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Voorwoord van de senior 

Ik realiseer het mij: het laatste Pipetje voor dit se-
mester. Maar niet getreurd want er staan nog leuke, 
ontspannende activiteiten op het programma. 
Woensdag 14/12 gaan we in deze koude dagen 
schaatsen op ’t Emile Braunplein met bier tegen hal-
ve prijs (om warm te krijgen). ’s Anderdaags, donderdag 15/12, kan je 
hartverwarmende jenever drinken in de Sjakosj. Die zal je moed en warmte 
geven voor de kille, eenzame dagen van volgende weken. Een ideaal mo-
ment om er nog eens volop van te genieten! 
Woensdag 21/12 is er de jaarlijkse massacantus: ambiance, Rodenbach en 
leute verzekerd! 
Maar als ik op voorbije maand terugkijk, ben ik een tevreden vrouw! 
Onze croque avond kende een massale opkomst, we hebben 350 croques 
verkocht, een record! Op onze doopcantus heeft iedereen zich geamuseerd: 
choco, ketchup, mayonaise, slagroom… zorgen altijd voor leuke taferelen! 
Dit heb ik aan den lijve mogen ondervinden… De wurmkes zijn schachten 
geworden, de toekomst van Chemica is verzekerd!  
Op de fuif in de Tequila heeft iedereen van die lekkere shots kunnen proe-
ven, voor sommigen waren ze net iets te goed, maar dan is er de vrijdag 
om uit te slapen! 
Chemicaleden en praesidium: een dikke merci voor jullie trouwe opkomst! 
 
Met deze leuke herinneringen in het achterhoofd zijn we gewapend voor de 
blok en examens. Ik wens iedereen een leuke, gezellige eindejaarsperiode 
toe! 
 
Chemica leeft! 
 
Jullie gelukkige praeses, 
 
Isabelle 
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De vierde dimensie 

De vierde dimensie, je denkt nu waarschijnlijk: aaah, wiskunde, ren voor je 
leven! Als ik u enigszins gerust kan stellen, dit is nog steeds het clubblad 
van WiNa niet. Wiskundige theorieën zijn dan misschien niet aan ons be-
steed, toch ontrafelen wij graag het mysterie… En niets is eigenlijk zo mys-
terieus als… de tijd. Maar, zul je nu denken, de tijd gaat toch altijd even 
snel… behalve als de les saai is natuurlijk, maar dat laten we even buiten 
beschouwing. Nee, de tijd is een veel abstracter gegeven dan je zou den-
ken, we zien het nog steeds te veel als een absoluut element. Want wist je 
dat de tijd niet voor alle levende wezens even snel gaat? En waarom? De 
snelheid van de tijd is evenredig met de stofwisseling van het wezen(of reë-
le voorwerp) in kwestie en dat bepaalt ook de lengte van een leven. Voor 
een boom gaat een jaar bijvoorbeeld even snel als een dag voor ons… en 
een kristal dat duizenden jaren blijft bestaan, ziet de geschiedenis van de 
mensheid in een flits voorbijschieten. Wie of wat zijn wij dan nog? Kunnen 
die kristallen ons dan de toekomst vertellen? Alles is relatief, dat wist Ein-
stein ook al. En hij wist zelfs ook dat de tijd iets heel relatief is. Ik denk niet 
dat ik hoef uit te leggen waar zijn relativiteitstheorie voor staat, dat weten 
de meesten onder jullie waarschijnlijk zelfs beter dan ik. Wat ik wel wil be-
nadrukken, is dat Einstein ook vermeldde hoe de tijd zich gedraagt rond de 
lichtsnelheid. Voor een voorwerp met de lichtsnelheid staat de tijd stil… iets 
wat wij ons nauwelijks kunnen voorstellen… Ja, inderdaad, wie zijn wij dan 
nog, waar zijn wij dan nog, wat zijn wij dan nog … als de tijd stil staat? De 
tijd kan terecht als een vierde dimensie gezien worden… want wat is ons 
3D-wereldje dan? En verwacht je nu ook iets te lezen over een teletijdma-
chine, wel daarvoor kunnen we beter verwijzen naar de Suske en Wiske-
strips. En zo raakt ook mijn tijd op en ik zou niet willen dat die stilstaat, 
anders zou ik geen geschifte tekstjes meer kunnen schrijven voor ’t Pipetje. 
 
(Liesbeth Allais, 1ste bach BTBC) 
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Doopcantus (14 november 2005) 

De schachtentemmers over “hun” doop: 
 
Het was me weer wat: 34 foetussen die zich wilden laten dopen. Het begon 
al lekker. Iedereen kreeg een lekker toastje met beleg. Ze konden zelf kie-
zen: hart en rund of lever en lam. We hadden zelfs aan de vegetariërs ge-
dacht: zalm en tonijn. Wat kan katteneten toch lekker zijn (hé, dat rijmt)! 
Toen kwam de ene opdracht na de andere. De corona heeft erotiek gezien 
(ons liefdeskoppeltje met ketchup en mayonaise, de blote poepen tijdens de 
spruitjesrace, en natuurlijk de bukkake: lekker!!) Er was kunst: het portret 
van Isabelle was een puur meesterwerk. Enkel jammer dat we daarvoor 
moesten kijken op die gasten die elkaar constant zaten binnen te doen. We 
hebben het wel gezien hoor Jasper en Seppe. Seppe was zelfs zodanig stom 
dat hij kwam klagen dat de doop te soft was. Na zijn muur van Geraards-
bergen (na elkaar ad fundum: een pint, Duvel, fristi, Rodenbach, Ricard, 
chocomelk, Grimbergen, karnemelk) was hij wel wat stiller. Niet moeilijk, 
want hij heeft lang boven zijn emmertje mogen hangen. Dan had je nog 
Klaas die strontzat was en ’s ochtends is opgestaan met een schram op zijn 
gezicht van tegen de muur te vallen tijdens het pissen. Kortom, het was een 
topavond. We hebben ons geamuseerd en we zijn  trots op elk van onze 
schachten. Doe dat nog goed gasten. U R the best!! 
 
Schachtentemmers Lieven en Arne 
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Doopcantus (14 november 2005) 

De doopcantus door de lodderige ogen van twee schachten.  
  
Volgens Van Daele:  
Doop, de: een samenloop van toevalligheden in een studentenkring wat 
leidt tot zatte, vuile schachten, een geamuseerde en nog zattere corona en 
tot veel plezier. 
 
In den beginne schiepen de schachtentemmers en de penningmeester al 
heel wat verwarring door tegelijkertijd te vragen achter geld en achter za-
ken waar men moest op letten (zoals lenzen en allergieën) bij de schachten. 
Na een half uur konden we dus eindelijk aan de ware doopcantus beginnen 
en kregen we het traditionele voorgerecht, een toast driesterren katteneten 
(van bij Traiteur Jean-Remi). De eerste schacht mocht erna ook al direct 
zijn proef beginnen. Hij had de eer om vijf kilo aardappelen te schillen met 
zijn tanden. De Cantor besloot dat de corona wat sfeer mocht brengen en 
zo ging de cantus ook van start. De twee schachtentemmers zorgden ervoor 
dat elke schacht wel een proef mocht doen met enkele uit het oog springen-
de: namelijk de spruitjes (volgens mij was dat een idee van Arne), het 
schild enz…. Ondertussen zorgden er ook een paar schachten voor dat de 
kelen goed gesmeerd bleven en dat was nodig. Joa was namelijk in topvorm 
(heb jij daarmee iets te maken Lies?) 
Na de eerste tempus kregen we het hoofdgerecht onder de vorm van 
schachtenpap. Nadat we allen ons buikje rond hadden gesmikkeld (en som-
migen leeg hadden gekotst) werd het tijd om wat straffen aan onverlaten 
uit te delen. We hadden een muur, een muur van Geraardsbergen en een 
kwakproef (of zoiets). Natuurlijk was er dan ook een overvolle emmer kots. 
De cantus werd maar gezellig voortgezet en voor we het beseften was er 
opeens Het Plechtig Moment. We moesten een eed zweren op het schild van 
Chemica en kregen erna ons lint. Sommige schachten waren na de cantus 
nog niet content en besloten de Sjakosj onveilig te maken met tot nu toe 
nog onbekende gevolgen. 
Op naar de volgende cantus… 
 
Xander en Seppe 
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Is Hell Exothermic Or Endothermic? 

The following is supposedly an actual question given in a University of 
Washington chemistry mid-term exam. The answer by one student was so 
"profound" that the professor shared it with colleagues, via the Internet, 
which is, of course, why we now have the pleasure of enjoying it as well. 
 
Bonus Question: Is Hell exothermic (gives off heat) or endothermic 
(absorbs heat)? Most of the students wrote proofs of their beliefs using 
Boyle's Law (gas cools when it expands and heats when it is compressed) or 
some variant. 
 
One student, however, wrote the following: First, we need to know how the 
mass of Hell is changing in time. So we need to know the rate at which 
souls are moving into Hell and the rate at which they are leaving. I think 
that we can safely assume that once a soul gets to Hell, it will not leave. 
Therefore, no souls are leaving. 
 
As for how many souls are entering Hell, let's look at the different religions 
that exist in the world today. Most of these religions state that if you are not 
a member of their religion, you will go to Hell. Since there is more than one 
of these religions and since people do not belong to more than one religion, 
we can project that all souls go to Hell. With birth and death rates as they 
are, we can expect the number of souls in Hell to increase exponentially. 
Now, we look at the rate of change of the volume in Hell because Boyle's 
Law states that in order for the temperature and pressure in Hell to stay the 
same, the volume of Hell has to expand proportionately as souls are added. 
 
This gives two possibilities: 
1. If Hell is expanding at a slower rate than the rate at which souls enter 
Hell, then the temperature and pressure in Hell will increase until all Hell 
breaks loose. 
2. If Hell is expanding at a rate faster than the increase of souls in Hell, 
then the temperature and pressure will drop until Hell freezes over. 
 
So which is it? If we accept the postulate given to me by Teresa during my 
Freshman year that, “it will be a cold day in Hell before I sleep with you”, 
and take into account the fact that I slept with her last night, then number 
2 must be true, and thus I am sure that Hell is exothermic and has already 
frozen over. 
 
The corollary of this theory is that since Hell has frozen over, it follows that 
it is not accepting any more souls and is therefore extinct ... leaving only 
Heaven, thereby proving the existence of a divine being which explains 
why, last night, Teresa kept shouting "Oh my God." 
 
(ingezonden door Maarten en Bruno) 
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Badminton (22 november 2005) 

Om kwart voor acht afspraak aan de sporthal Ucon. Iedereen was verras-
send op tijd - na een kleine opwarming op de fiets. Allemaal klaar om hun 
beste slagen boven te halen en indruk te proberen maken op onze praeses. 
Zij was dan ook de enige vertegenwoordigster van het zwakke geslacht tus-
sen al dat testosteron en vers mannelijk zweet. Dit heeft wel voor de nodige 
afleiding gezorgd bij Isabelle, zodat ze toch wel de helft van de pluimpjes 
uitstekend wist te ontwijken met haar racket. 
Voor een groot deel van de mannelijke deelnemers was dan weer het aan-
zicht van vrouwen aan het werk op de loopband in nauwe topjes en korte 
broekjes te overweldigend om op hoog niveau te spelen… Ondergetekende 
is hier ook niet van gespaard gebleven moet ik eerlijk toegeven. Maar al bij 
al is Chemica die avond zeer sportief geweest. 
Een zeer interessant onderdeel van badminton is de tegenstander(s) zo veel 
mogelijk raken met het pluimpje. En hoe intiemer de plaats, hoe beter. 
Vooral Frederik en Steven leken hier reeds lange tijd ervaring mee te heb-
ben. 
Wie de uiteindelijke winnaars waren, is mij totaal ontgaan omdat ik te veel 
geïnteresseerd was geraakt in het muurklimmen, samen met onze fotograaf 
van dienst, Andreas. Misschien kan hij aan de hand van het gemaakte foto-
materiaal toch een winnaar onderscheiden. Of misschien waren we wel alle-
maal winnaars, gewoon omdat we er waren. Na een welverdiende douche 
volgden voor sommigen de volgende dag een pak stramme ledematen… 
Tja, bij badminton gebruikt men nu eenmaal andere spieren dan bij pintjes 
pakken… 
 
Kenny 
Penning ‘05-‘06 

Enkele mededelingen... 

• De laatste tijd merken de professoren een toename van vandalisme 
(het bekrassen van banken in bepaalde auditoria), er zijn ook al ver-
moedens wie daar de verantwoordelijken voor zijn. Indien er mensen 
betrapt worden, zullen deze dan ook naar de rector of decaan worden 
gestuurd en zullen er sancties volgen…  

• Er wordt de laatste tijd veel gestolen in de universitaire gebouwen 
(o.a. een laptop van één van de professoren), opletten is dus de 
boodschap. Je kan dus beter geen waardevolle zaken achterlaten 
tijdens practica of pauzes.  

• Het percentage aan studenten dat heeft deelgenomen aan de onder-
wijsevaluaties ligt voorlopig nog te laag. Het is echter zeer belangrijk 
dat voldoende studenten hieraan deelnemen: enkel op deze manier 
kunnen mogelijke problemen aan het licht gebracht worden. Neem 
dus even de tijd om de evaluatie in te vullen, als je dat nog niet ge-
daan hebt uiteraard. 
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Humor 

EEND op IERSE wijze in 30 stappen 
1. Koop een eend van ongeveer 5 kg voor 6 personen en 2 flessen Ierse 
whisky, spekreepjes en een fles olijfolie 
2. De eend larderen met het spek en de binnenkant kruiden met zout en 
peper 
3. De oven verwarmen op 180 graden gedurende 10 minuten 
4. Een glas tot de helft vullen met whisky 
5. Het glas leegdrinken gedurende het opwarmen van de oven 
6. De eend op een vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whisky in-
schenken 
7. De eend in de voorverwarmde oven plaatsen en het tweede glas leeg-
drinken 
8. Na 20 minuten de oven op 200 graten zetten en 2 glasen fulle met wixie 
9. De glase optlinke en de scherfen van et ierste glas oprape 
10. Nog ee nalf glas inschenke en oepdlinke 
11. Na een allef uur de oven opendoen om deent te chekke 
12. Blandwondesalf ale en oep de linkerand doen 
13. Den ove ne sjot geve 
14. Twie glase inshenke en tmiddeste uitdlinke 
15. Den ove opedoen as dieste fles leegis en deent pakke 
16. Sallef op uwander ant doen en deent oeprape 
17. Tander glas opdlinke 
18. Deent terug oprape en me nen antdoek de sallef erafvege 
19. Uwande ontfette me wiksie en den tuup sallef soeke 
20. Tkapot glas oprape en deent terug in den ove sjotte 
21. Den ove opendoen en deent terug oeprape 
22. De tweede fles oprape en opedoen 
23. Tvettig spek onder de kas vege 
24. Opstaan en terug zitte 
25. De vles oepde grond zette 
26. Onden teut dlinke 
27. Denove afzette, oege toedoen en maffe 
28. De eend aansnijden en degusteren met citroenmayonaise 
29. De keuken opruimen, de vloer en muren afwassen 
30. Het leeggoed en de scherven naar de glascontainer brengen en Perdolan 
en Maalox meebrengen op de  terugweg  
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Get shot party (29 november 2005) 

Het Gents Mietje, de Bloody orgasm, de Dropshot... 
 
Zeggen deze benamingen u niets? Spijtig, want dan bent u een feestje mis-
gelopen. 
Welk feestje zegt u? Wel, ik heb het hier natuurlijk over Chemica’s laatste 
feestje, de “Get Shot Party”... 
Het was weer ’n typisch Sjemica fuifje in de Tequila, met tonnen drank, 
goeie muziek en weinig dansactiviteit tot het alcoholgehalte in het bloed 
hoog genoeg lag, of om een van de aanwezige T-shirts te quoten: “There’s 
too much blood in my alcohol system”. 
 
In ’t kort;   De fuif: 
 

 Isabelle at voor het feest eerst een Magnum met chocolade, al snel 
gevolgd door Jasper, die ook wel voor zo’n koude snack te vinden 
was. 
 
Kenny houdt zijn pintjes maar heel losjes vast, met als resultaat dat 
een niet nader genoemde feest een domme grap uithaalt en het 
pintje op de grond keilt... 
 
Verscheidene kringen maakten hun opwachting: de Wina, de Farma, 
’t GBK, ’t Westland (in beschonken toestand en met de emmer), zelfs 
’t FK (hoe komt dat toch, Kenny?) 
 
2 kiekens van schachten (en later een derde), om Joa’s woorden te 
gebruiken, openden de dansvloer. 
 
Arne en Lieven houden niet van D ’n B en maken iedereen die er wel 
van houdt uit voor loser. 
 
De pintjes en vooral de shotjes gingen (zoals altijd) vlotjes binnen. 
 
Het laatste liedje was, naar goede gewoonte, “Ge moogt naar huis 
gaan” van Urbanus. 
 
Voor meer mooie herinneringen verwijs ik u door naar de Chemica 
website, waar de foto’s van de fuif prijken. 

 
Speciale dank aan alle aanwezigen om te komen, SirGuy voor de shots, 2J’s 
voor de (alweer goeie) muziek en Andreas voor de foto’s! 
Ik groet u allen en zie jullie weer op ’n volgende schitterende fuif! 
 
Ondertekend, 
De niet nader genoemde feest 
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De avonturen van inspecteur Uytebroeck 

Inspecteur Piet Uytebroeck en de Rock n’ Roll-moorden (2) 
door Jöran von Drüme 
 
Wat voorafging: Piet Uytebroeck en Pjotr Bruksakov, twee inspecteurs met de compe-
tentie van een suikerbiet en de hersens van een bever, kregen tegen alle verwachtin-
gen in een zaak toegewezen. Op de rockrally in Heitegem is Robert Smid, de drummer 
van de groep “Commercial Suicide” dood aangetroffen. Franky van der Linden, een 
wetsdokter die toevallig ter plaatse was, stelde vast dat Robert vergiftigd is, en er dus 
een moord gepleegd is. Aan Piet en Pjotr om uit te zoeken wie de moordenaar is. 
Zwaar gewapend toegekomen in Heitegem, is er al meteen hommeles met een lastige 
deelnemer, die claimt dat hij een BV is… (Voor het volledige eerste deel verwijs ik u 
met graagte door naar het vorige Pipetje.) 
 
Piet was het beu. Hij trok pijlsnel zijn 9mm en richtte die op de afzichtelijke 
puistenkop van Stijn Meuris. “Luister mietje, al was je moeder de bassiste 
van the Pixies, en je vader Yoko Ono,  jij gaat die parochiezaal weer in.” 
Stijn stelde dit gebaar allerminst op prijs. Zwaar aangeslagen en ‘zou een 
heel klein beetje oorlog misschien niet beter kunnen zijn’ neuriënd schuifel-
de hij terug naar binnen. “En reken maar dat je nu verdachte nummer één 
bent, dom baaske!” riep Pjotr hem nog na. De twee inspecteurs keken el-
kaar hierna geruime tijd goedkeurend aan, en gingen toen ook de zaal bin-
nen. Ze troffen een nagenoeg lege zaal aan met hier en daar een groepje 
mensen. Voor hun voeten lag er een er net niet bewusteloze vijftiger die 
met zichtbare moeite de woorden ‘Cercle’ en ‘kutploeg’ kwijlde. “Die onder-
vragen we straks wel”, zei Piet zichtbaar misnoegd. Hij gaf de zatlap een 
welgemikte trap tussen de ribben met de punt van zijn herenschoenen en 
spande zijn Cercle-sjaal nog wat harder aan. Warm was het niet in de paro-
chiezaal. 
Uytebroeck baande zich een weg tussen de lege blikjes en flessen, ging in 
het midden van de parochiezaal staan, en schreeuwde: “Luister bende lar-
ven, wij zijn inspecteurs Pjotr Bruksakov en Piet Uytebroeck!” De meesten 
slaagden er niet in om een schaterlach te onderdrukken. “We verzoeken 
jullie om voorlopig nog ter plaatste te blijven, omdat we vandaag nog zo-
veel mogelijk mensen wensen te ondervragen. Als iemand nu zo vriendelijk 
zou willen zijn om ons bij wetsdokter Franky van der Linden te brengen, en 
mij een pint of drie te geven.” 
Een wat vermoeid ogende kerel met een snor en een afzichtelijke baard 
maakte zich los van één van de groepjes, en stapte op Piet af. “Ik ben 
Franky” zei hij daar aangekomen, en weinig enthousiast. “Als jullie willen 
kan ik jullie naar Robert Smid brengen, of toch naar diens kadaver…
filosofisch interessante kwestie…” Piet bekeek de part-time wetsdokter, 
part-time drummer van niets van kop tot teen met onversneden wantrou-
wen, en besloot fronsend: “Strak plan, mijn beste. Strak plan.” 
De inspecteurs volgden Franky naar een backstage-ruimte, het keukentje 
van de parochiezaal in dit geval. Op een stoel in de hoek zat een kerel met 
lange blonde haren voorovergebogen, en op de grond lag een oudere man 
in een wit kleed op de grond. Het gezicht van de laatste was in verwrongen 
grimas geplooid, en de ogen staarden strak naar het plafond. Piet en Pjotr 
gingen meteen ijverig aan de slag. Ze bestudeerden het eigenaardige witte 
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De avonturen van inspecteur Uytebroeck 

kleed, en zochten naar sporen van geweld. Algauw veerde Piet recht en ju-
belde triomfantelijk: “Als deze man vergiftigd is, waarom heeft hij dan een 
bloedneus en een blauw oog?” Franky was druk bezig geweest met het uit-
halen van pintjes, en keek Piet even verward aan. Toen klaarde zijn gezicht 
op, en hij mompelde: “Ach juist, vergeten te zeggen, die zeikerd in z’n witte 
plunje is pastoor Vercruyse. Hij kwam hier daarnet binnengestormd al tie-
rend en schreeuwend dat hij dit had zien aankomen, dat dit de schuld is van 
onze ‘duivelse rock&roll’, en dat God ons dit nog wel betaald zou zetten. De 
pastoor heeft er nooit mee kunnen leven dat wij onze rockrally hier in de 
parochiezaal organiseerden moet je weten. Vandaag was hij echter zodanig 
aan het doordraaien dat ik hem twee flinke muilperen gegeven heb. Er was 
hier al animo genoeg. Giet een kruik wijwater over die gozer z’n tronie en 
hij is weer de ouwe.”  Franky voegde meteen daad bij woord en goot één 
van de pinten in de pastoor zijn gezicht. (“over wijwater gesproken”) De 
geestelijke schrok proestend wakker en keek verwilderd naar de drie heren. 
“Ziezo, die kerel z’n mystieke ervaring zit erop.” De pastoor stond recht, 
keek als een struisvogel om zich heen en liep toen verontwaardigd de keu-
ken uit zonder een woord te zeggen. 
“Laat hem maar even,” vervolgde Franky, “de man heeft het lastig. Hij pro-
beert al jaren wraak te nemen op deze rockrally, maar dit had hij toch zelf 
niet verwacht denk ik. Alhoewel…” De wetsdokter werd nu onmiskenbaar 
nerveus en begon door het keukentje te ijsberen. “Ga vooral verder”, zei 
Piet met ongewone rust en klasse. Franky wierp een wanhopige blik naar 
het plafond en ging verder: “Er wordt hier en daar gefluisterd dat de pas-
toor niet bepaald celibatair was…het is een gigantisch taboe, hier in Heite-
gem, maar pastoor Vercruyse zou bovendien een relatie gehad hebben met 
Robert…het klinkt paradoxaal, maar Robert was best een religieuze kerel, 
hij ging regelmatig biechten bij Vercruyse…en wij dachten al langer dat Ro-
bert niet op vrouwen viel…” Franky zag er nu echt belabberd uit zei als in 
een laatste zucht: “Vorige week echter zagen we Robert kussen met Kim 
Dielens, de zangeres van ‘The Leningrad Cowboys’. Iedereen stond perplex. 
We snapten er niets van. Pastoor Vercruyse kon normaal van niets weten, 
maar toch zint dit zaakje me niet…” Van der Linden was duidelijk aangesla-
gen door zijn eigen wilde vermoedens en Piet besloot hem te laten gaan. 
Maar toen Franky aan de deur van het keukentje was, had Pjotr plots een 
moment van onvoorstelbare schranderheid: “En waar is Robert Smid nu?” 
vroeg hij. Franky wees naar de kerel met de blonde haren die vooroverge-
bogen zat op de stoel in de hoek. “Hij is nu al een tijd dood. Op de grond 
voor zijn voeten, tussen de scherven van dat bierglas zul je nog sporen van 
rattenvergif vinden.” 
 
Zullen Piet en Pjotr meer details achterhalen over de exacte doodsoorzaak 
van Robert? 
Gaat het hier misschien om een passiemoord van pastoor Vercruyse? 
En vooral: Welke snode plannen is Stijn Meuris aan het smeden? 
 
Lees het in de volgende aflevering van “Inspecteur Piet Uytebroeck en de 
Rock n’ Roll-moorden”! 



Pipetje                                  jaargang: 2005-06 nr. 3  

Raadsels 

Je hebt twee lonten die even lang zijn. Ze branden alle twee exact 1 uur, 
maar ze branden echter allebei niet homogeen. Dat wil zeggen dat de ene 
helft sneller brandt dan de andere (vb. eerste helft brandt op in 7 minuten, 
dan brandt de ander helft 53 minuten, je snapt 't wel) 
Je beschikt ook over een aansteker en een schaar. Je vindt al gauw hoe je 
15 minuten kunt afmeten met die twee lonten, maar vind je ook hoe je 
exact 17 minuten kunt afmeten? 
 
Een tip: beide lonten zijn opgebrand op het einde! 
 
(Ingezonden door Lieven Volckaert, 1ste bach BTBC) 

Ook deze keer weer twee sudoku’s… Enjoy! 

       9  

7  4 1      

  9 2 3 5    

4   9 2  1  3 

9 1   5   4 7 

3  8  7 1   5 

   8 1 4 6   

     2 3  9 

 7        

        8 

  2  4  9 5  

5 8    9    

1   9  2  4  

  7    5   

 5  6  7   3 

   7    8 2 

 6 3  8  7   

7         

Het voetbalelftal van Juinen '85 staat in de finale van een grote tv spel-
show. Voor ieder van de elf voetballers is een prijs van 10.000 euro be-
schikbaar. Om die prijs te winnen moeten de voetballers achter elkaar in 
een rij gaan staan (zodanig dat de speler die achter in de rij staat iedereen 
kan zien, de volgende een minder en de voorste niemand). Daarna krijgt 
iedere speler willekeurig een witte of een zwarte pet op. Het is de spelers 
van te voren niet duidelijk hoeveel witte of zwarte petten worden uitge-
deeld. Als de spelers de petten hebben opgezet vraagt de presentator aan 
de achterste speler welke kleur pet hij op heeft. Hij mag alleen antwoorden: 
"zwart" of "wit". Verder moeten de spelers stil zijn en mogen ook geen an-
dere signalen aan elkaar doorgeven. Als de speler de kleur van zijn pet 
goed heeft geraden krijgt hij 10.000 euro, zo niet dan wint hij helemaal 
niets. Daarna vraagt de presentator aan de speler die dan achter in de rij 
staat welke kleur pet hij op heeft, en dat gaat zo door tot de laatste speler. 
 
Voor de finale hebben de spelers van Juinen '85 met hoofdtrainer Hekking 
een tactiek doorgesproken. Als ze de optimale tactiek uitvoeren hoeveel 
geld kunnen ze dan als elftal totaal winnen?  
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Prijsvraag 

Het antwoord op het kruiswoordraadsel van het vorige nummer was schach-
tentemmer, dat wist ook Michael De Bode (2de bach BTBC), hij zal zijn prijs 
spoedig in ontvangst kunnen nemen. 
 
Deze keer geen kruiswoordraadsel, maar hetzelfde principe blijft gelden, wil 
je kans maken op een mooie prijs dan moet je voor de deadline van het 
volgende Pipetje het juiste antwoord inzenden. Dit kan vanaf nu via onze 
Chemica-site! 
 
13+16 | 92 |(66-39)+53+(43-6) | 19+(79-92)+7 | (3-53)+(99-16)+(30-7)
+(63-92)+7 | (66-39)+(89-6)+7 | 4+7+(90-1) | 92 | 8+15 | 2+(22-53) | 
27+(44-92)+75+6+52 | 91+(66-39). 
2+(22-53) | (89-6)+7+(22-53)+74+8+8+(37-5)+(66-39) | 53+16: “6+2+
(42-8)+53+20 | (71-92)+(99-16)+(63-92)+9+(90-1)!” 
 
TIP 1: Mendelejev weet alles 
TIP 2: 16=S, 17=Cl 
TIP 3: Let op de haakjes (en leestekens) 
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Dixit (quotes van proffen) 

Ook deze keer werd het weer een reusachtig moeilijke keuze om de beste 
quote eruit te halen. Er is uiteindelijk beslist dat de prijs deze keer naar 
Liesbeth Allais uit de 1ste bach BTBC gaat… Proficiat, Liesbeth, blijven instu-
ren die  quotes! 
 
Prof. Armand De Clercq (informatica): 
- “Als ik cake wil bakken, vraag ik dat aan mijn schoonmoeder.” 
- “Als ik geen debugger had in Visual Basic, had ik informatica al lang opge-
geven. En dan was ik misschien in de bouw gegaan. Maar eigenlijk dien ik 
daar niet voor want dat ziet ge wel aan mijn schouders, die zijn daar niet 
sterk genoeg voor.” 

(Liesbeth Allais, 1ste bach BTBC) 
- “Ik heb m'n haar gewassen vandaag.” 
(Xander Hillewaere, 1ste bach CH) 
 
Prof. Goetghebeur (plantkunde): 
- “Ja maar, zo in de woestijn, sta daar maar als gras eens uw fotosynthese 
te doen. Da’s nie om mee te lachen” 

- “Als ge rare mossen wilt zien, ga dan naar Australië, de mensen zijn daar 
trouwens ook raar.” 

(Liesbeth Allais, 1ste bach BTBC) 
 
Stijn Lievens (assistent wiskunde): 
- (wanneer een jongen en meisje te laat toekomen na de pauze):   
“Ik hou dat bij he, hoe, waar, wanneer, met wie…” 

- (wanneer we discussiëren over hoe wij een oefening vroeger oplosten): 
“Eigenlijk interesseert me dat niet” 

- “In machtreeks zit een woord dat we reeds kennen. Nee, niet macht.” 
- (nadat hij merkte dat zijn breukstreep niet lang genoeg was) 
 “Als ik dit liet staan in het middelbaar onderwijs, was ik nu al gebuisd” 

- (nadat hij 1/x² met een schuine breukstreep schreef)  
“En als ik dit schreef, was ik ook gebuisd” 

(Sofie Abé, 1ste bach CH) 
- “5 maal 1 is ook 1 natuurlijk. Ah nee, wacht, da’s 5” 
(David Weinberger, 2de bach CH) 
- (over een probleem waar je in plaats van één vergelijking van de tweede 
orde, twee vergelijkingen van de eerste orde kreeg): 
“Dit is een duidelijke illustratie van de wet van behoud van miserie” 

(Inge Lindemann, 2de bach CH) 
 
Prof. Vandenberghe (fysica) 
- “We stoppen dat daarin, dan dat daarin en dan zien we dat het lekker in-
tegreerbaar is” 

(Bo Van de Moortel, 1ste bach CH) 
- “De veer wordt dan uitgerekt, euh uitgerokken, euh uitgerekt.” 
(Xander Hillewaere, 1ste bach CH) 
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Dixit (quotes van proffen) 

Prof. Pierre De Clercq (organische): 
- (Over één of andere formule):  
  “Dat is eenvoudige wiskunde die ik ook niet meer weet.” 
- (Over het feit dat de farma met kerstmis geen examen organische heeft):  

“Dan heb je meer tijd om saaie vakken te leren zoals fysica.” 
(Liesbeth Allais, 1ste bach BTBC) 
 
Prof. Herman (anorganische): 
“Silicone, een zeer interessant product, dat we wel allemaal eens gebruiken” 
(David Weinberger, 2de bach CH) 
 
Prof. Hens (fysische chemie): 
(Bij een vraagstuk over een oplossing met benzeen ontbreken enkele gege-
vens, onder andere het kookpunt): 
“Het kookpunt van benzeen dat kennen ze van tegenwoordig zeer goed in 
China.” 

Hou het vrijdag in de les eens wat 
rustiger dan normaal... 

Prof. Thas (wiskunde) naar aanleiding van een inspectie door enkele Waalse 
proffen en de decaan. 
 
(ingezonden door: Lieven Volckaert, 1ste bach BTBC) 
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Poëzie 

 
Poging tot Poezië 

 
Wat is de zin van het leven 

Bestaan 
Vallen en opstaan 

En we zouden zoveel willen 
Maar alles is vergankelijk 

En juist daarom 
Is er nog meer verlangen 

Angst om te vergaan 
En de hoop gered te worden van de ondergang 

 
 

Zijn 
 

Als ik ben, 
Wat jij denkt dat ik ben 

Dan ben ik mijzelf niet meer 
 

 
 
(Liesbeth Allais, 1ste bach BTBC) 



Pipetje                                  jaargang: 2005-06 nr. 3  

Uit de oude doos 

Deze zaken vonden we in het Pipetje van maart 1989 en wilden we jullie 
niet onthouden…  
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Humor 

There was this biologist who was doing some experiments with frogs.  He 
was measuring just how far frogs could jump.  So he puts a frog on a line 
and says “Jump frog, jump!”  The frog jumps 2 feet.  He writes in his lab 
book: “Frog with 4 legs - jumps 2 feet”. 
 
Next he chops off one of the legs and repeats the experiment.  “Jump frog 
jump!” he says.  The frog manages to jump 1.5 feet.  So he writes in his lab 
book: “Frog with 3 legs - jumps 1.5 feet”. 
 
He chops off another and the frog only jumps 1 foot.  He writes in his book: 
'Frog with 2 legs jumps 1 foot”. 
 
He continues and removes yet another leg.  “Jump frog jump!” and the frog 
somehow jumps a half of a foot.  So he writes in his lab book again: “Frog 
with one leg - jumps 0.5 feet”. 
 
Finally he chops off the last leg.  He puts the frog on the line and tells it to 
jump. “Jump frog, jump!”.  The frog doesn't move.  “Jump frog, jump!!!”.  
Again the frog stays on the line.  “Come on frog, jump!”.  But to no avail. 
 
The biologist finally writes in his book:  “Frog with no legs - goes deaf” 
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Activiteitenkalender 

14 december: Schaatsen (20.45 u. @ Emile Braunplein) 
 
15 december: Jenever– en clubavond (21.30 u. @ Sjakosj) 
 
21 december: Massacantus (20 u. @ ICC) 
Kostprijs: €13, drankpot inbegrepen, inschrijven bij de praeses 
 
15 februari: Cantus (20 u. @ Salamander) 
 
8 maart: Lustrumcantus (20 u. @ Salamander) 
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Wist-je-datjes 

Wist je dat... 
… ijs tijdens het practicum organische (1e bach) voor ware veldslagen kan 

zorgen 
… Justine (1ste bach CH) het leuk vond om een hand ijs in de nek van haar 

medestudenten te kappen  
… Katrien (1ste bach BTBC) hier het eerste slachtoffer van was 
… Hector daarna voorbijkwam  
… hij een groot hand ijs pakte en naar Justine’s hoofd kegelde  
… Justine zich een bult schrok en 5 minuten moest bekomen 
… ze nooit had gedacht dat die vriendelijke mens daartoe in staat was 
… Katrien Justine op een onbewaakt moment wel heeft teruggepakt 
… daarna nog mensen met ijs zijn beginnen spelen 
… de vloer op het einde goed nat was 
… de assistenten hier niks van gemerkt hebben 
… de assistenten organische niet zo braaf zijn als ze lijken  
… ze wel eens samen gaan bowlen  
… ze dan wel eens een kegel durven lenen  
… ze blijkbaar al veel kegels geleend hebben  
… de inzender van deze wjd dit niet mocht zeggen  
… zij wel weten wie dit geschreven heeft  
… dit de inzender niet kan schelen  
… hij toch geen practicum meer bij hen heeft 
… je volgens Mieke (assistente organische) 1.5 kilo mayonaise nodig hebt 

om een kilo krabsalade te maken  
… je daar ook nog surimi reepjes moet aan toevoegen  
… zij (de assistenten organische) waarschijnlijk die halve kilo mayo opeten 
… buikgriep goed is voor de lijn  
… dit een nieuwe rage is in 2e lic om overtollige kilo's kwijt te raken  
… Vince zijn kont maar de helft van vroeger meer bedraagt  
… Mieke graag zijn ziekte zou overnemen  
… Vanessa tongkussen een rare methode vindt om ziektes door te geven 
… Koen een nieuwe vakantie job heeft  
… je laten overrijden door een auto beter betaalt dan werken in een fabriek  
… Tim en David hard werken voor hun thesis  
… het vooral op de zenuwen van Siegfried is dat ze werken 
… Brecht (1ste bach BTBC) en Pieter (2de lic CH) broers zijn 
… Brecht  en zijn broer nog steeds samen in bad gaan 
… hun mama hier een foto heeft van genomen  
… Brecht deze foto zelf zeer fier op een maandagmorgen aan zijn vrienden 

heeft getoond 
… Wolfgang (1ste bach BTBC) op de FK fuif dacht dat hij voor de eerste keer 

bij een meisje ging slapen 
… de slaapplaats uiteindelijk het UZ werd... 
… hij wel om 08.30 aanwezig was in de les wiskunde 
… de deur van de Salamander regelmatig eens openstaat na het vertrekken 

van een onbeleefde klant 
… Joa (cantor) suggereerde dat Rita misschien beter een pompke op de 

deur zou laten zetten 
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Wist-je-datjes 

… Rita daarop antwoordde: "Ba nee gij! Die gasten van tegenwoordig zijn te 
gewoon dat de deur voor hen open en toe gedaan wordt. Da’s de schuld 
van al die negers die hier in de straat voor de deuren staan!" 

… Isabelle (praeses) net als de PR en penning een kleptomaan trekje heeft 
… zij een Aldi-kleptomane is 
… ze er achteraf wel een slecht  gevoel bij had 
… ze veel chocolade heeft gekregen op haar verjaardag 
… ze zich de dagen erna dan ook niet kon bedwingen 
… dit heeft geleid tot last aan haar maag. 
… ze het misschien toch beter bij sperma zou houden 
… ze in slaap viel in de Sjakosj 
… ze blijkbaar praat in haar slaap 
… ze ook een eigenaardige bowlingstijl heeft 
… ze volgens Joa de kegels omver zaagt 
… de proffen die aanwezig waren op de praesidiumbowling toch een aardig 

stukje kunnen bowlen 
… Prof. Pierre De Clercq helemaal op de knieën gaat bij het gooien van de 

bal 
… hij echter wel een expert is in het polymeriseren van strikes 
… hij volgens Cedric (2de bach CH) een sexy kontje heeft 
… hij zelf eiste dat dat in het Pipetje gepubliceerd zou worden 
… Prof. José Martins op de praesidiumbowling opdook met een Chemica 

praesidiumlint 
… hij vice was in 1986-’87 
… de meeste studenten uit de 1ste en 2de bach toen pas geboren werden 
… hij beloofde af te komen naar de oud-ledencantus 
… hij er nu zeker niet meer onderuit zal kunnen 
… hij misschien aan Prof. Gerrit Herman kan vragen hem te vergezellen 
… deze laatste immers zeer blij was dat de tekst van “Het lied der semi-

carbozonen” in het eerste Pipetje is verschenen 
… hij zich immers nog maar twee strofes kon herinneren 
… hij ze nu weer allemaal kent 
… wij uiteraard hopen dat hij ons dat zal komen demonstreren 
… David (scriptor) zich op onze 1e clubavond goed heeft laten gaan 
… hij aan de lijve ondervond: wie niet horen wil, moet voelen 
… hij daarbij op de toog van moeke (in de Sjakosj dus) in slaap viel 
… hij 5 minuten later de schoenen van Xander (vice FK) onder kotste 
… de brokken er nog altijd tussen zitten 
… hij zijn fiets nauwelijks nog wist staan op de resto-parking nadien 
… Maarten (sport) zich gelukkig nog herinnerde hoe zijn fiets eruitzag 
… er gelukkig niet zoveel zulke fietsen op de parking stonden 
… Katrien (1ste bach BTBC) heeft geprobeerd te slapen in de Sjakosj. 
… dit zou gelukt zijn als Jihed haar hoofd niet had gebruikt als steun voor 

zijn Duvel 
… de Sjakosj blijkbaar zo langzamerhand de Chemica slaapkamer wordt 
… Bart (1ste bach BTBC) tijdens de les plantkunde spinnetjes zag bij het 

bestuderen van een pijpbloem  
… hij daarna vroeg aan de assistent wat een vaatbundel is 
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Wist-je-datjes 

… Kenny (penning) het aandurfde met z’n lint La Cuenta binnen te gaan 
… hij zelfs de preek van de buitenwipper volkomen negeerde 
… hij op cantussen liedjes verneukt 
… hij er dan maar “’t Vliegerke” van maakt als hij de melodie kwijt is 
… hij een overloper is 
… hij namelijk volgend jaar in het VBK-praesidium wil gaan 
… wij ons afvragen of Veronique (secretaris FK, pro-senior VBK) daar soms 

iets mee te maken heeft 
… hij het op diezelfde VBK-cantus nogal lastig had om zijn frikandel op te 

krijgen 
… deze “plots” bijna op de grond terechtkwam 
… Steven (feest) volgens Arne (schachtentemmer) een jeannet is 
… Arne dat vindt omdat Steven graag D&B hoort 
… Steven zijn best doet om het tegendeel te bewijzen 
… hij iedere avond probeert één of andere farma-vrouw binnen te draaien 
… het dan nog iedere avond een andere is ook 
… Joa dat nog niet zo erg vindt, hij is ook ooit zo begonnen 
… hij beweert dan ook: “eerst leren schieten, dan leren mikken” 
… Steven op de FK-fuif in de Vooruit dan ook veel vrouwelijk gezelschap had 
… hij buiten om 5 uur ‘s morgens zijn fiets, sleutels en sigaret liet vallen 
… hij naar eigen zeggen totaal niet zat was 
… dit over Jasper (1ste bach CH) helemaal niet kon gezegd worden 
… dit eigenlijk over Jasper (bijna) nooit kan gezegd worden 
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Nawoord 

Beste lezer, 
 
Inderdaad, je bent hier weer aan het einde van een nieuw 
Pipetje gekomen, het derde al… Helaas ook meteen het 
laatste van dit semester. Je leest het goed, beste lezer, je 
zal het Pipetje enkele maanden moeten missen, want ook 
voor de scriptor breken bijna de barre, eenzame examentijden aan. Tijden 
die doorgebracht worden in quasi totale afzondering, onder het lezen van 
lectuur die toch net iets minder ontspannend is dan dit Pipetje. Gelukkig 
resten er ons nog enkele Chemica-activiteiten voor die tijd aanbreekt, zodat 
we nog een laatste keer kunnen ontspannen. 
 
Dit Pipetje is tevens het laatste van dit jaar (2005, voor de Marsbewoners 
onder ons), ik zou je dus ook kunnen overstelpen met allerhande einde-
jaarswensen, maar die krijg je toch al tot vervelens toe van iedereen te ho-
ren en bijgevolg zal ik je deze besparen. Ik zou hier natuurlijk ook een soor-
tement nieuwjaarsbrief kunnen van maken en hier allerlei goede voorne-
mens neerpennen (al is het eerder neertypen in dit geval), als daar zijn: 
nooit meer drinken, iedere avond braafjes leren, altijd op tijd gaan slapen 
en meer van dat fraais. Vermits ik die voornemens toch nooit zou houden, 
zal ik je er hier ook niet mee lastigvallen; één ding kan ik je echter wel be-
loven: I’ll be back! Ik kom terug in het tweede semester met nog eens drie 
Pipetjes om jullie te amuseren, ook daarvoor heb ik uiteraard wat hulp van 
jullie nodig, dus blijf massaal artikels, quotes en wist-je-datjes doorsturen. 
 
Commilitones (het betekent niet zomaar strijdmakkers), het enige wat me 
nu nog rest is jullie veel sterkte toe te wensen in de komende strijd tegen 
het duizendkoppig monster dat men wel eens examens pleegt te noemen. 
Ik ben er zeker van dat jullie deze strijd met verve zullen doorstaan en zelfs   
al is dit niet volledig het geval don’t panic: een verloren veldslag betekent 
niet noodzakelijk een verloren oorlog… 
 
Pipetje ex, cursus in! 
 
Uw scriptor, 
Davke 




