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Voorwoord van de senior 

Gegroet iedereen, 
 
Zat je zo’n tweetal weken geleden nog te vloeken over 
die dikke cursussen die maar weer niet in ’t kopke gin-
gen? Of heb je 3 vakantiemaanden achter de rug?  
 
Voor iedereen is het zeker: het is tijd dat het acade-
miejaar weer begint! 
Voor sommigen een mooie periode om terug uit te 
rusten en te bekomen van de 2e zit. Maar iedereen zal 
zich goed amuseren, uitgaan tot in de vroege (of late?) 
uurtjes, cantussen met veel vaten bier… en misschien af en toe, als we nog 
tijd hebben, eens een cursus openslaan. 
 
Ik ben er rotsvast van overtuigd dat het nieuw praesidium er helemaal staat 
voor jullie, met nieuwe en al bekende activiteiten. Wat dachten jullie ervan 
om eens te voetballen met proffen of om te gaan zwemmen? Natuurlijk 
staat de jaarlijkse 12u loop weer op het programma. Trek je sportschoenen 
aan en kom een toertje lopen want de jenever loont zeker de moeite! Of 
ben je eerder een cocktaildrinker? Kom dan  naar onze cocktailavond in de 
Sjakosj. Iedereen weet dat de Chemica cocktails professioneel gemengd 
worden en vlotjes in de kelen vloeien… 
 
Kortom, het jaar lacht ons tegemoet, met veel leute en veel nieuwe vrien-
den die we bij Chemica zullen maken. Profiteer ervan want je bent slechts 
één keer student in je hele leven! 
 
Chemica leeft! 
 
Isabelle 



Pipetje                         jaargang: 2005-06 nr. 1  

Gent, 1 oktober 2005 
 
Beste Universiteitsstudent, 
Je hebt ongetwijfeld zopas je lidkaart van jouw faculteitskring gekocht. Indien dat niet 
het geval is, doe er dan iets aan. Deze lidkaart maakt je niet alleen lid van jouw facul-
teitskring, maar ook van het Faculteitenkonvent of FK. In je kring zal je vele mensen 
leren kennen en meer dan interessante activiteiten voorgeschoteld krijgen. Het FK op 
zijn beurt overkoepelt alle faculteitskringen en zorgt voor de subsidies en centrale 
administratie. Als overkoepelende organisatie tellen we meer dan 14.000 leden, ver-
deeld over 26 universitaire studentenkringen. Dat maakt ons één van de grootste stu-
dentenorganisaties in Gent, Vlaanderen, België, de wereld en een eindje daarbuiten. Op 
verschillende niveaus verzorgen we bovendien de vertegenwoordiging van de Gentse 
universiteitsstudent. Naast de financiële en bureaucratische bijstand die we aan de 
kringen verlenen, organiseren we ook een aantal activiteiten. Deze zorgen enerzijds 
voor de uitstraling van het Gentse universitaire studentenleven en anderzijds bevorde-
ren zij de interfacultaire relaties. 
We ondersteunen bovendien de 12-urenloop, op woensdag 26 oktober.  Daar krijg je de 
kans om in een sportieve omgeving (voor de één dus al wat sportiever dan de andere) de 
verschillende kringen te leren kennen en zelf je beste of althans minst slechte beentje 
voor te zetten. Uiteraard is er ook de jaarlijkse FK-Fuif in de Vooruit op donderdag 24 
november. Jouw lidkaart bezorgt jou daar gratis toegang. Verder steunen we ook het 

studentikoos hoogtepunt van het academiejaar: de dertiende Gentse Massacantus. 1500 
mensen komen dan samen om het Gentse studentenleven te vieren. 

Om de werking van het FK in goede banen te leiden heeft het FK twee bestuursorganen: 
de Algemene Vergadering (AV) en het Dagelijks Bestuur (FK-Centraal). De Algemene 
Vergadering bestaat uit de afgevaardigden van jullie faculteitskringen (de praeses of 
zijn/haar plaatsvervanger) en vergadert maandelijks over interfacultaire activiteiten, 
interfacultaire afspraken, subsidieverdelingen en andere aangelegenheden die niet per 
faculteit kunnen geregeld worden. De AV verkiest in haar midden een voorzitter die dit 
jaar samen met een variërend aantal andere bestuursleden het FK-Centraal vormt. Als 
je ons zou zoeken, de gegevens vind je hierboven. 
 
Veel plezier, succes en het beste het komende academiejaar en tot op activiteiten van 
het FK of je kring. 

Frank Ketels 
FK-Voorzitter 2005-2006 

Faculteitenkonvent - Gent 

  UNIVERSITEIT GENT 

St-Pietersnieuwstraat 45 - 9000 Gent - tel 09/264.70.93 - fax 09/264.35.70 
 E-mail : fk@fkserv.ugent.be   -    Homepage: http://fkserv.ugent.be 

Brief van het FK 
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Voorstelling praesidium 

Praeses: Isabelle Vandebos 
 
Gegroet allemaal, 
Praeses zijn en mezelf moeten beschrijven… niet zo’n gemakkelijke op-
dracht zonder veel zever te verkondigen. 
Ik zie de meesten al denken: “een meisje als praeses?” Ik ga dit jaar bewij-
zen dat ik dat even goed kan als de vorige senioren en waarom niet beter? 
Ik zal mij helemaal inzetten voor Chemica om jullie onvergetelijke tijden te 
bezorgen. 
Mijn taak ziet er een beetje als volgt: mijn kudde schaapjes begeleiden, 
knopen doorhakken als dat zou nodig zijn, ons amuseren, fuiven, cantussen 
op jenever (zal waarschijnlijk pijnlijk zijn)… 
Als ik nog tijd heb, kan je mij in ‘t zwembad vinden (en in ’t café ook na-
tuurlijk): waterballet en redden zijn nog altijd mijn favoriete hobby’s. Mijn 
tweede thuis is Zwitserland waar ik heel graag bergen beklim en jongeren 
begeleid op kamp. 
’t Amusement dit jaar!! 
Mocht je nog vragen hebben, mag je mij gerust mailen:  
isabelle_vdb@yahoo.com 
Greetz, 
 
Isabelle 

Achter v.l.n.r.: Andreas, Steven, Kenny, Kurt, Jihed 
Voor v.l.n.r.: Muriel, Isabelle, David (Maarten ontbreek op de foto) 
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Vice-praeses: Andreas De Rijcke 
 
Ik ben Andreas, jullie Vice. Wie ben ik? Een doorsnee student, niet geniaal 
maar wel begaan. De losbol fuifjaren zijn gepasseerd, na 1 jaar schacht en 
2 jaar feest wil je wel eens iets anders, tijd voor wat serieuze zaken dus. Dit 
jaar wijd ik me dan vooral aan de algemene werking van de club. Cursus-
sen, examenopgaven inzameling, co-beheerschap van het forum en mai-
linglist zijn enkele van mijn zorgen. Net als de rest van het praesidium, 
kunnen jullie ook op mijn hulp rekenen, als je het vraagt natuurlijk. Als ik 
niet kan helpen, dan zorg ik wel dat we iemand vinden die dat wel kan. Hou 
je dus niet in als met vragen zit! 
Nog iets over mezelf? Ik ben een muziekfanaat, ook computers vallen onder 
mijn interesses, een goed boek kan er van tijd tot tijd ook af. Tussen het 
blokken door steek ik graag eens de handen uit de mouwen… Wil je meer 
weten dan dit luizig oppervlakkig stukje tekst (ik kan hier geen autobiogra-
fie neerschrijven), kom gewoon regelmatig eens af naar onze activiteiten, 
daar zal ik toch meest te vinden zijn na de lessen (ik zit in 1e lic. biotech by 
the way). 

Voorstelling praesidium 

Penningmeester: Kenny De Wolf 
 
Er wordt wel eens gezegd dat jezelf voorstellen een moeilijk iets is… Wel die 
mensen hebben groot gelijk. Maar nu serieus. Ik ben dus Kenny De Wolf, 
jullie penningmeester voor dit jaar. Deze taak zal ik dan ook met volle over-
gave uitoefenen. Het spreekt dus voor zichzelf: waar er geld moet ontvan-
gen worden, zal ik meestal wel in de buurt zijn. Kom gerust eens langs voor 
een babbeltje als ik aan de kassa zit, want het is een eenzaam beroep. Toch 
iets proberen over mijzelf te zeggen. Ik zit dus in mijn 1e licentie scheikun-
de dit jaar. Een onpartijdig iemand over mij: “een sympathieke goedlachse 
jongen” en ik laat het graag aan jullie over om te oordelen of het de waar-
heid is… 

Feestpraeses: Steven Cool (als dat geen ideale naam is voor een feest...) 
 
Ik ben Steven, zit nu in de 2e bachelor biochemie - biotechnologie en ik ben 
de feest van dit jaar... Ik ben Vlaams-Brabander, wat hoogstwaarschijnlijk 
al opgemerkt was (of nog zal opgemerkt worden) aan de hand van het ac-
cent (en zijn favoriete biermerk) en ben woonachtig in het groene Keerber-
gen... Kotadres vindt je wel op de site of in dit Pipetje... 
 
De feestjes van Chemica waren voor mij de momenten om even alle zorgen 
opzij te zetten en me gewoon even te amuseren tot en met... De sfeer, het 
amusement, de happy hours, die meestal het geheel nog leuker maakten... 
En nu is het dit jaar aan mij om het amusementsgehalte binnen onze vere-
niging op peil te houden, waarvoor ik dan ook mijn uiterste best zal doen. 
 
Aan alle eerste bachers die nog niet weten hoe fijn het studentenleven ei-
genlijk is. Kom eens langs op een chemica fuif, cantus, cocktailfeestje, je 
zal het je niet beklagen, integendeel...  
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Voorstelling praesidium 

PR: Jihed Chaieb 
 
Eén goeie dag aan al mijn nieuwe slachtoffertjes..euhm sorry ik bedoel stu-
denten 1ste  bachelor en natuurlijk ook de ouderejaars. Voor jullie die me al 
kennen…moehahaha het wordt een zalig nieuw “feest” jaar, maar voor de 
nieuwelingen (1ste bachers) een extra woordje: Ik ben dus Jihed 
(uitgesproken G- head) en ben dit jaar de Pr van Chemica. Ik ben 21 jaar 
oud en voel mij al bejaard in jullie nabijheid, maar ik zal dit persoonlijk 
trauma wel kunnen verwerken. 
Wat mijn functie naar jullie toe is, zal snel duidelijk worden. Maar toch effe 
de puntjes op de i zetten: ik zal heel het jaar door jullie op de hoogte hou-
den van wat er zoal te doen is. Alle activiteiten georganiseerd door Chemica 
zal ik verkondigen via mail en misschien zelfs af en toe in jullie lessen bin-
nenspringen (om jullie warm te maken voor een activiteit, maar dat is voor-
al de taak van de JVW). Ik ga dus al jullie email adressen bezitten om jullie 
virtueel internetleven uit te pluizen en al je geheimen bloot te leggen 
(duivelse lach). Nee, ik heb die nodig om jullie iedere week een mail te stu-
ren met de 2-wekelijkse programmatie. Voila mijn zevertijd zit erop en als 
er iets zou zijn mag je het altijd vragen aan mij of aan de andere praesidi-
umleden. 

Web: Kurt Hoogewijs 
 
Hallo, ik ben Kurt de Web van Chemica, ik onderhoud de website en zorg er 
samen met Andreas dat ook het forum een beetje ordelijk blijft. 
Ik hou van wijn, wetenschappen in het algemeen, Rodenbach, Spongebob 
Squarepants, kebab eten, af en toe eens geweldig kinderachtig doen, PHP, 
MySQL (je bent een Web, of je bent het niet) en nog vele andere dingen die 
in veel mindere mate geschikt zijn voor publicatie. Je zult mij vooral aan-
treffen op het forum of in de les, maar af en toe kun je mij ook wel vinden 
in de Salamander. 

Cultuurpraeses: Muriel Smet 
 
Om wat variatie te brengen naast het cantussen, het feesten en de frequen-
te cafébezoeken worden er ook cultuuractiviteiten gepland. Deze zullen 
hoofdzakelijk bestaan uit filmavonden, maar ook uit muziekoptredens, thea-
tervoorstellingen, Night of the Proms, mogelijk een brouwerijbezoek en veel 
meer. Mocht er interesse voor zijn, kunnen dit ook museumbezoeken zijn; 
of naargelang de actualiteit het bijwonen van politieke, wetenschappelijke, 
sociaal-economische .. debatten of presentaties. Voorstellen kunnen altijd 
gedaan worden op het forum of aan mij persoonlijk. Ook zal ik in het Pipetje 
zoveel mogelijk informatie verschaffen over grote culturele events in Gent 
zelf zoals het filmfestival, de 7e nacht van het examen, en dergelijke meer.  
 
Muriel Smet 
2e bachelor biochemie 
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Voorstelling praesidium 

Sportpraeses: Maarten De Beer 
 
Jeeps allen, dit jaar ben ik weer eens sport. Vorig jaar was er alleszins een 
sportief hoogtepunt met de overwinningen in minivoetbal en volleybal op 
het sporttornooi van de wetenschappen. Ik hoop dat het dit jaar ook zo zal 
zijn. Het zou dus mijn taak moeten zijn om jullie te 'stimuleren' om af en 
toe een 'beetje' te sporten (om zo die toekomstige bierpens van jullie in 
volume minimaal te houden). Via de mailinglists en de jvw's zal altijd alles 
aangekondigd worden en een mailtje terugsturen volstaat om je te engage-
ren. Per maand zal er toch wel een activiteit zijn (zoals een avondje bad-
minton, schaatsen e.d.) Voor de rest sta ik altijd open voor suggesties..., 
dus als je een groepje kan samenstellen voor één of andere sporttak zal ik 
m’n best doen om wat te regelen ;) . 
Greetz, 
Maarten 

Scriptor: David Weinberger 
 
Gegroet iedereen, ik heet David Weinberger en ik ben dit academiejaar jul-
lie scriptor. Sommigen onder jullie vragen zich misschien wel af wat voor 
een beest een scriptor is, dus daarom een korte uitleg over hetgene waar ik 
mij mee zal bezighouden. Mijn voornaamste taak is uiteraard het samen-
stellen van het Pipetje, zowel qua inhoud als lay-out. Dit brengt met zich 
mee dat ik volgend jaar op activiteiten regelmatig eens zal komen smeken/
zagen om het Pipetje gevuld te krijgen. Jullie kunnen er echter voor zorgen 
dat dit niet nodig is, door spontaan artikels, gedichten, verslagen van activi-
teiten of wat dan ook in te sturen. Het Pipetje is er niet alleen om jullie 
leesplezier te bezorgen, het geeft je ook een medium waarlangs je je creati-
viteit kunt botvieren. Blijf dus niet met je ei zitten, maar deel het via het 
Pipetje met de buitenwereld. Als scriptor maak ik ook van de praesidium-
vergaderingen een verslag op, maar dit aspect is voor de meeste leden ui-
teraard niet zo belangrijk. 
Ik zit dit jaar in de tweede bachelor chemie, dus de meeste onder jullie zul-
len mij enkel op de activiteiten tegenkomen. Voorts speel ik ook nog korf-
bal, kwestie van toch een beetje lichaamsbeweging te hebben. Als je nog 
dingen over mij wil weten, feel free to ask…  
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Dixit  (quotes van  proffen) 

Professoren zijn ook maar gewone mensen, dus zij vertellen in de les af en 
toe wel iets zeer grappig of heel soms ook erg dom. Daarom is deze rubriek 
er, hier kan je grappige uitspraken van proffen kwijt en ook grappige situa-
ties tijdens de les (en daar bedoelen we niet mee de conversatie met je 
buurman/vrouw). Je kan deze zaken doorgeven via de site, vergeet echter 
niet je naam, jaar en e-mail te vermelden, want mogelijks ligt er een prijs 
te wachten op de grappigste inzending… Om jullie een idee te geven van de 
bedoeling van deze rubriek heb ik vorig jaar al enkele quotes verzameld 
 
(situatie: er wordt een vraagstuk opgelost over een fluitje dat aan een 
koord wordt rondgedraaid en een toon met een bepaalde frequentie uit-
zendt) 
Studente: “Professor, hoe komt het dat er geluid uit dat fluitje komt; als je 
dat aan een koord ronddraait, kan je daar toch niet op blazen?” 
Prof. Van Den Berghe: “Het is duidelijk dat je niet gewoon bent met fluitjes 
te spelen…” (uitleg volgt over de oorzaak waarom er wel geluid uit komt) 
 
(als inleiding van een bewijs waarbij wordt bewezen dat als de ene stelling 
niet klopt, de andere ook niet waar is en omgekeerd) 
Prof. Van Den Berghe: “We zullen eerst Kelvin verkrachten…” (zou WINA 
dan toch een homoclub zijn?) 
 
(situatie: Prof. Van Daele is te laat om les te geven, zijn assistent heeft 
overgenomen) 
Prof. Van Daele: “Ik kom juist van de tandarts, dus als ik nog meer met een 
dubbele tong praat dan anders...” 

Enkele zaken die beter eens verduidelijkt worden: 
Zoals nog genoeg herhaald zal worden, zijn we een vriendenkring, studen-
ten die zich sociaal engageren voor de medestudent op vrijwillige basis. We 
vragen dan ook begrip als bepaalde zaken niet altijd even vlotjes lopen. Als 
jullie daarbovenop eventuele problemen willen melden, kunnen we er iets 
aan doen ook. Hoe meer feedback we krijgen, hoe meer we op jullie wensen 
en noden kunnen inspelen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan sportactivi-
teiten. Heb je zin om met een bende klasgenoten te voetballen, maar ben je 
niet met genoeg voor een volledig ploeg. Zeg het ons, we zorgen voor een 
zaal of een veld, aanvullende spelers, maken er een degelijk tornooi van, 
enz. Alle voorstellen zijn welkom! 
Mailinglist: de mailinglists zijn gemaakt zodat wij jullie gemakkelijk via mail 
informatie kunnen doorgeven. Jihed zal wekelijks een overzicht van de ko-
mende activiteiten doorzenden met de nodige uitleg. Jullie mogen de lijsten 
ook gebruiken voor een bericht naar alle studenten van je jaar (ik denk aan 
leswijzigingen, belangrijke mededelingen van een prof/assistent e.d.). Het is 
niet de bedoeling hiermee ‘fun’ mails naar elkaar te zenden. Dergelijke 
mails worden toch tegenhouden. 
 

Voor alle duidelijkheid... 
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Voor alle duidelijkheid... 

Kurt en ik doen ons best elke student uit de Chemie, Biochemie & Biotech in 
de lijst te krijgen voor het jaar waarin ze zitten. Typfoutjes zijn snel ge-
maakt, als je merkt dat je geen e-mails ontvangt (check eerst je ongewens-
te mail), stuur ons een bericht en we zetten er je correct adres is. Stan-
daard gebruiken we de UGent accounts, voor leden een ander adres indien 
opgeven. Adresverandering kan altijd. Kurt beheert de ‘Chemie lijsten’, ik 
de ‘Biochemie & Biotech lijsten’. 
Forum: wij plaatsen mededelingen aangaande allerlei Chemica zaken. De 
student kan er vragen in verband met zijn studie kwijt, net als andere za-
ken die op de lever liggen. We vragen wel om te registeren (dit duurt 5 lut-
tele minuutjes) en liefst niet anoniem. Het is voor iedereen aangenamer te 
weten met wie we te doen hebben. Indien je niet geregistreerd bent, kan je 
alleen posten in ‘algemene zaken’. Let op je taalgebruik en wat je zegt. Dit 
is een openbaar forum dat iedereen kan lezen, ook bvb. proffen. Kwetsen-
de, beledigende posts zullen genadeloos verwijderd worden. Dit is niet om 
de boeman uit te hangen, maar om het aangenaam te houden voor ieder-
een. 
Examenopgaven: op de site kan je dit vinden: ”Voor alle duidelijkheid, het 
betreft hier alleen opgaven, geen opgeloste vragen. Na elke examenperiode 
worden de bestanden geüpdatet, met de nieuwe informatie die de studen-
ten inleveren (zie e-mailadres per jaar).” Hier wil ik nog eens onderstrepen 
dat we van jullie verwachten dat je de opgaven van je examens inlevert (zie 
site). Opgaven die al in de bestanden zitten moet je natuurlijk niet meer 
inzenden. We hebben al proffen gehad die komen zeggen dat de bestanden 
onvolledig zijn (vb. veelgestelde vragen die er niet inzitten enz) of dat er 
opgaven achterhaald zijn. Als iedereen zijn steentje bijdraagt kunnen deze 
zaken wegwerken. Voor vragen, opmerkingen kan je altijd bij mij terecht. 
Iets totaal anders: de unief laat weten dat er aan de achterkant van de Le-
deganckstraat, dat is de Kraaistraat, nieuwe fietsenstallingen zijn. Vandaar 
uit kan je rechtstreeks door het gebouw naar Auditoria 1 & 2 (via een enke-
le deur). Maak er a.u.b. gebruik van als je bijvoorbeeld van de Sterre komt, 
je moet dan ook niet de berg op! Zodoende vermindert de drukte in de Le-
deganckstraat, wat veiliger is voor het verkeer en uw eigen lijf en leden. 
Cursussen voor het 1e semester door ons verdeeld: 
1e Bach. Chemie en Biochemie & Biotechnologie 
- Inleiding tot Organische Structuren (Prof P. De Clercq & Prof. A. Madder)  
1e Bach. Chemie 
- Beginselen van de Celbiologie & Genetica (Dr. G. De Jaeger) 
1e Lic. Biochemie & Biotechnologie 
- Genetica I (Prof. A. Depicker)  
- Plantenfysiologie (Prof. D. Van Der Straeten) 
1e Lic. Chemie 
- Biochemie II (Dr. L. De Smet) 
Hou je mailbox, forum, berichten ad-valvas in de gaten voor verkoopdata 
en –plaats. Vragen: andreasderijcke@hotmail.com 
De cursus Algemene Chemie I & II van Prof. I. Van Driessche, is te koop bij 
Top Copy in de Sint-Pietersnieuwstraat (aan de Blandijn) aan €23. 
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Een cantus… Wat is dat? 

Pinten drinken en eerstejaars kleineren. Daar draait het om bij cantussen! 
 
Dat dacht ik toch toen ik toekwam in Gent. Ik wou niets met een studenten-
vereniging te maken en dopen, daar moest ik zeker al niet over nadenken. 
Tot de introductiedag… Het praesidium van toen was een echte bende vrien-
den die samen probeerden een groep mensen die elkaar totaal niet kende 
zo goed mogelijk op te vangen en te amuseren. Ze zochten diezelfde dag 
nog een jaarverantwoordelijke (die contact had met praesidium en 1e kan 
toen nog i.v.m. boeken, cursussen, fuiven, …) en ik heb me toen onmiddel-
lijk opgegeven. En toen is het enkel maar erger geworden tot ik uiteindelijk 
zelf praeses van Chemica ben geworden. En vanuit deze ervaring hebben ze 
mij gevraagd om een woordje uitleg te geven over een cantus. 
 
Wat is dus een cantus? Wel, het is een avond waar je met een groep men-
sen studentikoze liedjes zingt en ondertussen natuurlijk van een fris pintje 
geniet. Voor mij persoonlijk is het een traditie die al jaren lang jaar op jaar 
doorgegeven wordt en zoiets vind ik prachtig. Ja, ik ben een melig persoon. 
 
Je hebt waarschijnlijk al de wildste verhalen gehoord. Je bent verplicht te 
drinken, bij de doop moet je rondzwemmen in een bak met ingewanden, de 
ouderejaars schelden je uit, … 
Niets van dat alles is waar bij ons. Niemand moet tegen zijn zin drinken. Je 
bent zelfs niet verplicht bier te drinken. Weliswaar hebben we een doop 
maar hebben we die gemoderniseerd (je moet meegaan met je tijd he) zo-
dat die voor iedereen aangenaam blijft. Dat was mijn doop toch voor mij. Je 
ziet natuurlijk wel een klein beetje af die avond maar er word zo’n hechte 
groep gecreëerd die elkaar door dik en dun steunt de rest van het jaar en 
zelfs hun studies. 
 
De eerstejaars, schachten genaamd op een cantus, worden begeleid door 
een schachtentemmer. Deze is voor de rest van het jaar verantwoordelijk 
voor hun opleiding tot een ‘goed’ student en beschermt hen ook tegen ou-
derejaars die denken dat ze alles kunnen doen met de schachten. 
 
Kortom, van een cantus moet je zeker geen schrik hebben. Als ik je interes-
se opgewekt heb, kom dan gewoon eens kijken! Staat het je niet aan ben je 
zeker niet verplicht om nog te komen. Dat is natuurlijk vrij voor iedereen. 
 
De eerste cantus van het nieuwe academiejaar is op dinsdag 11 oktober in 
het zaaltje achteraan café de Salamander. Het begint  rond een uur of acht 
en jullie zijn best stipt op tijd zodat je nog een kleine uitleg kan krijgen dat 
je er toch iets van begrijpt. 
 
Hopelijk tot dan! 
 
Arne 
Pro-Senior 04-05 
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Opleidingscommissies en proffenevaluaties 

What you need to know about opleidingscommissies and  proffene-
valuaties! 
 
Als eerste: Wat is in godsnaam een opleidingscommissie? Wel, de oplei-
dingscommissie van een richting bestaat uit een voorzitter, een ondervoor-
zitter, een secretaris en de gewone leden van de commissie, waaronder 2 
studenten per jaar behalve eerste bachelor. Ik hoor het jullie al denken: 
“Wat interesseren ons die saaie bijeenkomsten!” 
Correct! Ik ga het niet onder stoelen of banken steken: Het is saai. Wat 
wordt er daar allemaal besproken? De uiteindelijke structuur van de nieuwe 
BaMa-structuur, aanstellen van nieuwe lesgevers, gelijkstellen van buiten-
landse diploma’s met de onze, … 
Wat is nu voor ons, studenten, het belangrijkste? Een agendapunt van deze 
vergaderingen is: vragen van studenten. Dit wil concreet zeggen dat wan-
neer er gedurende het jaar volgens jullie ergens dingen gebeuren die niet 
correct zijn (bvb. een prof die nota neemt van de aanwezigen tijdens de les, 
…), speel dit dan door naar de studenten van de opleidingscommissie en 
deze zullen de klacht of opmerking doorspelen naar de juiste kanalen. De 
opleidingscommissie is de plaats om als student iets aan de richting probe-
ren te veranderen. Dus, als jullie opmerkingen of klachten hebben, speel 
deze door aan de alles-opofferende studenten van de commissie. Deze wor-
den zo snel mogelijk bekend gemaakt. Heb medelijden met deze arme indi-
viduen maar vertrouw ze al jullie miserie toe opdat het en mooiere wereld 
zou worden. 
 
Puntje B (heb je hem ;-) ) zijn de proffenevaluaties. Iedereen, behalve eer-
ste bachelors,  zal in de loop van komende maanden een brief thuis krijgen 
met daarop een loginnaam en een paswoord. Op dat blad staat eveneens 
een site vermeld waarop je elk vak en elke prof kan evalueren over het 
voorbije jaar. Hierbij heb ik maar 1 opmerking. Asjeblieft mensen, doe dit! 
Er kruipt amper een kwartiertje in en met de resultaten kan zoveel verwe-
zenlijkt worden. Als er nu, natuurlijk J, een barslechte prof H. Ypothetisch 
met de meest slordige en onoverzichtelijke cursus ergens toevallig les gege-
ven heeft aan jou, en je vindt dat dit echt niet kan. Neem dan je verant-
woordelijkheid, vul de evaluaties in en doe dit op een verstandige, volwas-
sen manier. Gebruik geen grove taal want deze formulieren worden toch 
niet serieus genomen. Na 3 slechte evaluaties worden er stappen genomen 
door de opleidingscommissie van de richting en wordt er een nieuwe prof 
aangesteld voor dit vak. Je ziet dus dat je als student zelf instaat voor de 
kwaliteit van het onderwijs. 
Wees ook op de evaluatie fair over de andere proffen. Als je over een vak 
en prof alleen maar goeds te zeggen hebt, laat dit dan ook blijken in je eva-
luatie. Iedereen weet graag hoe zijn werk overkomt en een schouderklopje, 
al dan niet digitaal,  kan iedereen appreciëren. Dus, ik kan maar 1 ding zeg-
gen om af te sluiten: “ Use the Force!” 
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Geslaagd of afgeslacht? 
Het academiejaar is alweer van start gegaan, dat zorgt bij velen voor een 
beetje nervositeit. Zeker als die joekels van cursussen weer worden uitge-
deeld, rijst de twijfel of het dit jaar in 1e zit zal lukken. Chemica voorspelt 
jouw  zomer met deze eenvoudige test. 
 
1. Hoe is het? 

a) goed en met u 
b) vierkantswortel 2 
c) niet meer sinds mijn 12e 

  
2. In het periodiek systeem staat de C voor: 

a) Chemica 
b) koolstof 
c) antwoord C 

 
3. π is: 

a) de voornaam van Mr Thagoras 
b) 3.14 
c) 8.30u : begin van de lessen 

 
4 Wheatstone is bekend door: 

a) zijn brug 
b) zijn goeie weed waar je knetter stoned van wordt 
c) het is een plaats in Engeland waar Kelten megalithische stenen in 
een kring hebben gezet 

 
5 De zomer begint: 

a) en eindigt 
b) in juli 
c) als de lente voorbij is 

 
6 Vul deze chanson aan: “Ik vrij wat af en zuip gelijk de beste” 

a) Geef ons heden ons dagelijks brood 
b) We all live in a yellow submarine 
c) De dag erna, een kater van formaat 

 
7 De clubkleuren van Chemica zijn: 

a) roos en bruin 
b) fluogroen en neonblauw 
c) wit en blauw 

 
 
Resultaten:  
0 tot 9 punten 
En tellen kunt ge ook al niet, als ge dan toch unief wil doen, vraag eens of 
ze niemand meer nodig hebben om het gras af te rijden van de Sterre. 
Reistip : een dagje met de frigobox naar Blankenberge 



Pipetje                         jaargang: 2005-06 nr. 1  

 
10 tot 12 punten 
Mocht ik jou zijn ik begon nu toch al aan die cursussen en samenvattingen 
Reistip: neem een annulatieverzekering 
 
13 tot 20 punten 
Flink van u, een grote onderscheiding zit er nog in, trek maar al een fles 
open en zuip  u zonder u zorgen te maken elke dag te pletter. 
Reistip : Wintersport in januari en snorkelen in juni. 
 
Lenny 
 
 
 
(de redactie van het Pipetje is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van 
deze adviezen) 

1 a=3 2 a= 2 3 a=2 4 a=3 5 a=1 6 a=1 7 a=1 
   b=1    b= 3    b=3    b=2    b=2    b=2    b=2 
   c=2    c= 1    c=1    c=1    c=2    c=3    c=3 

Geslaagd of afgeslacht? 

Als je de woorden die bij onderstaande omschrijvingen passen in het rooster 
hiernaast invult, zal je op wonderbaarlijke wijze een woord zien verschijnen 
in de grijs gekleurde vakjes. Stuur dit woord door naar de scriptor (david-
weinberger@easynet.be) en maak kans op een mooie prijs. Uit de juiste 
inzendingen zal een gelukkige winnaar geloot worden… Vergeet uiteraard 
niet je naam en je jaar (en richting) in de mail te vermelden. 
 

1.  Stripfiguur die het Chemica-schild siert 
2.  Favoriete cantusdrank van onze senior 
3.  Familienaam van “Tornado Tom” 
4.   Dit tornooi leverde Kim Clijsters een eerste Grand Slam op 
5.  CH3CH2OH 
6.  Deze stad werd onlangs zwaar geteisterd door orkaan Katrina 
7.  Naam van het geleerde zoontje van stripfiguur Nero 
8.  In deze stad staat niet alleen een “hofbräuhaus” maar ook de nieu-

we “Allianz-Arena” 
9.  Een normaal mens heeft er 46  
10. Het favoriete biermerk van Steven (feestpraeses) 
11. Onder deze naam maakt Kurt (web) het forum onveilig 
12. Hoofdstad van Australië 
13. Naam die Joseph Ratzinger aannam toen hij paus werd 
14. Zo noemt men een pas bevruchte eicel 
15. Vul in: A, a, a, … studia 
16. Enveloppen met sporen van deze ziekte veroorzaakten een tijd lang 

opschudding 
17. Giftige stof, in hoge concentraties aangetroffen in kippen en een 

Oekraïense president 
18. Dit land vierde in 2005 het 175-jarig bestaan 

Woordraadsel 
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Woordraadsel 
1                       

              2           

          3                

            4              

              5           

        6              

                7         

            8             

    9                 

                10          

        11                

              12          

            13          

        14                  
              15            

            16             

        17                 

              18            
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Chemica surft 
Links: 
 
Een nieuw jaar vraagt om nieuwe links. Zodoende kunnen de mensen die 
niet ganse dagen op café zitten, zich toch bezig houden op kot/ thuis.  
Mensen die fantastische sites kennen, hou het niet voor uzelf. Laat het ons 
weten, en wie weet staat hij er volgend pipetje misschien tussen. 
 
http://www.chemica.tk 
Voor het eerste pipetje mag deze niet ontbreken. De thuisbasis voor de on-
line scheikundestudent. Alles over examens, activiteiten, het praesidium en 
andere. 
 
http://minerva.ugent.be/ 
De site met de meest recente informatie over je vakken, rechtstreeks ge-
bracht door de prof. 
 
https://mail.ugent.be/eduserv/ 
De universiteit haar eigen mailserver, en helemaal niet slecht. Onmisbaar 
om last-minute informatie te ontvangen. 
 
http://www.c2w.nl/ 
Een nieuwssite, volledig gewijd aan de chemische sector, met dagelijkse - af 
en toe leuke – nieuwtjes. 
 
http://www.mohsye.com 
Voor de mensen die het beu zijn om porno te zoeken online, speel eens een 
spelletje. Deze site biedt enkele unieke spellen van eigen huis. Aanraders 
zijn catapult, breeder en vertigolf 2. 
 
http://www.onlineconversion.com 
Niet zeker meer hoeveel meter er in een mijl gaan, hoeveel °Fahrenheit 20 
°Celsius is. Zoek niet verder, deze site kan het allemaal omzetten. 
http://www.weeronline.nl 
Grote BBQ gepland maar geen zin in regen? Dagje blaarmeerse met zonne-
schijn? Hier vind je het weer in alle grote steden voor de komende 5 da-
gen . 
 
http://www.barafranca.com/ 
Altijd al jaloers geweest op Don Corleone…? Treuzel niet langer. In deze 
text-based MMORPG (massive multiplayer online role playing game) kan jij 
de nieuwe godfather worden. 
 
http://www.kvcv.be/ 
Website van de Vlaamse Chemische Vereniging 
 
Kenny De Wolf 
Penning ’05 - ‘06 
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De website: een korte inleiding. 
 
Er is heel wat veranderd aan de vernieuwde Chemica-website, om te begin-
nen is er een interactief fotoalbum, waar je commentaar kunt plaatsen op 
de foto's (helaas voorlopig nog zonder smilies, quotes en meer van dat 
fraais). Daar moet je wel even voor inloggen met jouw gebruikersnaam en 
wachtwoord van op het forum. Ben je nog niet geregistreerd dan raad ik je 
alvast aan dit zo snel mogelijk te doen. In amper 5 minuutjes krijg je digita-
le toegang tot de wondere wereld van de Chemica, en het is volledig gratis. 
Daarnaast kun je nu ook met het grootste gemak examenvragen opsturen 
en opvragen, evenals bliksemsnel de laatste quotes en wist-je-datjes opstu-
ren via het formulier op de pagina van het Pipetje. 
De groeten en tot op het forum, 
 
Kurt Hoogewijs 
Web 2005-2006 

Chemica surft 

Een brokje geschiedenis... 
Dit jaar zal je het ongetwijfeld nog verschillende keren horen, Chemica be-
staat 40 jaar! Maar hoe is het 40 jaar geleden allemaal begonnen… Uw 
scriptor trok deze vakantie naar het archief van de Universiteit en zocht het 
voor u uit.  
Voor het academiejaar 1965-‘66 werden de wetenschappers (op de wis- en 
natuurkundigen na) vertegenwoordigd door een gemeenschappelijke kring: 
de NWK. De NWK of Natuurwetenschappelijke Kring werd in 1935 opgericht 
en spatte dus 30 jaar later uiteen.  
Het uiteenvallen het had blijkbaar te maken met bepaalde richtingen die 
zich ondervertegenwoordigd voelden binnen deze kring. Het waren de aard-
rijkskundigen die het vuur aan de lont staken, al in’64 klaagden over dit 
probleem ze bij het FK. Bemiddelingspogingen van het FK (toen onder lei-
ding van Marcel Colla, later nog minister bekend van o.a. de Coca-
Colacrisis) leverden niets op en de aardrijkskundigen scheurden zich begin 
’65 af van de NWK, de Vlaamse Aardrijkskundige Kring (VAK) was geboren. 
Verdere archiefstukken uit dat academiejaar ontbreken zodat we niet weten 
hoe de verdere opsplitsing van de NWK, met de vorming van Chemica en de 
GBK (Gentse Biologische Kring), in zijn werk ging. Vast staat dat bij het 
begin van het volgende academisch jaar (’65-’66) van de NWK geen sprake 
meer was.  
De eerste archiefstukken van Chemica dateren overigens uit de woelige stu-
dentenjaren aan het einde van de jaren ’60, toen de chemiestudenten onder 
andere een laboratorium bezetten om te protesteren tegen hervormingen 
van de doctoraatsbeurzen. De vertegenwoordigers van de studenten en dus 
ook Chemica werden uiteindelijk uitgenodigd bij de minister om toelichting 
te krijgen over die hervormingen. Opmerkelijk is dat Chemica in die tijd zo’n 
600 scheikundigen vertegenwoordigde... 
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Uit de oude doos 
Op de laatste pagina van het Pipetje uit november 1973 vonden we de tekst 
van het toenmalige clublied. Een sterk gelijkende versie is overigens nog 
steeds het clublied van Chemika Leuven. 



Pipetje                         jaargang: 2005-06 nr. 1  

Sudoku 

  8   4   1       3 

        6 3 1     

 3 1   5       7 8 

 4         8 7 9   

     9 3           

 7 2   9 5 6   8   

          5  4 2   

2            9   6 

  4  5   9 7       

De sudoku werd deze zomer een ware rage, zo verschenen er puzzels van 
deze soort in zowat alle Vlaamse kranten en nu heeft deze Japanse puzzel 
dus ook zijn weg gevonden naar het Pipetje… Voor de mensen die niet we-
ten hoe je zo’n ding moet oplossen: je moet er voor zorgen dat in iedere rij, 
iedere kolom en ieder vakje van 3 op 3 (in vet omrand) alle cijfers van 1 tot 
9 voorkomen. 
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Survivaltips 1ste bach 
Van de vertrouwde middelbare school naar de universiteit, het is inderdaad 
een grote stap. Laat je echter niet afschrikken door de turven van cursussen 
en  het feit dat je nog niet al te veel mensen kent. Aan dat laatste kunnen 
we iets veranderen, kijk er maar eens de activiteitenkalender op na… Die 
cursussen kunnen we niet voor jou blokken, maar we zullen je hier wel en-
kele tips geven die je kunnen helpen. Inzicht is veruit het belangrijkste voor 
ieder vak, zorg dus eerst en vooral dat je alles begrijpt! 
Algemene Chemie I&II (gemeenschappelijk): 
Schrik niet van de dikke cursus, want het is zeker niet de bedoeling dat je 
die helemaal uit je hoofd kent. Je moet de theorie wel beheersen, maar dan 
vooral toepassingsgericht. De oefeningen aan het einde van ieder hoofdstuk 
zijn een goed middel om middel om te testen of je de leerstof voldoende 
beheerst. Als je deze dus totaal niet kan, vraag je best uitleg hierover (of is 
het de hoogste tijd om toch eens naar de theorie te kijken). In de lessen 
wordt ook steeds vermeld welke zaken belangrijk zijn en welke minder, best 
handig dus… 
Inleiding tot organische structuren (gemeenschappelijk): 
Prof. De Clercq houdt zich in de les meestal aan de cursus, maar durft over 
de belangrijke zaken wel eens extra uitleg te geven die van pas kan komen. 
Je krijgt op het examen ook enkele oefeningen van het type dat je op de 
werkcolleges gemaakt hebt, gaan is dus de boodschap! Met deze kleine oe-
feningetjes kan je een eventueel mislukte theorievraag toch nog ophalen.  
In de cursus van Prof. Madder zijn er redelijk grote delen die louter informa-
tief bedoeld zijn, in de les wordt echter wel steeds gezegd wat je moet ken-
nen en wat minder belangrijk is.  
Informatica (gemeenschappelijk): 
Dit is geen echt blokvak, zorg dat je de oefeningen kan maken en je zit nor-
maal gezien safe. Het examen is overigens open boek… Vergeet ook de oe-
feningen voor het practicum niet op tijd te maken. Het werkje in Word en 
Powerpoint dat je moet maken, levert je normaal gezien makkelijke punten 
op, steek er dus wel wat tijd in. 
Fysica I&II (Chemie) 
Dit is veruit het zwaarste vak dat je dit jaar zal krijgen, je moet de cursus 
grondig kennen en begrijpen. In de les gaat het vaak erg snel, laat je er-
door niet ontmoedigen. Probeer de stof te begrijpen en het leren zal ook 
gemakkelijker gaan. De slides van de hoor– en werkcolleges zullen normaal 
gezien op Minerva komen, het is zeker handig tijdens het leren zowel de 
cursus en de slides te bekijken. Het practicum kan je enkele punten opleve-
ren die het verschil kunnen maken tussen gebuisd of geslaagd, bereid je 
proeven dus voor… De foutentheorie is erg  belangrijk voor het practicum 
en moet op alle zaken worden toegepast (tenzij uitdrukkelijk anders ver-
meld), als je die niet snapt, vraag je best raad aan een assistent of een me-
destudent 
Fysica I&II (Biochemie/Biotech) 
De lessen helpen je de cursus beter te snappen. Wat het blokwerk zelf be-
treft: zorg dat je de afleidingen kent en maak(!) de aangeduide oefeningen 
opnieuw... Zorg er zeker voor dat je de theorie ook begrijpt.  Zorg er vooral 
voor dat je een cursus hebt waarin de belangrijke dingen aangeduid staan 
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Activiteitenkalender 
4 oktober: introductie-avond (20 u., Sjakosj) 
Alle eerste bachers (zowel chemie als biotech) zijn welkom om elkaar en 
Chemica beter te leren kennen. MET GRATIS VAT! 
 
11 oktober: introductie-cantus (20 u., Salamander) 
Nieuwe mensen (schachten) stipt op tijd aanwezig, zodat jullie eerst een 
korte uitleg over het hele gebeuren kunnen krijgen.  
Prijs: € 10 (voor een hele avond bier à volonté) 
 
12 oktober: filmavond (20 u., De Brug) 
 
20 oktober: openingsfuif (21.30 u., Tequila) 
GRATIS INKOM! Happy hour van 22 tot 23 u. 
 
26 oktober: 12-urenloop (12 - 24 u., Kunstlaan) 
Samen met Dentalia, met jenevers als beloning voor de gelopen rondjes 
 
10 november: Night Of The Proms 
Meer info volgt 
 
14 november: doopcantus (20 u., Salamander) 
Meer info volgt 
 
24 november: FK fuif (21 u., Vooruit) 
Gratis inkom voor alle FK-leden, dus ook voor Chemica-leden 

Survivaltips 1ste bach 

(of op zijn minst wat je moet kennen!) 
Practicum: Bekijk de proeven op voorhand! Daar win je veel tijd en punten 
mee... Werk netjes in tabellen en schrijf besluiten en dergelijke in mooie 
volzinnen op en koop de hoofdassistent eens een bak trappist, dan is hij 
goed gezind ;-)... Voor de practica geluid: iedereen krijgt er hoofdpijn van, 
dus knoei niet teveel… 
To be continued… 
Steven & David 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 
… de voorstellingstekstjes vroeger vaak gebruikt werden als contactadver-

tenties 
… de scriptor betreurt dat dit nu niet meer gebeurt 
… hij graag over zichzelf schrijft in de derde persoon 
… de barbecue van de eerste bach chemie (eind vorig jaar) een groot suc-

ces was 
… de security geen roet in het eten kon gooien 
… Prof. Pierre De Clercq zelf een kijkje kwam nemen 
… Kurt graag wijn drinkt 
… hij dat op die barbecue demonstreerde 
… die tweede fles hem niet zo goed bekwam 
… hij hierdoor niet op de pre-proclamatiefuif geraakte 
… deze fuif ook een groot succes was 
… het zeer gezellig was 
… de grote hoeveelheid alcohol die geconsumeerd werd daar niet vreemd 

aan was 
… een niet nader genoemd persoon Steven een koude douche bezorgde 
… deze persoon graag over zichzelf schrijft in de derde persoon 
… Andreas sommige meisjes braakneigingen bezorgt 
… hij dit doet door veel te veel alcohol in hun cocktail te mengen 
… dit enkel gebeurt als ze te stoer doen 
… er onder leiding van Joa zowel tijdens de eerste als de tweede zit gecan-

tust werd 
… we daardoor zelfs live op StuBru kwamen 
… we live on air “Het Vliegerke” brachten 
… heel wat chemisten ook de Gentse feesten onveilig maakten 
… Jihed en Kenny een kleptomaan tintje hebben 
… ze dit vooral botvieren op gekleurde lampen 
… de vakantie voor Kurt veel te lang duurt 
… hij ondertussen zelfs al het clublied niet meer kent 
… hij niet zo houdt van Franse meisjes 
… hij daarentegen wel van Noorse meisjes houdt 
… hij eigenlijk een verlegen jongen is 
… de laatste praesidiumvergadering regelmatig verstoord werd 
… er af en toe een polonaise van pro-senioren van diverse kringen kwam 

binnenvallen 
… ze dat deden onder zingen van diverse cantusliederen 
… ze ook de glazen van de vergaderende praesidiumleden vulden 
… Isabelle zich zonder lint naakt voelt 
… je zelf wist-je-datjes kan doorgeven via de vernieuwde site 
… de vernieuwde site er ook erg mooi uitziet 
… de foto van Isabelle in de links bovenaan daar veel mee te maken heeft 
… de scriptor nog wel een tijdje door zou kunnen gaan met het verzinnen 

van wjd’s  
… hij dit echter niet zal doen 
… het Pipetje anders zeker veel te lang wordt 
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Nawoord 

Beste lezer, 
 
Als je dit leest, betekent het helaas dat je aan het einde van dit Pipetje bent 
gekomen. Maar, beste lezer, je moe nie huil nie, je moe nie treur nie, het 
Pipetje komt weer… en wel volgende maand. 
 
Mijn excuses, maar de volgende regels zullen veel weg hebben van een 
doorsnee Oscar– of andere prijsuitreiking. Er zijn namelijk enkele mensen 
die toch wel een bedankje verdienen. Ten eerste wil ik de mensen bedanken 
die mij geholpen hebben dit Pipetje gevuld te krijgen door één of meerdere 
artikels in te sturen: mijn collega-praesidiumleden, pro-senior Arne en Len-
nart. Ook de mensen van het archief van onze Alma Mater verdienen een 
vermelding voor de hulp bij mijn archiefwerk. Wim (ook al een pro-senior) 
krijgt dan weer een dankwoordje voor het trekken van de foto’s die op de 
cover en bij de praesidiumvoorstelling prijken. 
 
Ik hoop vooral dat je genoten hebt van het lezen van dit Pipetje. Het was 
het eerste van mijn hand en de eerste keer dat is altijd iets speciaals… Op-
merkingen en suggesties zijn steeds welkom, via mail of op het forum, 
maar je kan me er natuurlijk ook persoonlijk over aanspreken op een Che-
mica-activiteit of op een ander moment dat je mij tegen het lijf loopt. 
 
Ik hoop ook ten zeerste dat mijn mailbox, de komende dagen en weken 
overspoeld zal worden met inzendingen voor het Pipetje. Want ok, ik kan 
misschien wel goed zeveren, maar een heel Pipetje gevuld krijgen dat lukt 
mij nooit alleen. Ik reken dan ook op al die creatieve geesten die er onder 
onze leden ongetwijfeld rondlopen… Met jullie hulp zal het volgend nummer 
van het Pipetje ongetwijfeld een prachtnummer worden, daar ben ik vast 
van overtuigd. 
 
Greetz, 
 
Uw scriptor 
Davke 



 
 

Chemicalied 
 
 
 

melodie: "Zeemanslied"  
tekst: Wim Dobbelaere  

'k Heb lange tijd aan den univ gezeten  
meestal geslaagd maar soms ook eens gebist.  

Veel op café mijn broekske afgesleten  
waar ik ook was, ik bleef toch een chemist. 

refrein:  
 

Chemica ik blijf u altijd even trouw  
met trots dragen wij uw kleuren wit en blauw.  

Waar 't studentenleven leuk en kleurrijk is,  
daar zijn onze vrienden, daar is 't nooit nie mis.  

Waar studenten schreeuwen: "Chemica vooruit!"  
Daar is 't echte leven, vast staat ons besluit. 

Ik vrij wat af en zuip gelijk de beste  
de dag erna, een kater van formaat  

al was de drank 't enige wat me restte  
toch weet ik waar morgen dit fuifbeest staat. 


