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Voorwoord van de senior 

Hallo allemaal, 
 
Het is inderdaad alweer tijd voor ons twee-
de Pipetje! 
Ik denk dat we allemaal kunnen zeggen 
dat we een mooi gevulde maand oktober 
achter de rug hebben… 
De introductie avond met onze 1e Bachelors was zeker geslaagd. De ene 
ging al met meer zwarte stippen op zijn hoofd naar huis dan de andere… 
(waar het spel rippel stippel allemaal niet goed voor is!). Het gratis vat in de 
Sjakosj werd ook dik geapprecieerd! 
De cantus kende een massale opkomst. Daar hebben we gezien dat de toe-
komst van Chemica verzekerd is door veel vers bloed! Buiten een paar ad 
fundums, hebben onze schachtentemmers Lieven en Arne het heel goed 
gedaan! Hopelijk zien we al die mensen terug op onze doopcantus op maan-
dag 14/11! Een leuk, toch niet onbelangrijk detail: dinsdag 15/11 hebben 
we verlof! 
Iedereen die van de partij was op onze openingsfuif was getuige van veel 
amusement en plezier. Ik ben er zeker van dat velen met een goed gevoel 
zijn gaan slapen.  
Onze cocktailavond was een echte topper. Al heel vlug waren al onze cock-
tails op, maar gelukkig zijn er toch een aantal nachtwinkels in de Overpoort 
die ons aan drank geholpen hebben! 
Maar dit alles zou onmogelijk geweest zijn zonder het praesidium en onze 
dierbare Chemica-leden! Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor 
jullie inzet en massale opkomst! Hopelijk zullen jullie weer zo talrijk zijn op 
onze komende activiteiten! 
 
Leve Chemica! 
 
Jullie senior, 
 
Isabelle 
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Voorstelling praesidium 

Cantor: Joachim “Joa” Vandroemme 
Hum-hum! 
 
Wie ben ik?  
Spontaan springt mij het figuur van Goedele Liekens en het 
gebrek aan figuur van Werchter Van Den Sar voor de 
geest... Maar het gaat hier niet over spelprogramma’s uit de 
jaren negentig. 
 
Opnieuw dus: Wie ben ik? 
Ik ben Joachim, op het Chemica-forum bekend als Scandalf.  
Zoals die nick al doet uitschijnen, ben ik oud. En schandalig. 
Mijn leuze is “There’s no business that’s not my business!” en zo leef ik! 
Ik heb al van jongsaf over alles een mening en met het rijpen van de jaren 
ben ik ondertussen zo arrogant te denken dat die mening nog de enige juis-
te is ook… 
Ik zie mezelf dus als de gemoedelijke, wijze, oude tovenaar van Chemica. 
Anderen vinden mij gewoon een arrogante ouwe zaag.  
Maar zoals gezegd heb ik het bij het rechte eind.  
Bewijs: ik toverde ooit een 20-tal Chemicaleden een volzette Vooruit binnen 
en schudde ondertussen ook nog eens backstage een privé-vestiaire voor 
Chemica uit de mouwen! 
 
Dit jaar zal ik mijn magische krachten concentreren op de cantussen, en 
dan meerbepaald op de muzikale en atmosferische inhoud ervan. Dat viel 
voor de eerste cantus dit jaar alvast meer dan mee, al zeg ik het zelf.  
Alweer pech voor jullie, want ik word van niets arroganter dan van succes! 
 
En dan nu mijn grote verdwijntruc! 
 
3... 2... 1... En hop! 

Schachtentemmer: Arne Heyse 
Waar moet ik beginnen? Er vallen zoveel interessante din-
gen te vertellen over mij. Maar aangezien ik niet te veel 
plaats krijg in dit boekske zal ik mij beperken tot degene 
die relevant zijn tot mijn taak als schachtentemmer. 
Zoals iedereen wel weet straal ik een natuurlijke autoriteit 
uit. Door deze te gaan projecteren op de kandidaat-
gedoopte-leden en zodus alle uitspattingen in de hand hou-
dend, zal ik deze jonge kalveren, in samenwerking met ons 
aller Lieven natuurlijk, opleiden tot volwaardige studenten 
met gevoel voor traditie en respect. Ik beloof jullie dan ook dat de doop dit 
jaar zal verder gezet worden op het elan van vorig jaar (geen vetzakkerij, 
geen bloed of ingewanden maar gewoon een doop waarop iedereen zich kan 
amuseren). Dus ik zou zeggen, mocht dit boekske voor  de 14de november 
in je handen terechtkomen, kom dan gewoon af naar de doop en je zal het 
je zeker niet beklagen. Dixi. 
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Voorstelling praesidium 

Schachtentemmer: Lieven “Louvain” Haenebalcke 
Gegroet aan één ieder van u, 
 
Naar aanleiding van mijn verkiezing tot één van de twee 
schachtentemmers op de eerste cantus werd mij vriendelijk 
gevraagd mezelf even voor te stellen in het tweede Pipetje. 
Gehoorzaam als ik ben zullen we dat dan maar eens doen. 
 
Ik ben dus Lieven, vader van zes (Kelly, Kelly, Kelly, Kim-
berly, Kelly en Achmed) en reeds twee maal gescheiden. 
Welnee beste lezer(es), ook dit is naast mijn zogezegde gehoorzaamheid 
een reinste leugen. Wat moet je dan echt weten over mezelf? 
 
Ik ben wel degelijk Lieven “Louvain” Haenebalcke en 22 lentes jong. Ik ben 
reeds een afgestudeerd scheikundige maar heb recentelijk besloten om nog 
de licenties biotechnologie bij te studeren. Hierna nog biochemie en we heb-
ben alles gedaan waar Chemica borg voor staat. 
 
Ik heb een uitgesproken interesse voor muziek en speel zelf ook gitaar, zo-
wel klassieke als elektrische. Ik speel in een gelegenheids coverbandje 
“Zjacky Charcuterie en de bieënhespen” en we zetten soms wel de Sjakosj 
eens op stelten. Favorite bands: Symphony X, Dream Theater, Sonata Arcti-
ca, G3 (Vai, Satriani, ?), Deep Purple, Iron Maiden, Ozzy,… Naast al dat 
muziek- en rockgeweld geniet ik ook wel eens van een gezellig partijtje Ma-
gic en ook van het studentenleven en alles wat erbij hoort ben ik niet vies. 
 
Op gebied van de liefde dan nog. Ik ben nog niet getrouwd, gescheiden of 
verloofd maar wel al een kleine drie jaar samen met Vicky. En ik mag toch 
zeggen dat het nog altijd goed met ons gaat. 
 
Voor mijn identiteitskaartnummer, schoenmaat en gewicht moet je mij 
maar eens aanspreken op de volgende Chemica-activiteit. 
 
Louvain 

JVW 1ste bach Biotech/Biochemie: Katrien Verwaest 
Ik ben Katrien, jaarverantwoordelijke van de eerstejaars 
biochemie/biotechnologie.  
Ik kom van Oostende, hou van dansen en van de chiro. 
Daarin ben ik leidster van mijn speelclubjes (8-10 jarigen). 
Ik geef ook les in een dansgroep in Gent. 
Ik ben dus voornamelijk schakel tussen studenten en prae-
sidium. Aarzel niet om mij te bestoken met al je vragen of 
opmerkingen, ik speel ze wel voor je door. Als je geluk 
hebt, krijg je nog antwoord ook. 
Je zal mij geregeld aan het bord zien staan in het begin van de les om een 
alweer steengoede activiteit van Chemica aan te kondigen! 
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JVW 1ste bach Chemie: Xander Hillewaere 
Ahoi daar maatjes-eerstejaars, ik ben dus jullie nieuwe 
JVW voor wie het nog niet wist. Ik heb al met de meeste 
van jullie kennisgemaakt, maar ik hoop zo snel mogelijk 
iedereen een beetje te kennen. Ook enkele oudere stu-
dent-Chemisten (met een hoofdletter é) hebben mij waar-
schijnlijk al opgemerkt, je weet wel, die vrolijke zeveraar 
daar op café, al is het natuurlijk niet al zever dat ik ver-
kondig. Zo hou ik naast uitgaan en feesten ook wel van 
enige cultuur en sport (zwemmen en redden, in navolging 
van onze praeses!). Van politiek tot muziek, ik ben wel zowat voor alles een 
beetje te vinden. Meer weten? Kom maar eens babbelen! 
Nog even voor de eerstejaars: als JVW moet ik natuurlijk het goeie voor-
beeld geven en heb ik nog geen van de Chemica-activiteiten gemist! Jullie 
mogen mij altijd i.v.m. activiteiten en andere zaken die jullie op de maag 
liggen (neen, geen bier!) aanspreken. Ik zal mijn best doen om jullie te ver-
tegenwoordigen. 
 
Xander Hillewaere, 1e bach Chemie, xanderh@hotmail.com 

JVW 2de bach Chemie: Lien Van de Voorde 
Hoi hoi iedereen, hier schrijft de jvw van 2de bach che-
mie!!  Ik heb de opdracht gekregen mezelf voor te stellen 
en nu ik hier aan wil beginnen ontdek ik dat dat echt niet 
gemakkelijk is! Heb 10 jaar in de scouts gezeten en daar 
heb ik de Totem BELUGA gekregen! Dit staat voor een 
groot uithoudingsvermogen, sociaal, leeft in groep en kan 
dus niet alleen zijn, speels, luidruchtig, ...  
Deze totem klopt volledig dus nu weet je al een beetje 
met wie je te maken hebt! 
Verder hou ik me bezig met proberen volleybal  te spelen, en geef ik ook 
training (waar ik mij volledig voor geef)!  Het laatste wat ik nog wil zeggen 
dat ik hoop op nog een mooie carrière bij de Chemica!  Op dit moment van 
interim jvw (1ste bach) naar jvw (2de bach) naar ...  Wil je mij beter leren 
kennen, je bent altijd welkom op mijn kot voor een gezellig babbel bij een 
lekkere pint!  
Als laatste, iedereen die dit gelezen heeft: groot gelijk, iedereen die dit niet 
gelezen heeft: je hebt wat gemist want nu weet je niet da je altijd langs kan 
komen om wat te zeveren en te drinken want daar zijn alle Chemisten toch 
goed in!!! 
Voor iedereen een kusje links en een kusje rechts (je mag ze altijd komen 
halen zo leer ik ook veel nieuwe mensen kennen) en tot de volgende... 
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JVW 2de lic. Scheikunde: Vicky Gheerardijn 
Hey, 
Ik ben Vicky en dit jaar ben ik jaarverantwoordelijke van de 
2de lic. scheikunde. Inderdaad ‘dit jaar’ want sommigen on-
der ons hebben er al een paar jaar (nl. 4 jaar) praesidium 
opzitten en geloof me, als je erin zit geraak je er niet gemak-
kelijk uit ;).. 
De eerste 2 jaar schitterde “Penning” op mijn lint en vorig 
jaar stond ik, samen met de vice Andreas, in voor het organi-
seren van de befaamde Chemica fuiven. Allemaal functies die 
ik met plezier beoefende. 
Even over mezelf, ik ben woonachtig te Zottegem (gelegen in de Vlaamse 
Ardennen), niet getrouwd/verloofd/gescheiden, op het forum van onze web-
site ben ik Mini, zit op kot in de Victoriastraat, heb een roze fiets… 
Tot zover het verplichte “ik ben lid van het praesidium en moet een tekstje 
schrijven” tekstje, als je meer over mezelf wil te weten komen moet je 
maar eens naar een toffe, keineige activiteit komen en het me daar vragen, 
want meestal cross ik er wel ergens rond ;) 
tot dan… 
Bye bye, 
Vicky 
 
PS: schachtentemmer Lieven is al bezet, en wel door mij, al 3 jaar lang!!! 
Joehoe!!!! 

JVW 2de bach Biotech/Biochemie: Laura Standaert 
Voilà ze, het is nu mijn tweede jaar aan de universiteit en al 
meteen het tweede jaar dat ik jaarverantwoordelijke 
ben.  Zo blijkt maar, het is niet omdat je in een studenten-
vereniging zit dat dat wil zeggen dat je niks anders doet dan 
uitgaan en lessen brossen. (Al komt dat natuurlijk af en toe 
wel eens voor… ☺)  Mijn belangrijkste hobby is volleybal, 
iets wat ik ondertussen ook al heel lang en graag doe.  Ik 
mag mezelf heel gelukkig prijzen dat ik de mogelijkheid ge-
kregen heb om vele fantastische mensen te leren kennen in Gent, en dat ik 
daar nog veel plezier mee mag beleven! Hopelijk tot op een van de komen-
de activiteiten van Chemica! 
Laura 
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Omdat je als wetenschapper je talen niet moet gaan verwaarlozen, bieden 
wij jullie in dit Pipetje een taalles aan… Nu snap je eindelijk wat die Erasmus 
student op je kot je al de hele tijd probeert te vertellen. 
 
LES 1 : FRANS 
Dat is om uw kas op te fretten. 
Ça c'est pour bouffer son armoire. 
De auto's snorren door de straten. 
Les autos moustachent dans les rues. 
Echtgenoot. 
Vraiment profité. 
Een doodlopende straat. 
Une rue coulant mort. 
Het ligt aan mij. 
Cela couche à moi. 
Iemand om zeep brengen. 
Porter quelqu'un de savon. 
Ik hang de gek uit. 
Je pends l'imbécile dehors. 
Ik heb er geen zin meer in. 
Je n'ai plus de phrase 
Rond half acht. 
Autour demi huit. 
Ondergoed. 
Sous bien. 
't Is om zeep. 
C'est pour savon 
Uurwerk 
Travail heure. 
We gaan een gang 
Nous allons un corridor.  
 
LES 2 : ENGELS 
He had a careful mother. 
Hij had een kar vol modder. 
The bad man made his breakfast. 
De badman maakte zijn broek vast 
The play is not fair.  
De plee is niet ver. 
  
LES 3 : NEDERLANDS 
Combinatie: land met veel politievoertuigen 
Beschutten: dialect voor droge koeken. 
Gifgas: als het licht op groen springt 
Minnekozen: West-Vlaams voor mijn neef. 
Onderscheid: toeristenziekte 
Rijkdom: financieel sterk blondje 
Verzuipen: drinken in het buitenland 

Taalles... 
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Survivaltips 1ste bach  

Wiskunde I&II (Chemie) 
Voor de mensen uit richtingen met veel wiskunde zal er het eerste semester 
niet veel nieuws opduiken, wees echter op je hoede voor onderschatting 
(believe me: I know what I’m talking about)… Prof. Van Daele geeft in zijn 
theorielessen vaak voorbeelden van mogelijke examenvragen en in je cur-
sus zit normaal gezien ook het examen van vorig jaar. Staar je echter niet 
blind op die vragen, de vragen op het examen zullen vaak wel sterk gelij-
kend zijn, maar kunnen over een totaal verschillend onderdeel van de cur-
sus gaan.  
De oefeningenlessen zijn nuttig, niet alleen worden bepaalde belangrijke 
zaken uit de theorie nog eens herhaald, je lost er ook vaak oefeningen op 
die uit examens uit de vorige jaren komen. 
Wiskunde I&II (Biotech/Biochemie) 
Ga zeker naar de oefenlessen (een must) en probeer er op te letten en je 
oefeningen te maken, stel vragen als het nodig is... Als je de oefeningen 
kan, dan zal je er zeker weten door zijn… 
De theorielessen zijn minder belangrijk maar als je graag wiskunde doet, 
zijn deze lessen een absolute aanrader... 
Beginselen van de celbiologie en genetica (Chemie) 
Dit vak wordt dit jaar door een andere prof gegeven, maar vermits de cur-
sus dezelfde is gebleven, zullen de grote lijnen toch wel hetzelfde zijn. Je 
moet voor dit vak je cursus GRONDIG kennen en begrijpen. Het is belang-
rijk ook de verbanden tussen de verschillende hoofdstukken te zien, het kan 
immers gerust zijn dat het antwoord op één examenvraag over verschillen-
de hoofdstukken verspreid staat. 
Algemene biochemie (Biotech/Biochemie) 
Lessen kunnen saai overkomen, doch: nutteloos zijn ze niet helemaal... 
Extra uitleg wordt gegeven, die soms verdomd handig is... 
Leer je cursus goed en dit vak is geen probleem, denk niet te snel: dit 
vraagt hij toch niet, want dan kan je er serieus naast zitten... (ik weet 
waarover ik spreek, *vloek*) 
Leer ook ABSOLUUT pH vraagstukken voor dit examen, GEGARANDEERD 
krijg je er eentje, sla daarvoor Alg. Chemie II ook eens terug open voor 
extra oefeningen hierover… 
Werkcolleges: best aanwezig zijn (half verplicht) en maak die werkcolleges 
toch maar eens opnieuw, altijd handig... 
Chemie, samenleving en ethiek  (Chemie) 
Dit is geen vak waar je je dood aan zult blokken, de hoeveelheid leerstof is 
eerder beperkt. Zorg ervoor dat je de te kennen structuurformules (dit 
wordt in de les vermeld) ook daadwerkelijk kent. Naar de les gaan is aan te 
raden, niet alleen zijn de lessen meestal wel interessant, Prof. Sandra durft 
wel eens te vragen naar zaken/voorbeelden die in de les uitgebreid werden 
besproken. Nog een extra reden om naar de lessen te gaan, is het feit dat 
je de cursus niet in één stuk krijgt, maar er af en toe een deel zal worden 
uitgedeeld. Als je dus eens niet kan gaan, vraag zeker na of er geen stuk 
cursus werd uitgedeeld: zo kom je op het examen niet voor verrassingen te 
staan… 
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Survivaltips 1ste bach  

Uit de werkjes die je zelf schrijft moeten op het examen tien termen worden 
opgezocht, het is dus aan te raden niet te veel over het aangeraden aantal 
pagina’s te gaan, dat scheelt een pak zoekwerk. 
Biodiversiteit van de planten (Biotech/Biochemie) 
Absoluut een must van naar de les te gaan, de prof geeft veel extra te ken-
nen uitleg tijdens de les, waarmee je dan de tekeningen in de cursus moet 
aanvullen. 
Practicum: toch een beetje voorbereiden om deftige punten te halen, maar 
er is altijd een inleiding van een aantal minuten. En onthoud, de meeste 
plantkundigen (niet alle) zijn, welja... vreselijk :) Voor de theorie over biolo-
gen, ask Steven... 
Ecologie (Chemie) 
Het wordt even slikken als je de vrij lijvige cursus ziet, maar je mag jezelf 
gelukkig prijzen dat je geen bioloog bent, want voor de chemisten vallen 
enkele stukken uit de cursus weg (wat heeft een chemist er immers aan het 
verschil tussen toendra en taiga te kennen?). Zorg er voor dat je goed de 
definities kent van de in de cursus voorkomende begrippen (je krijgt op het 
examen een tiental termen te verklaren, pas op: negatieve quotaties voor 
te lange antwoorden) en dat je de verschillende termen niet gaat verwarren 
(verschil tussen evolutie en natuurlijke selectie,…). 
De gegeven werkcolleges zijn ook handig, want je krijgt op het examen een 
vraag van hetzelfde type. 
Biodiversiteit van de dieren (Biotech/Biochemie) 
Altijd leuke les, die de prof begint met: "En vandaag zien we meer ... Beest-
jes..." Om het geheel te snappen zijn die lessen steeds handig. 
Practicum: altijd nuttig om na te lezen... Doe je dit niet, vraag dan raad aan 
je slimme buurman/-vrouw 
Geologie (Chemie) 
Wat het gedeelte van Prof. Cnudde betreft: zorg dat je goed kent waar hij 
de nadruk op gelegd heeft tijdens de les (hij zegt expliciet wat belangrijk is 
en wat informatief bedoeld is) en hou je dus vooral niet bezig met de details 
over allerlei mogelijke mineralen te leren. (zie ook de voorbeeldvragen op 
de Chemica-site) 
Het andere gedeelte, over vulkanisme en de opbouw (en geologische ge-
schiedenis) van de aarde werd vorig jaar gegeven door Prof. Ernst of hij dat 
dit jaar ook zal doen is nog niet bekend. Als je Prof. Ernst zou hebben: hij is 
heel wat kariger met zijn punten dan prof. Cnudde… 
Inleiding tot de levenswetenschappen (Biotech/Biochemie) 
Als je niet van zelfstudie houdt kan je maar beter naar de les gaan... Als je 
niet gaat, zorg dan dat iemand de uitgedeelde slides voor je meeneemt, 
want deze zijn verschrikkelijk belangijk... De cursus van het vak is handig, 
maar vooral bedoeld als uitleg bij de slides... beheers de cursus, weet wat 
er instaat, en blok zo weinig mogelijk (liefst niets) van buiten... 
 
Voila, dit was het dan, we hopen dat jullie er iets zullen aan hebben 
Steven (Biotech/Biochemie) en David (Chemie) 
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Chemica’s openingscantus (11 okt. ‘05) 

De openingscantus door de ogen van onze senior… 
 
Maandagavond ging ik op een redelijk uur slapen, aangezien we de volgen-
de dag onze openingscantus hadden. Maar om half 2 ‘s nachts bedacht ik 
voor de zoveelste keer het verloop van onze cantus… Ik wist dat ik geen 
fouten mocht maken om autosancties te vermijden (wetend dat dat met 
jenever pijnlijker is)!! 
Ik was er toch niet helemaal gerust in en ging dinsdagnamiddag bij de pro-
senior aankloppen, nog eens alles overlopen. Ik moest mij geen zorgen ma-
ken, zei hij met een geniepig lachje… 
Met een klein hartje vertrok ik naar de Sala voor de vergadering die voor de 
cantus plaats vond. Bij nader inzien was dat toch niet zo’n goed idee! 
Ondertussen was het al 20u en de mensen stroomden binnen. Ik kon niet 
meer terug en moest er gewoon voor gaan! 
Plots was het zover: 20u30 en ik mocht beginnen afkloppen… Ik moest het 
in het begin stellen zonder cantor, maar gelukkig had ik Vicky naast mij die 
mij af en toe met raad bij stond. 
Maar zodra de cantor verkiezing achter de rug was en ik versterking kreeg 
van Joa, begon het vlotjes te lopen. Voor ik het goed en wel door had, was 
het al tijd voor de eerste tempus. Ik besefte dat ik mij eigenlijk toch wel 
super amuseerde! Eens 23u30 zat de corona overvol, we deden ons best 
om iedereen toch een plaatsje te geven. Gelukkig dat ik dit van in het begin 
niet wist…  
Het bier smeerde onze kelen, er werk rijkelijk gedronken zodat we uiteinde-
lijk aan 6 vaten zaten. 
Ik had mijn vuurproef als praeses overleefd, het was een cantus waar ieder-
een met een goed gevoel naar huis ging… missie geslaagd! 
Op naar de doopcantus van maandag 14 november… 
 
Jullie praeses, 
Isabelle 
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Chemica’s openingscantus (11 okt. ‘05) 

De openingscantus door de ogen van een schacht… 
 
Dit was een symbolische dag voor de arme schachtjes, alsook voor mij. 
Want dit was dé dag dat we voor het eerst mochten proeven van de cantus-
sfeer… en wat voor één!!! 
 
Eerst werden we op deze mooie oktoberavond ingeleid door onze Pro-Senior 
Arne in het “cantussen” en even later zette Praeses Isabelle de cantus in. 
Na het “Io Vivat” en de clubliederen van de aanwezige clubs ging de cantus 
pas echt van start. Nog de stemming van de Schachtentemmers en Cantor, 
en dan konden we er met z’n allen eens goed in vliegen! 
 
Naarmate de tijd vorderde, begon de routine van het cantusritueel (klinkt 
wel mooi he?) tot ons schachtjes door te dringen. Van vaste schachtentaken 
zoals het scanderen van pagina’s en bekers vullen, over het uit volle borst 
zingen van de Codex-liederen tot het gebruik van dichterlijk talent, alles 
deden we met even veel enthousiasme. Kortom dit was 1 groot feest met 
VEEL BIER, VEEL ZINGEN EN VERDOMD VEEL AMBIANCE EN LEUTE! Het 
ideale moment om eens de andere kant van het studentenleven te zien!! 
 
NIET TE MISSEN! AANRADER! 
 
Xander Hillewaere, 1e BACH Chemie, Jvw 
Jasper De Mullier, 1e BACH Chemie 

J. Story-Scientia  

De grootste en meest voordelige  

Al uw boeken en cursussen in voorraad, steeds tegen de scherpste prijzen 
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 Uit de oude doos... 

Nu de doop eraan komt, leek het leuk dit flyertje voor de doop van ‘91 nog 
eens boven te halen. Voor de (mogelijke) schachtjes: je moet niets geloven 
van al die verschrikkelijke verhalen die je hoort, bij Chemica is de doop er 
één die zowel voor de schachten als voor de ouderejaars leuk is…  
Gewoon afkomen dus de 14de november! 
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Een nieuw jaar, een nieuw semester, nieuwe Sjemica activiteiten en dus 
ook een nieuwe openingsfuif! 
Het hele praesidium kon niet wachten om aan het feestje te beginnen, zodat 
we 20 minuten te vroeg al in de Tequila verschenen… 
Onze 2 huisdj’s, Joa en Jonas (samen 2J’s), begonnen aan wat voor hen een 
lange draaiavond zou worden… 
Druppelsgewijs kwam er beetje bij beetje al wat volk binnen en er werd 
gezellig gebabbeld en een pintje gedronken. Niemand had de stormloop, die 
even later plaatsvond, kunnen voorzien. 
Happy hour… Iedereen stormde naar de toog en kon niet snel genoeg aan 
pintjes, Duvels, tequila sunrises of Vodka Redbull’s komen (he Arne? ;) )… 
De drank vloeide rijkelijk, de 2J’s kwamen aardig op dreef en er werd al wat 
“geshaked”…  
Nu het alcoholgehalte in het bloed een beetje op peil was gebracht, steeg 
de temperatuur en werd er verwoed gedanst… 1e bachers stonden te head-
bangen, onder de vakkundige leiding van Lies, of zaten in een hoekje dron-
ken te worden samen met André ☺; Kenny viel aan de toog in slaap, terwijl andere 
praesidium leden van hot naar her liepen om lege glazen te verzamelen… 
De uurtjes werden al wat vroeger, het volk liep (al dan niet aangeschoten) 
langzaam naar buiten, de sfeer werd weer wat gezelliger, de muziek langza-
mer, tot er nog enkele filologen en een feest zaten ☺. 
Speciale dank aan SirGuy, die handen tekort had om iedereen van drank te 
voorzien en aan de 2J’s, die een schitterend debuut maakten! 
Steven (Feest 2005-06) 

Chemica’s openingsfuif (20 okt. ‘05) 
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Chemie is filosofie… je meent het? 

Chemie is filosofie? Allé, da meent ge nie? 
Ja, dat meen ik wel, hoe zot en onnozel het ook mag klinken… 
Waarom wilden wij eigenlijk absoluut de chemische kant op gaan? Gebeten 
door die fameuze microbe waar die vent het op de introductiedag over had? 
Welnee, onzin, we zijn toch niet ziek… 
Misschien zijn we gewoon gefascineerd door het ongrijpbare. Die kleine, 
onzichtbare moleculen die allesbepalend zijn voor onze omgeving… 
We pinnen ons vast op stellingen, wetten, formules, getallen… de vraag is 
maar of we zo de basis van de chemie, de biochemie, zeg maar het leven 
op die manier zullen begrijpen… 
Wat wij bestuderen is misschien ongrijpbaar, maar wil dat ook zeggen on-
begrijpbaar? Wij gooien allen ons gewicht in de schaal om het tegendeel te 
bewijzen. Dit is het doel dat wij nastreven. Het is een ideaal, het bereiken 
van de perfectie, de perfecte verklaring voor het leven. Maar perfectie be-
staat niet, niemand is perfect, wie zegt dan dat een wetenschappelijke the-
orie perfect is… Die perfectie is het ultieme doel, uitgevonden door de mens 
om het leven zin te geven. En ja, we zijn gearriveerd bij de grote vraag der 
vragen: wat is de zin van het leven? 
Het is een feit dat dit allemaal heel filosofisch klinkt en dat is niet ons vak-
gebied, nietwaar. 
Maar wees eerlijk, als je om je heen kijkt: alles is chemie, maar ook alles is 
filosofie. 
Is chemie dan filosofie? Ok, we zijn bij een syllogisme aanbeland, nu wordt 
het weer wat wetenschappelijker . 
Nu ja, we leven ons leven, we bestuderen ons leven, we filosoferen in ons 
leven en zolang we een doel hebben, is alles in orde. Dus laten we iets van 
ons leven maken. Ik zou zeggen: begin elke dag met een lach, want de we-
reld is al zuur genoeg! 
 
Liesbeth Allais (1ste bach BTBC) 

Voor haar 
 
De trein komt van ver 
Van de horizon, daar waar onze sporen samenkomen 
Hij komt aan, het perron van het heden 
 
Is dit de terminus? Is het hier waar onze sporen naast elkaar blijven lopen 
Nee, hij heeft gewoon vertraging 
Hij vertrekt straks, terug naar de kim 
Daar ontmoeten onze sporen terug elkaar 
Voor altijd 
 
Maar hoelang duurt het wachten? 
 

Poëzie 
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Dit zou een verslag moeten worden van een feestje, maar het is eerder een 
verslag van een veldslag… Volk, mensenlief, volk dat er was… Maar goed, 
laten we bij het begin beginnen… 
Eerst en vooral moesten de voorbereidingen getroffen worden, 2J’s zetten 
hun plaatjes klaar en de schachtjes mengden de cocktails (waar schachten 
al niet handig voor zijn ☺ ). 
Alles stond klaar, dus kunnen we even op het gemakje eentje drinken dach-
ten we… Ja hoor, dag Jan… Compleet vollen bak binnen het half uur… De 
Sjakosj veranderde in een slagveld, iedereen moest een cocktail hebben 
(wat wil je, kwaliteit voor geen geld) en de arme schachten konden gewoon 
niet volgen met mengen. (en die arme scriptor niet met gieten) 
Ongeveer 1 uur nadat de verkoop begon, zaten we door onze voorraad Mo-
jito heen. Exit cocktail 1… 
Een half uur daarna zei iemand: “Euh Isabelle? Het fruitsap is op…” en een 
kwartier later was er ook al geen passoa, rum of vodka meer te vinden… 
Dan maar naar de nachtwinkel rennen… Maar het mocht niet baten… Ner-
gens in de Overpoort ook maar 1 fles suikerstroop te vinden en zodus: dag 
daiquiri, exit cocktail 2, en omdat iedereen zo’n waanzinnig grote dorst had, 
niet zo heel lang daarna, ook exit cocktail 3 en 4… Daar stonden we dan, 
om 1 uur ‘s nachts, zonder cocktails, met zere voeten, maar voldaan… 
Maar het feestje was nog niet gedaan… Er waren nog altijd frisse pintjes (en 
Tongerlo’s) aan de toog… 
Volgende keer: zelfde plaats, even goeie muziek, maar meer cocktails… 
Steven (Feest 2005-06) 

Chemica’s cocktailavond (27 okt. ‘05) 
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Inspecteur Piet Uytebroeck en de Rock n’ Roll-moorden 
door Jöran von Drüme 
 
Tevreden en niet zonder enige trots keken Inspecteur Piet Uytebroeck en 
zijn assistent Pjotr Bruksakov naar de witte streep die ze met welgeteld 3 
potjes Tipp-Ex over het bureau van Pjotr hadden geschilderd. De streep 
stond perfect in het midden, en het bureau was nu uitermate geschikt om 
dienst te doen als pingpongtafel. “Vanaf nu geen saaie dagen op het werk 
meer Pjotr…”, zei Piet grijnzend. Pjotr kon dit enkel enthousiast beamen, en 
knikte heftig. 
Ze hadden net gretig hun pingpongpaletjes en een fles J&B boven gehaald 
toen commissaris Depotter even plots als onverwacht en zonder kloppen 
binnenkwam en kordaat tot hen sprak: “Uytebroeck en Bruksakov, meeko-
men. Ik heb een zaak voor jullie.” 
Piet en Pjotr keken elkaar gedurende een korte panne tijds aan alsof ze het 
in Bagdad hoorden donderen. Ze leken allebei gepetrifieerd en ongeveer 
hetzelfde te denken: “Een zaak? Voor ons? Maar wij zijn de minst compe-
tente en meest belachelijke speurders sinds Bassie en Adriaan…” Pjotr was 
de eerste iets durfde te zeggen: “Daar krijg ik nu kop en staart van”. Pjotr 
kwam uit Rusland, en zijn Nederlands was erg goed, maar de fijne kneepjes 
van de taal waren nog niet echt aan hem besteed. Veel zei hij sowieso toch 
niet. 
Toen ze iets later gedrieën in het bureau van commissaris Depotter zaten, 
stak Uytebroeck een sigaret op, deels in een poging om de zenuwen te be-
daren. Hij was een zware roker. Zijn oudste zoon Marlboro durfde daar al 
eens over klagen. Commissaris Depotter keek Piet en Pjotr met  vermoeide 
ogen aan en zei: “Luister Uytebroeck en Bruksakov, het betreft een hier 
hoogstwaarschijnlijk een moord. Ik weet dat jullie nog geen wildplasser met 
één been zouden kunnen arresteren mochten jullie dat willen, maar door 
omstandigheden heb ik geen andere keus dan jullie op deze zaak te zetten. 
Om eerlijk te zijn zou deze zaak wel eens gevaarlijk kunnen zijn. Om hele-
máál eerlijk te zijn, hoop ik dat jullie zullen omkomen.” Pjotr lachte harte-
lijk. Depotter zuchtte: “Daar is niets grappig aan, oetlul. Ik meen het.” Pjotr 
knikte echter heftig en zei buikschuddend: “Jawel commissaris, een meneer 
met één been die tegen een muur leunt om te wildpipi, da’s toch hilarisch! 
Ik vraag me af of die dan een rits heeft…of stel je voor dat hij plassend om-
ver valt!” Pjotr viel nu haast van zijn stoel van het lachen. Piet gaf hem een 
ferme draai om zijn oren, en zei: “Hou je bek, Pjotr. Ga vooral verder com-
missaris…”  
Dat deed commissaris Depotter, weliswaar met zichtbare tegenzin: “Het 
slachtoffer is de 38-jarige Robert Smid. Hij zou vandaag als drummer met 
zijn rockbandje “Commercial Suicide”  op de Rockrally in Heitegem spelen. 
Nu goed, zijn lichaam werd daarnet in één van de kleedkamers gevonden. 
Aanvankelijk dacht men dat Robert zich te pletter had gezopen, wat hij af 
en toe wel eens plachte te doen, maar één van hun roadies, Franky van der 
Linden, is in het dagelijkse leven wetsdokter, en die gozer heeft vastgesteld 
dat Robert vergiftigd is. Iemand heeft blijkbaar iets in de arme stakker zijn 

De avonturen van inspecteur Uytebroeck 
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pint gedaan. Dat is alles wat Franky me daarnet aan de telefoon wist te ver-
tellen. Ik wil dat jullie nu onmiddellijk naar Heitegem vertrekken om dit 
zaakje op te helderen. Ik geef jullie hoogstens een week.” 
Piet had aandachtig geluisterd en na een tijd van overpeinzen vroeg hij: 
“Mogen we pistolen gebruiken?” Depotter knikte traag en verveeld. Piet 
veerde recht: “Hoera! Pistolen! Kom Pjotr, we vertrekken nu meteen! Dit is 
onze kans!”  
Nadat ze in de garage waar de dienstwagens stonden, een half uur als uit-
zinnige kinderen met hun pistolen hadden gespeeld (“Kijk naar mij Piet, ik 
ben Kurt Cobain! Pang! Pang!” … “Nee, kijk naar mij Pjotr! Ik ben Lara Croft 
maar dan zonder tetten!”), stapten Piet en Pjotr uiteindelijk in één van de 
dienstwagens en vertrokken richting Heitegem. 
In de auto zei Piet: “Wel Pjotr, je weet toch nog wat ik graag heb als we 
lange autoritten voor de boeg hebben hé?”  Pjotr knikte opnieuw heftig en 
haalde prompt  zijn balalaika boven. De hele weg vermaakte hij Piet met 
vrolijke Russische liederen, tokkelend op de 3 snaren van zijn balalaika. 
Na enige tijd kwamen ze aan in Heitegem. Veel meer dan een marktplein, 
een kerk en een paar huizen viel daar niet te bewonderen. Piet parkeerde 
de auto ergens op de markt, naast het standbeeld van een schrijver. Het 
bleek om één of andere Guido te gaan. Toen ze uitgestapt waren keken ze 
beiden in het rond. Al snel merkte Pjotr een kartonnen pijltje op, dat aan 
een verkeerspaal hing te wapperen, waarop stond: “Rockrally Heitegem” en 
daaronder “parochiezaal”. Piet feliciteerde Pjotr uitbundig met zijn puik 
werk, en daarna beenden ze vastberaden in de richting van de parochiezaal. 
Voor de deur van het zaaltje stond een bord waarop met krijt de deelne-
mende groepen geschreven stonden. Piet overliep snel de groepen en fluis-
terde de namen stil voor zich uit: “The Leningrad Cowboys”, “Familie von 
Trapp”, “Heitegemse Hitte”, “In it 4 the beer”, “Nirvanana”, “Death War 
Kill”, “Commercial Suicide”, “You will find us by the trail of empty bottles”, 
“Gitaren met snaren”, en “Stijn Meuris & de Jenny’s”. 
Piet dacht de laatste groepsnaam van ergens te kennen, maar hij besloot 
dat hij zich dat wel ingebeeld moest hebben. Hij keek Pjotr in de ogen en 
zei: “Het is zover beste vriend, ergens in dit zaaltje ligt er een dode drum-
mer, en wij gaan uitzoeken wie daarvoor verantwoordelijk is.” Pjotr wou net 
iets zeggen toen er een rare snuiter met een lelijke bril uit het zaaltje 
kwam, en zei: “Hallo, ik ben Stijn Meuris.”  
Piet keek de man geagiteerd aan. “Dat kan goed zijn, STIJN, maar ik zou 
willen dat je weer naar binnen gaat, wij zijn hier om een onderzoek te ver-
richten.” Stijn was duidelijk verontwaardigd en zei: “Maar ik ben Stijn Meu-
ris, een bekend Vlaams kunstenaar, kennen jullie me niet? Ik was vroeger 
heel bekend…” 
 
Zullen Piet en Pjotr het lijk van Robert Smid vinden in het parochiezaaltje? 
Is Stijn Meuris de dader, en probeert hij er nu van onder te muizen? 
 
Lees het in de volgende aflevering van “Inspecteur Piet Uytebroeck en de 
Rock n’ Roll-moorden”! 

De avonturen van inspecteur Uytebroeck 
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Chemica surft 

http://fkserv.ugent.be/chemica/ 
Ben je die vervelende zwarte band bovenaan het scherm beu als je onze 
site bekijkt? Ga dan via deze link naar de site, als je deze link te moeilijk 
vindt om te onthouden kan je hem ook steeds in je bookmarks zetten. Of 
beter nog: maak van onze site je startpagina. 
 
http://www-tech.mit.edu/Shakespeare/ 
De complete werken van Shakespeare op het net. Voor de koude winter-
avonden. 
 
http://141.150.157.117:8080/prokPUB/index.htm 
The Prokaryotes: een heel leerzame site over bacteriologie, met essays ge-
schreven door vooraanstaande onderzoekers in het onderwerp. 
 
http://www.ugent.be/nl/nieuwsagenda/nl/nieuwsagenda/actueel 
één van de meest ondergewaardeerde onderdelen van de site van onze Al-
ma. 
Lees dagelijks de bijdragen van onze universiteit tot het nationale nieuws en 
zie hoe belangrijk onze instelling is! 
 
http://www.bioscience.heacademy.ac.uk/imagebank/ 
Een site met allemaal mooie plaatjes van dieren, bacteriën en vele andere. 
Vrij beschikbaar voor presentaties, websites,... 
 
http://www.acdlabs.com/download/ 
Download van op deze site gratis Chemsketch, de freeware versie van 
Chemdraw, en teken de moleculen voor je papers zelf! 
 
Joa 
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Raadsels 

Je hebt een bak bier, haal er 6 (dus geen 5 of 7) flesjes uit op een zodanige 
manier dat je op iedere rij (zowel verticaal als horizontaal) een even aantal 
flesjes overhoudt. 
(Bedankt Lien (jvw 2de bach chemie) voor het raadsel. Lien heeft overigens 
verzekerd dat ze iedereen de oplossing wil uitleggen: het volstaat om je 
naar haar kot te begeven, liefst gewapend met een bak bier als didactisch 
materiaal) 

Wegens het grote succes van de sudoku in het vorige Pipetje, krijgen jullie 
deze keer niet één maar twee sudoku’s. Enjoy! 

 4       5 

 5  4  1 9   

7   3 6  2 4  

4 3    2   9 

 6 5  3  8 1  

8   5    7 4 

 8 2  1 7   3 

  4 9  3  2  

3       5  

     3 9  7 

 8   1   5  

2   4  5 3   

    4 2   6 

6        2 

8   7 6     

  1 2  6   8 

 9   8   2  

7  8 3      

Voor wie het nog niet gemerkt zou hebben:  
de linkse is een makkelijke, de rechtse een moeilijke 

Moordzaak 
 
Drie vrouwen, Anna, Barbara en Christina worden gearresteerd voor de 
moord op Dominique. Eén is de moordenares, één is er medeplichtig en één 
is onschuldig 
 
Drie verklaringen worden afgegeven: 
A) “Anna is niet de medeplichtige” 
B) “Barbara is niet de moordenares” 
C) “Christina is niet onschuldig” 
 
Volgende feiten zijn ook bekend: 
1. De verklaringen hebben geen betrekking op de persoon zelf 
2. De onschuldige vrouw gaf ten minste één verklaring af 
3. Alleen de onschuldige vrouw spreek de waarheid 
 
Welke vrouw is de moordenares? 
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Dixit (quotes van proffen) 

Zou het het feit zijn dat het de eerste maand was en (bijna) iedereen nog 
braafjes naar de les ging? Of waren de proffen zo op dreef dat er tonnen 
quotes te rapen vielen? In ieder geval waren er zo veel inzendingen dat ik 
ze niet allemaal heb kunnen plaatsen. Aan iedereen die iets heeft ingezon-
den: bedankt, keep them coming…  
Het is een lastige beslissing geworden, maar na rijp beraad hebben we be-
slist dat de “beste” quote van Sofie Abé uit de eerste bach chemie kwam… 
Proficiat Sofie, je kan jouw prijs in ontvangst nemen op de clubavond op 17 
november, in de Sjakosj 

Een assistent tijdens de inleidingsles van het practicum organische chemie: 
"Wie van plan is zwanger te worden laat dit weten aan een assistent" 
(Katrien Verwaest, 1ste bach BTBC) 
 
Prof. Bart Devreese stond in de les met het reusachtige handboek Bioche-
mistry te zwaaien, toen 2 meisjes eerste bach, onzeker over het feit of ze in 
het juiste auditorium waren, het lokaal betraden... 
Toen de 2 doorhadden dat ze verkeerd waren liepen ze giechelend weer 
naar buiten. 
Prof. Devreese: "Hmm, waarschijnlijk hebben ze schrik van dit afschrikwek-
kende handboek..." 
(Steven Cool, 2de bach BTBC) 
 
Professor Vandenberghe tijdens de werkcolleges fysica: "Ik zal zo direct 
pauze geven, voor de mensen die iets willen drinken ... roken ... snuiven" 
(Sofie Abé, 1ste bach CH) 
 
Donderdagmorgen, rond 9u, algemene chemie, professor Van Driessche: 
Nadat voor ongeveer de 4e keer haar krijtje was afgebroken of gevallen (en 
nu 3 na elkaar), zei ze: “Wil iemand de unief alstublieft sponsoren met krijt-
jes? Daarna spreekt ze “dissociation” (van bond dissociation energy) ver-
keerd uit en zegt ze: “Tja, het is maandag he, of nee, het is donderdag.” 
(Sofie Abé, 1ste bach CH) 
 
Assistent wiskunde Stijn Lievens tijdens het werkcollege: "Wat moet je nu 
doen als je een vergelijking van de derde graad moet oplossen? Er zijn twee 
mogelijkheden: Ofwel sla je in paniek... Anders moet je hopen dat den de-
zen vriendelijk is geweest en de vergelijking goed heeft opgesteld zodat 
je…” 
(Sofie Abé, 1ste bach CH) 
 
Prof. Goetghebeur: 
“Ik vind het magnifiek als er zo'n grove fouten worden gemaakt.” 
“Die Nederlandse termen, da’s onzin, gebruik maar de moeilijke Latijnse.” 
(Liesbeth Allais, 1ste bach BTBC) 
 
Prof Armand De Clercq: 
“Ge haalt er niks uit. Ge steekt er niets in. Wat heeft het dan voor zin?” 
(Liesbeth Allais, 1ste bach BTBC) 
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Dixit (quotes van proffen) 

Prof Herman: "Het periodiek systeem is zo populair dat ze allerlei zaken in 
die vorm zetten zoals groenten en fruit, met het aantal calorieën. Ik heb er 
zo een in mijn keuken hangen, zo word ik van 's morgens vroeg met het 
periodiek systeem geconfronteerd" 
(David Weinberger, 2de bach CH) 
 
Prof. Strijckmans vergelijkt bèta-straling met petanque en de botsingen van 
atomen die erbij betrokken zijn: 
“Ik speel met zwijntjes en alleen maar met zwijntjes.” 
(Jihed Chaïeb, 1ste lic BT) 
 
Stijn Lievens (assistent wiskunde): 
“Het internet, bron van verderf en zo, maar soms wel aangenaam verderf” 
“Een uur voor niets rekenen is nog niet zo erg. Ik ben nu al 3 weken aan 
iets aan het rekenen en het komt nog altijd niet uit.” 
“In de fysica komt daar nog een min voor, maar dat is omdat fysici rare 
mensen zijn” 
(David Weinberger, 2de bach CH) 
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Wist-je-datjes 

Wist je dat… 
 
… Chemica leeft! 
… de senior van de biologen dit aan den lijve mocht ondervinden 
… wij nog lang met de biologen gaan lachen  
… dit een vorm van social Darwinism is  
… er voor docorandi geen optie is bij de keuze "richting" bij de wjd’s  
… ook proffen en gasten niet aan hun trekken komen  
… dit misschien enkel voor Joa een probleem is  
… je een breed lint volgens Muriel (cultuur) niet verkeerd kan aandoen 
… ze dat 30 seconden later wél deed 
… David (scriptor) problemen heeft om bier in zijn mond te houden 
… hij het ook niet zo heeft voor refluxkoelers 
… deze bij hem wel vaak eens voor overstromingen zorgen 
… er in de Sjakosj soms glazen van de muur trillen door de muziek in de 
Decadance 
… Joa (cantor) op één week tijd twee keer in de Sjakosj in slaap viel 
… Lies (Joa’s vriendin) er op de cocktailavond in slaap viel 
… er vermoed wordt dat hun bed het begeven heeft 
… ze om die reden dan maar in de Sjakosj slapen 
… Justine (1ste bach CH) haar verkiezingscampagne heel serieus nam 
… ze in grote letters op het bord “Stem Justine” schreef 
… het bord hier helemaal vol door stond 
… ze dit deed in één van de grote auditoria in de Ledeganck 
… ze ondanks deze campagne toch niet verkozen werd tot jvw 
… Kenny (penning) niet tegen kietelen kan als hij op een stoel staat 
… hij ook in slaap valt op fuiven 
… hij liever in boxershort in het labo staat 
… dat naar aanleiding was van een spectaculaire val met zijn fiets in het 
midden van de Overpoort 
… dat om 8u10 gebeurde, na onze cocktailavond  
… hij een spurt inzette naar S4 om toch maar op tijd toe te komen  
… dit hem nog redelijk lukte ook 
… hij wel ijs nodig had op zijn knie en elleboog 
… Brecht (1ste bach BTBC) het niet nodig vond zijn bunzenbrander uit te 
zetten toen hij ethanol toevoegde tijdens het practicum organische  
… hij nu nog steeds brandwonden op zijn neus heeft 
… dit verhaal volgens de inzender ervan niet 100% accuraat is 
… er bij analytische (2de bach CH) nogal wat problemen zijn met zuigen 
… er de ene keer te veel, de andere keer helemaal niet gezogen wordt 
… het hier gaat over de daar aanwezige waterstraalpompen 
… je bij organische (2de bach) moet uitkijken voor rondvliegend dibroom 
… Cedric (2de bach CH) er zeer verdacht uitziet 
… hij er volgens de security van de Tequila uitziet als een drugsdealer 
… hij dan ook uitgebreid werd gefouilleerd 
… er uiteraard niets werd gevonden 
… Jihed (PR) homofiele neigingen krijgt op cocktailavonden 
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Wist-je-datjes 

… Lien (jvw 2de bach CH) niet erg goed is in schatten 
… een doorsnee schip volgens haar 50 meter hoog is 
… een traan volgens haar een volume heeft van een kubieke centimeter 
… ze voorts ook vindt dat HOMO’s op elkaar passen 
… het hier wel gaat om molecuulorbitalen 
… er in de kolf van Isabelle (praeses) tijdens het practicum organische een 
sperma-achtige substantie waar te nemen was 
… Kurt (web) problemen heeft met trappen 
… het gevaarlijk is voor hem op de trap te lopen 
… je dan het risico loopt plots door hem getackeld te worden 
… het Chemica-praesidium op de FK-barbecue een nieuwe sport uitvond 
… het doel is zo veel mogelijk wasknijpers op je tong te steken 
… Kenny het record vestigde met 13 wasknijpers 
… Joa ook dicht in de buurt kwam met 12 
… de wasknijpers steeds werden ontsmet in wijn 
… wijn misschien toch niet zo’n goed ontsmettingsmiddel is 
… er de maandag nadien opvallend veel verkouden praesidiumleden waren 
… Isabelle onder tafel kruipt als ze wordt toegedronken 
… Steven (feest) 10 minuten naar zijn fiets moet zoeken in de Overpoort 
… het eigenlijk zijn fiets niet was 
… hij beweert dat dit in nuchtere toestand gebeurde 
… we ons afvragen wat dat dan niet moet zijn in beschonken toestand? 
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Kruiswoordraadsel 
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Het antwoord voor het vorige nummer was xenotransplantatie, voor de 
mensen die geen flauw idee hebben wat dat is: dat is het transplanteren 
van organen tussen verschillende diersoorten (bvb. een varkenshart bij een 
mens inplanten). Lien Van de Voorde (2de bach CH) is de gelukkige die 
werd uitgeloot, ze kan haar prijs komen afhalen op de clubavond op 17 no-
vember. Ook deze keer valt er een prijs te winnen! De oplossing doormailen 
naar de scriptor (david-weinberger@easynet.be) en wie weet ga jij er deze 
keer wel mee lopen... 
 
1. Wereldkampioen formule 1 
2. Als wetenschapsstudent zal je hier nog veel (mid)dagen aan besteden 
3. Zeer gewenst bij examens (ook populair bij bepaalde tv-quizzen) 
4. Spiegelbeeld (denk moleculair) 
5. Op dit evenement vloeit de Rodenbach met liters 
6. Het eerste element in het periodiek systeem 
7. Deftig “Klep toe!” 
8. Geen schacht, geen commilito 
9. Het lievelingsschachtje van Arne 
10. Gaudeamus … 
11. Zware isotoop van antwoord 6 
12. Kan soms vliegend worden waargenomen bij het practicum organische 
13. Klein broertje van ethanol. Opgelet, niet voor beginners! 
14. Favoriete schacht van Kurt 
 
15. 
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Humor 

Krokodillenjacht 
De Paus is in Afrika om een paar dagen tot rust te komen. Zijn Pausmobiel 
rijdt op weg langs een rivier als er plotseling een enorm gekrakeel ontstaat 
ergens langs de oever. 
Ze rijden er naartoe en als ze daar aankomen ziet de Paus een zwarte man 
in het water, die in grote paniek probeert te ontkomen aan de kaken van 
een 4 meter lange krokodil. 
Op datzelfde moment komt er een speedboat aanvaren, met daarin 3 
blanke mannen. Eén van de mannen schiet onmiddellijk op de krokodil en 
raakt hem in de kop, waardoor het beest stil in het water komt te liggen. De 
andere 2 mannen trekken de zwarte drenkeling, bloedend en half bewuste-
loos, uit het water en beginnen met roeispanen op de krokodil in te slaan. 
Vervolgens trekken ze ook de, inmiddels dode krokodil, uit het water. 
Plotseling horen de mannen iemand schreeuwen dat ze naar de kant moe-
ten komen. Het blijkt de Paus te zijn. 
Als de mannen bij de Paus zijn aangekomen zegt de Paus, “Ik geef U mijn 
zegen voor deze dappere en onbaatzuchtige redding. In deze wereld waar 
discriminatie nog steeds aan de orde van de dag is, is uw optreden een ver-
lichtend voorbeeld voor de manier waarop alle landen en rassen met elkaar 
in harmonie zouden moeten leven.” Hij geeft allen de zegen en rijdt weg in 
een wolk zand. 
Als de Paus wegrijdt zegt de man met het geweer, "Wie was dat eigenlijk?" 
Zegt een van de anderen, “Dat is Zijne Heiligheid de Paus, hij staat in direct 
contact met God en heeft toegang tot Zijn oneindige wijsheid.” “Nou,” zegt 
de schutter, “hij weet in ieder geval geen ene moer over de jacht op kroko-
dillen.” 
Is ons aas nog bruikbaar of moeten we een nieuwe uit het dorp halen ?"  
Baziel 
Baziel zag een pastoor met een ‘col romain’. 
“Wa wil da zeggen, zo'n averechtse col?” vroeg hij. 
“Dit wil zeggen dat ik Vader ben” antwoordde de priester. 
“'k Zien ik ook voder”, zei Baziel, “mo'k dragen ik mien kol nie averechts.” 
“Ja maar”, lachte de pastoor, “ik ben Vader van duizenden.” 
Zei Baziel: “Zoe je ton nie beter je broek averechts andoen?” 
Mannenbrein 
Er komt een hersencel aan in het mannelijk brein. 
Ok, een heel zeldzame gebeurtenis, maar het kan… 
Die hersencel merkt dat hij heel alleen is in een grote lege ruimte 
"Yoehoe!" roept de hersencel, maar ocharme er antwoordt niemand 
"Yoehoeoeoeoeoe" roept hij nog eens, maar het enige dat hij hoort is de 
echo van zijn eigen stem 
Totaal ontredderd kruipt ons dapper en eenzaam celletje in een hoekje en 
begint te wenen 
Plotseling komt er een andere hersencel toegesneld totaal buiten adem en 
roept naar de wenende hersencel : “Hey zot , wa doede gij hier? Wij zitten 
allemaal beneden …” 
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Activiteitenkalender 

 

Posters en Affiches 
Printen en kopiëren 
Boekjes en Kaartjes 

… 
Altijd de beste kwaliteit en de beste service! 

Lembergsesteenweg 106 
9820 Merelbeke 
Tel. 09 362 37 13 
Fax. 09 362 86 90 
Site: www.plot-it.be 
Mail: Info @ Plot-it.be 

Maandag 7 november: Croque-avond (18 u. @ Salamander) 
Overheerlijke croques aan studentenprijs, tegelijk met Farma Duvel-avond 
 
Woensdag 9 november: Peter– en meteravond (21 u. @ Sjakosj) 
 
Maandag 14 november: Doopcantus (20 u. @ Salamander) 
Schachten aanwezig om 19.30 u. 
 
Donderdag 17 november: Clubavond (21 u. @ Sjakosj) 
2 consumpties ter waarde van 1,5 euro aan 2,5 euro... 
 
Dinsdag 22 november: Badminton (meer info volgt) 
 
Donderdag 24 november: FK-fuif (21 u. @ Vooruit) 
Gratis inkom voor FK-leden, dus ook voor alle Chemica-leden 
 
Dinsdag 29 november: Fuif (21.30 u. @ Tequila) 
 
Woensdag 7 december: Cantus (20 u. @ Salamander) 
 
Donderdag 15 december: Jeneveravond (21.30 u. @ Sjakosj) 
 
Woensdag 21 december: Massacantus (20 u. @ ICC) 
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Nawoord 

Beste lezer, 
 
Naar vaste gewoonte (in ieder geval toch sinds 
het vorige nummer) heb ik het voorrecht het 
laatste woord tot u te richten. Ik moet zeggen, 
beste lezer, dat de scriptor die hier nu tot u 
zal spreken (al past schrijven misschien beter 
hier) een uiterst tevreden persoon is. 
Ik ben verheugd dat ik, hoewel dit zeker niet 
vanzelfsprekend is, de kans heb gekregen u 
een extra dikke uitgave van het Pipetje aan te 
bieden (tel er de pagina’s maar eens op na). 
Ik wil dan ook onze praeses bedanken voor het feit dat ze de tijd heeft ge-
nomen om samen met mij dit nummer te bekijken. Ik ben haar heel erg 
dankbaar dat ze bereid was een extra inspanning te leveren om zo een 
meerwaarde aan dit nummer te geven. Dit is een gebaar dat kan tellen… 
Maar, beste lezer, dit uitermate goed gevulde nummer zou er niet zijn zon-
der al die mensen die de moeite hebben gedaan iets in te zenden. Deze 
mensen verdienen een pluim: ze hebben meegeholpen dit te realiseren, de 
ene al wat meer dan de andere, maar toch bracht ieder van hen dit Pipetje 
iets bij. Het is duidelijk: vele handen maken het werk licht, dus aarzel niet 
en draag de volgende keer ook jouw steentje bij. 
Er is toch één puntje waar ik een beetje ontgoocheld over was en dat was 
de respons voor onze rubriek met de wist-je-datjes. Met de hulp van enkele 
collega-praesidiumleden is dit toch weer een volwaardige rubriek geworden, 
maar toch had ik graag meer inzendingen gehad uit alle verschillende jaren 
(vooral de hogere jaren bleven op dat vlak een beetje achter). Het wist-je-
datje heeft al een lange traditie binnen Chemica, het bestaat al zeker meer 
dan twintig jaar. We moeten deze mooie traditie verder zetten! Bovendien is 
het leuk wist-je-datjes te schrijven, steek eens met een paar jaargenoten 
de koppen samen (al dan niet voorzien van een pintje of een ander drankje) 
en je zal merken dat de inspiratie vanzelf komt…  
Ik vond het alvast leuk dit Pipetje in elkaar te steken, ik hoop dat u even 
veel plezier beleefd heeft aan het lezen ervan. 
  
Uw scriptor, 
Davke 




