten, 

 

Van harte welkom in de eerste F-Magazine van Serotonine!  

  

De eerste weken van het nieuwe academiejaar zijn ondertussen reeds 

gepasseerd. We hebben het jaar alvast goed ingezet met een interessante 

onthaaldag, onvergetelijke fakavonden, een receptie met opnieuw een 

recordaantal flessen cava en een fenomenale TD.  

  

In de komende weken staan er zowel voor de sportievelingen en de 

leergierigen, als voor de mensen die Leuven nog eens willen verkennen in de 

nacht, tal van activiteiten klaar waarbij jullie het beste van jullie zelf kunnen 

bovenhalen. Wij wensen jullie namens het voltallige praesidium van 

Farmaceutica alvast een fantastisch jaar toe, waarin al jullie wensen mogen 

uitkomen; jullie kunnen genieten van het mooie Leuven; jullie, samen met 

jullie vrienden, herinneringen mogen maken. Het belooft een onvergetelijk 

jaar te worden waarin jullie te maken zullen krijgen met euforische 

momenten, uitdagingen en tegenslagen. Geniet daarom van iedere dag want 

je weet nooit wat de toekomst met zich mee zal brengen!  

  

Het allerbeste,  

Sebastiaan 

Praeses 2021-2022 

     

     

     

     

     

      

 

  



           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

      



Gossip girl 
 

Hi there boys and girls! 
I'm back with a lot of gossip thanks to your incredible contributions. Already, 
you surprise me in a positive way. The start of the new year begins full on fire. 
If you keep this tone all year around, I'll have the best time gossiping about 
you! 
Let's start with freshman weekend. So much has happened here that 
fortunately for some we will not discuss everything. 
 
Newcomer Lien, made her entrance as tough women who already had 
Brentley's head racing. Is it mutual?  Who knows, her relationship was already 
on the rocks after one day at university. 
Next on the list is you Stef! As a boardmember you expect one to be mature. 
Yet you show none of it. Your way of dealing with girls could use improvement. 
Busy with one Charlotte, then sleeping with Eline again, who or what do you 
want now? 
Elien girl, you know your ways of revenge. Kissing with Pozzi in front of Stef, 
nice! Gossip goes that Emmely also got a piece of Pozzi afterwards. 
Pozzi handed out several kisses. Bea how drunk were you at the reception? 
Janne, how was the kiss with you? Let’s not forget Julie? 
Ofcourse we mustn't forget how much fun most of the boys in the praesidium 
had kissing each other! 
Merel, shouldn't you ask yourself questions about your boy's sexuality? Or 
does this compensate for your behavior with the girls? 
Let's not forget our old cleo! Still in the praesidium and still much discussed. 
Have you finally broken up with Ruben? It's really embarrassing for him how 
much sex you have with Sebastiaan. However, bravo! I heard he does his job 
well! 
Continuing with the board, max! You too have already had several kisses and 
adventures with different people. Yet it looks like you found your girl. What is 
her name? Caro? I have to admit, you two look good together. 
Elena is also allowed in the first edition! How was the openingscantus? Maybe 
you don't know it yourself, but apparently, you were lucky that the 
schachtentemmer was holding your hair while throwing up. Your first drunk 
cantus has already been ticked off. 
Axelle, girl, we all know you can't drink. Although, you did your best on the 
eerstejaarsweekend. Your effort is appreciated. What is not appreciated; is 
your flirting with boys in a relationship. Go find your own guy. 
Last, but not the least, Ellen! She looks harmlessly sweet, but she is well on her 
way to breaking a heart. After a summer romance with Max, she flutters for 
more and more kisses to other boys. A guy in particular i  
 



So, this is the gossip of only 2 weeks. I hope you continue to be so enthusiastic. 
This way it will remain an interesting year for all of us! 
 
And who am I? That's one secret I'll never tell! 
You know you love me xoxo GG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Seksstandje  

 
Nood aan nieuwe inspiratie voor tussen de lakens? Ik stel u voor dames en 

heren; de pretzel. De naam alleen al klinkt smakelijk, maar lekker is het ook! 

Het is een seksstandje dat je zeker van je lijst moet kunnen afstrepen. 

 

Hoe: Het meisje ligt op haar rechterzijde en hij knielt over haar rechterbeen 

waardoor zij haar linkerbeen om zijn middel vouwt. Het klinkt ingewikkelder 

dan het is. ;) 

 

 

Dit standje heeft als voordeel voor de meisjes, dat je dezelfde diepe penetratie 

krijgt zoals bij doggy style. Voor de jongens is het voordeel dat je kan 

wegkwijnen in de mooie ogen van je sekspartner. 

 

Lukt de pretzel ? Til het standje naar een nog hoger niveau door extra wrijving 

op de clitoris.  

 

 

 

 



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 



Events 
Afgelopen weken hebben we zeker niet stilgezeten. Ondertussen zijn er al 

verschillende leuke activiteiten gepasseerd, elk met zijn eigen verhaaltjes. Om 

iedereen die (niet) aanwezig was zeker te herinneren aan hoe LEUK het was, is 

hier een korte samenvatting. 

Alles begon met het schachtenweekend. Er was dit jaar een grote opkomst van 

schachtjes. Allemaal leuke en nieuwe gezichten binnen farmacie. Hun eerste 

cantus hebben ze (bijna) allemaal overleefd. We zijn fier. Daarbovenop heeft 

het praesidium elkaar beter leren kennen. Banden zijn gesmeed, 

vriendschappen voor het leven. Verder mogen we zeker het eten niet vergeten 

te vermelden. Ten eerste, dank aan het toffe kookteam. Verder valt het besluit 

dat farma van brood en onregelmatige tijdstippen van eten houdt.  

Vervolgens zit de jaarlijkse receptie zit er weer op. Deze traditie hebben we 

goed onderhouden. De flessen cava vlogen erdoor en de foto’s werden steeds 

leuker naarmate de avond vorderde. Iedereen zag er stralend uit. Altijd leuk zo 

jongens in pak en meisjes in kleedjes. 

 

De 2e maandag had farma hun openingscantus georganiseerd. Dit was een 

groot succes en al heel snel waren alle plaatsjes bezet. Dus voor alle 

nieuwkomertjes, geen getreur, er zijn nog cantussen maar wees snel! 

Eerstejaars en ereleden waren voltallig aanwezig. De cantus werd voorgezeten 

door Sebbi de praeses en Max de vice-praeses. De sfeer zat er goed in en dat 

kon je merken aan de pintjes die makkelijk naar binnen glipten. 



Nog zo een leuke knaller afgelopen weken was de Comeback TD. Er was veel 

volk goed aan het gaan op de leuke plaatjes. Verschillende dj’s zijn gepasseerd, 

maar die Simon en Arthur van het praesidium schitterde toch het meest. Ook 

nu waren er weer lekkere drankjes. Velen genoten van (vele) jenevertjes of 

kasteelbiertjes. Het was zo een goei feestje dat eeuwig had kunnen doorgaan. 

Jammer genoeg eindigde het toch door een dronken meisje die perongeluk 

wat bier op de dj-set morste. OEPS!! 

 

Het leven zit nooit mee voor 

Farmaceutica, eerst verloren we 

den bijsluiter en daarna verloren we 

de Maxim’o. Gelukkig stonden de 

sterren op één lijn en kon ons 

geliefde bestuur een nieuwe thuis 

vinden voor ons in de Bar bizar!  

 

Elke week zal de toekomst van de 

farmaceutische wereld laten zien 

wie ze echt zijn, want wij weten 

allemaal dat zodra de labojassen uitgaan, de drank rijkelijk vloeit. Dit was ook 

zeer duidelijk te merken op de eerste fakavond. Na iets minder dan drie uur 

hadden de Leuvense farmacie studenten al de hele sterke drankvoorraad 

erdoor gejaagd. Heel begrijpelijk natuurlijk als je weet dat je vier cocktails kon 

krijgen voor slechts tien euro! 

 

Maar niet alleen deze lage prijzen en het onderliggend alcoholisme onder de 

studenten kunnen deze prestatie verklaren. Er waren ook praesidiumleden die 

zelf iets teveel gedronken hadden en daarom 

besliste om de voorgemaakte Tequilla Sunrise 

voor de zekerheid nogmaals te verdunnen met 

een volledige fles Tequilla! Dit is waarschijnlijk de 

verklaring waarom deze avond voor velen een 

groot zwart gat is geworden… 

 

 

 



Maar een fakavond is meer dan drank alleen, een fakavond is een plek waar je 

een band kan scheppen met je mede-studenten. Een plek waar je na een 

drankje misschien eindelijk de moed vindt om met je aula-crush te gaan praten 

en zeker een plek waar je veel foto’s voor je (f)insta zal aan over houden!  

Als jullie ook eens de andere kant van Farmaceutica zouden willen ontdekken, 

zien we elkaar volgende week in de Bar Bizar! Want elke week is er een nieuwe 

fak met nieuwe promo’s en vooral veel nieuwe roddels! 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

         

 

 

 

 

 

 

 

            

          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horoscoop 
STIER 21 april t/m 21 mei 

Ergens deze maand bekijk je jezelf en je leven vanuit een ander perspectief, en 

wat je ziet bevalt je niet. Er zullen dingen moeten veranderen, bedenk je. En 

aangezien het je eigen beslissing is, handel je er ook naar. Vrienden die er al 

maanden op aandringen dat je dit doet, zullen met hun ogen rollen en zich 

afvragen waarom het zo lang moest duren, maar negeer hen. De tijd was er 

eerder niet rijp voor, nu wel. 

TWEELING 22 mei t/m 21 juni 

Een langetermijnkans bungelt verleidelijk in zicht. Kun je erbij? Het is het 

proberen waard denk je. Of toch niet? Bij nader inzien laat je hem gaan. Een 

paar dagen later denk je: hm, ik had er toch voor moeten gaan. Het is niet zo 

ver, ik zou de kans nog kunnen grijpen, misschien. Klopt – maar je twijfel was 

gegrond en je zou je instinct moeten leren vertrouwen. Er komen andere, 

makkelijkere kansen als je even wacht. 

KREEFT 22 juli t/m 23 juli 

Het raamwerk van je leven is aan het veranderen, en dat kan tot aardig wat 

opschudding en onzekerheid leiden voor een tijdje. Bepaalde facetten van je 

leven zullen moeilijker te behouden zijn, maar andere, die je wellicht over het 

hoofd zag, laten hun ware potentieel zien. Ook zal zich een nieuwe koers voor 

de toekomst aandienen. Maak je niet te veel zorgen, laat het maar gebeuren 

allemaal, het komt goed. 

LEEUW 24 juli t/m 23 augustus 

Het lijkt erop dat je dat ene essentiële ingrediënt hebt gevonden dat tot nu toe 

miste in je leven – een nieuwe baan, een nieuwe plek, een richting, of 

misschien gewoon een nieuw iemand om het allemaal mee te delen. Je hebt je 

maanden niet zo goed gevoeld; je voelt je weer je oude zelf. Maar je gaat te 

snel voor anderen om je bij te houden. En je plundert je rekeningen, ook dat. 

Misschien zou je wat vaart moeten minderen. 

MAAGD 24 augustus t/m 23 september 

Je bent mogelijk in de minderheid deze maand, met het overgrote deel van de 

publieke opinie dat de ene kant op gaat, terwijl je eigen gevoel duidelijk iets 

anders zegt. Heb je soms iets gemist? Ben jij het, die het misheeft? Geenszins. 

De waarheid heeft veel kanten en je hebt nog steeds gelijk over het deel waar 



jij je het meest zorgen over maakt. Probeer je niet aan te passen aan alle 

anderen, hou vast aan je eigen mening. 

WEEGSCHAAL 24 september t/m 23 oktober 

Je bent bij conflicten altijd bereid om de ander tegemoet te komen als dat tot 

een vreedzame oplossing zou leiden, maar in deze situatie eist die ander 

steeds meer naarmate jij meer geeft, waardoor je niets overhoudt. Dit is niet 

de basis voor een gelijkwaardige relatie. Het is tijd om een grens te stellen en 

op te eisen wat rechtmatig van jou is. Als de ander daar niet mee akkoord kan 

gaan, loop dan weg. 

SCHORPIOEN 24 oktober t/m 22 november 

Sommige dingen zijn het wachten waard, andere niet. Het lijkt erop dat jij en 

iemand met wie je een tijd werkte eindelijk waarmaken wat jullie elkaar altijd 

beloofden waar te maken – maar nu blijkt dat het niet het begin van iets is, 

zoals jullie hoopten, maar het einde ervan. Het is duidelijk: het moment is 

voorbij. Maar het is altijd goed om een antwoord op vragen als deze te krijgen, 

ook als het niet het antwoord is dat je wilde. 

BOOGSCHUTTER 23 november t/m 22 december 

Dit is de tijd van het jaar waarin de gang van zaken in jouw voordeel begint uit 

te pakken, hoewel je nogal traag bent in het profiteren ervan. Misschien ben je 

door eerdere tegenslagen wat wantrouwig om iets nieuws te ondernemen, of 

is je huidige positie zo comfortabel dat je geen reden ziet voor verandering. 

Geef maar gas – je hebt veel in te halen. 

STEENBOK 23 december t/m 20 januari 

Twee kansen tegelijk; welke kies je? De eerste is de overduidelijke carrièrestap 

waarnaar je lang hebt toegewerkt, en iedereen verwacht dat je die neemt. De 

andere lijkt veel minder te zijn, zeker in termen van status en financieel succes 

– maar die kans zou een manier kunnen zijn om een heel persoonlijke ambitie 

waar te maken, en dat maakt hem zo veel meer waard. Het zou de kans 

kunnen zijn waar je voor gaat. 

WATERMAN 21 januari t/m 18 februari 

Na maanden van wat voelde als een makkelijk rit, sta je nu onder druk om 

resultaat te boeken – en tegelijkertijd wordt je een verleidelijke oplossing 

geboden, een manier om je leven eenvoudiger te maken. Maar die weg kiezen 

voelt verkeerd; het zou tegen je principes ingaan, iets wat je nooit zal toestaan. 

Dus als je harder moet werken om dingen voor elkaar te krijgen, dan is dat 

maar zo, dat maakt je niet uit. 



VISSEN 19 februari t/m 20 maart 

Verstopte je je in het verleden omdat het beeld van de toekomst je niet 

aanstaat? Wees niet bang. Alles staat op het punt te veranderen in iets veel 

beters, een nieuwe start waar je alleen maar ja op hoeft te zeggen. Beter nog, 

een relatieprobleem dat heeft geleid tot awkward stiltes tussen jullie wordt 

ook meteen opgelost. 

RAM 21 maart t/m 20 april 

Je liefdesleven staat op het punt een onverwachte wending te nemen. 

Misschien praten jullie eindelijk over een cruciale kwestie die jullie beiden 

steeds bleven ontwijken. Misschien is het een nieuwe liefde die uit het niets 

komt en je overweldigt. Of geven jij en een oude vriend toe dat jullie eigenlijk 

al jaren smoorverliefde op elkaar zijn. Wat het ook is, het zal je laten zien wat 

hartstocht – en waarheid – werkelijk betekenen. 

            

   



Vriendenboekje 

Naam: Arthur Schoofs 

Geboortedatum: 9 juni 2000 

Functie: Fakbar  

Bijnaam: Arti/ Tuurtje 

 

Wie zou je wel eens willen doen?  Margot 

Robbie als back-up, voor moest het niet 

uitwerken met mijn vriendin.  

Stiekeme praesidium-crush: heel cultuur        

Aan wie zou je wel eens een ijsblokje 

doorgeven: Ongeveer alle jongens van het 

preasidium 

 

Favoriete farma evenement: tot nu toe eerstejaarsweekend 2021 

Favoriete drankje: Omer  

Aan welk drankje heb je enkele trauma’s overgehouden: alles met een 

alcoholpercentage hoger dan 5 percent 

Mijn geld geef ik het liefst uit aan: vakanties en festivals  

 

Beschrijf je zatste avond in 3 woorden: Tent praatte terug  

Grootste blunder:  Opgehaald moeten op het politiekantoor omdat ik een 

patattenmes op zak had.  

Levensmotto: Eentje is geentje, Omer oe beter  

Mijn openingszin: Sorry ik heb een lief, maar anders zou ik u wel doen  

Hier schud ik graag mijn dansbenen eens los: Social club  

Mijn verborgen talent: Studeren 

Guilty pleasure: Koken  

Mijn favoriete plaats in leuven: Oude markt  

 



Hoe oud zou je de rest van je leven willen zijn en waarom? 21, de 

perfecte leeftijd om student te zijn. 

Op welke beroemdheid lijk je volgens sommigen het 

meeste? Liam Hemsworth  

Dit vind ik het moeilijkste vak: Ziekteleer 

Dit vak heb ik het meeste geskipt: Hulpstoffen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drankspel 
Fritzen 

Fritzen is een dobbelspel waarbij je goed moet kunnen 

nadenken of goed moet kunnen atten. Voor dit tactische 

spel heb je zes dobbelstenen en sterke drank nodig. Het doel is om met deze 

dobbelstenen 30 ogen of hoger, óf 10 ogen of lager te gooien. Je begint het 

spel bij een willekeurige speler en draait dan met de klok mee. Iedere speler 

heeft in één beurt de kans om slim te spelen. Iedereen mag maximaal vijf keer 

gooien en mag na iedere worp een of meerdere dobbelstenen laten liggen. 

Alles wat je laat liggen, moet ook blijven liggen en kan dus niet meer geruild 

worden. 

30 of hoger 

Als je 30 of hoger gooit dan hoef je niet te drinken. Alle ogen boven de 30 mag 

je uitdelen in slokken aan één of meerdere spelers. Maar als je onder de 30 

gooit, moet je het aantal ogen onder de 30 in slokken drinken. 

10 of hoger 

Precies 10 gooien, betekent niet drinken. Het aantal ogen boven de 10 mag je 

uitdelen en als je minder dan 10 gooit, moet je dit aantal zelf drinken. 

Daarnaast zijn er nog twee extra regels. Als je meer dan 10 ogen hebt 

gedobbeld, mag je één van de spelers aan wie je slokken hebt uitgedeeld nog 

eens laten atten. Dit doe je door nog vijf keer te gooien met alle zes de 

dobbelstenen. Iedere 1 mag je laten liggen en telt als extra slok om uit te delen 

aan de persoon die je gekozen hebt. Wanneer het totaal van de vijfde worp 20 

ogen is, moet iedereen atten. Behalve de gene die gooit. Lucky you! 

  

 

 

 

 





Agenda 

 

 

19/10: Peter- en meteravond  

21/10-24/10: Cultuurreis naar Boedapest  

25/10: Eerstejaarscantus 

26/10-27/10: 24 urenloop  

2/11: Fakevenement 

3/11: Cantus 

9/11: Brouwerijbezoek  

9/11: Fakavond 

10/11: TD 

15/11: Doop en doopcantus 

  

 

 

 

 

 



Roddelbox 
 

Tim is dan wel een fitness beest maar voor wie doet hij het eigenlijk? De 
jongens of de meisjes? #nohom 
Michiel is echt knap ik zou hem meteen muilen 

Calvin ik zie je niet genoeg in de lessen nu, where are you 

Claudia gaat al helemaal op in haar rol als vertegenwoordiger! Hoe was de 
après-SturaAV met ons gewaardeerd RvB lid?  

Pozzi, stop eens met muilen 

Julie en Stef muilen wel heel graag 

Kevin VDB maakt alle jongens gay 

Jip is nog steeds op zoek voor de ideale triopartner 

Na de receptie moeten de proffen ons wel marginaal vinden 

Heeft Tim meer bloem of tong in zijn mond gehad? 

Tom kotst alles onder, inclusief de slaapzak van zijn medeschacht 

Er is al meer gemuild binnen het praesidium door jongens dan iets anders 

De ereleden hebben ook nog eens kunnen genieten precies 

Julie vond het nodig om in elk café een kerel te doen en de laatste mee naar 
kot te nemen #savethebestforlast 

Shout out naar Axelle die de cava glazen goed vol schonk  

Chintoet mist 3 vliegtuigen om mee te zuipen #legend 

Pozzi muilend met Elien en emilie voor de neus van Stef? 

Eline en Stef kunnen niet aan de seks weerstaan op eerstejaarsweekend  

Merel en Janne, hoe was jullie kus op de wc’s? 

Simon Spooren doet mee aan de the voice  

Mirthe damen student (eerste bachelor) was 7 oktober goed aan het indrinken 
op de TD van farma en voor ze het wist stond ze te muilen me de (vier jaar 
oudere) broer van 1 van haar vriendinnen… 

De koning der drankspellen is niet het enige waar zijn achternaam van pas 
komt, je moest eens weten wat hij met zijn vingers allemaal kan! 

Die 2e DJ van de comeback TD was nog wispelturiger dan het lessenrooster 

Tim gaat lekker veel schachtjes binnen draaien  

 
Praeses doet verdwijntruc op receptie #Cleo 
      





 


