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Voorwoord van de senior 

Hallo iedereen, 
 
Ik denk dat iedereen het met mij eens is als ik zeg 
dat we een super geslaagde lustrumweek achter 
de rug hebben. Dit hebben we natuurlijk te danken aan jullie massale op-
komst! 
We begonnen woensdag met de lustrumcantus: de corona was goed gevuld 
en tussen het zingen door werd er veel gedronken. 
Donderdag was het een meer dan geslaagde cocktailavond. Onze 60 liter 
was heel snel op, maar gelukkig hadden we nog wat reserve jenever staan… 
De “big day” was vrijdag: ons galabal. Het was leuk om zoveel volk samen 
te zien: studenten, assistenten, proffen… Proffen hebben bewezen dat het 
geen “saaie pieten” zijn: ze hebben zich goed uitgeleefd op de dansvloer, 
met dank aan Prof. Martins en Prof. De Clercq! 
Na het ontbijt in de Sjakosj gingen we met een super goed gevoel slapen! 
 
Ondertussen is het tijd geworden om aan een nieuw praesidium te denken.  
Chemica blijft verder bruisen met heel wat jeugdig volk. De verkiezingen 
gaan door op maandag 24/4 over de middag in S4 en aan de Ledeganck. 
Alle Chemica leden mogen hun stem komen uitbrengen. 
De uitslag wordt bekend gemaakt op dinsdag 25/4 in de Sjakosj om 22u, dit 
samen met een gratis vat! 
 
Noteer alvast volgende activiteiten in je agenda: 19/4 speelt Chemica de 
finale in minivoetbal tegen de burgies @ Gusb (supporters zijn meer dan 
welkom!), 26/4 maken we een uitstapje naar onze sponsor Peterman, 2/5 is 
het ontgroeningscantus en zwanenzang en 11/5 fuif @ Tequila. 
Ik hoop jullie massaal terug te zien! 
 
Jullie praeses, 
 
Isabelle 
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Na 4 jaar van volledige inzet voor Chemica (van jvw, feest tot vice) ben ik 
op een punt gekomen waar ik een keuze moet maken. Stoppen of mijn 
‘carrière’ afsluiten als praeses van de club die ik 4 jaar ‘gediend’ heb. 
 
Praeses mogen zijn is een hele eer, maar het is ook werken. Daar ik vol-
gend academiejaar eveneens een thesis heb te maken, ga ik het grote werk 
aan de rest van het praesidium overlaten en zelf voornamelijk een begelei-
dende, coördinerende rol opnemen. Na al die jaren is er dan ook geen func-
tie wiens taken mij nog onbekend zijn. We zijn nu weer een groeiende 
kring, met toenemende mogelijkheden en kansen die het er ons niet mak-
kelijker op zullen maken. Ik zie het dan ook als mijn plicht, mijn visie over 
het functioneren van de club in zijn geheel, door te geven aan de jongere 
praesidiumleden. 
 
Ik ben dus bereid nog 1 maal de uitdaging aan te gaan en Chemica met  
vrucht doorheen een nieuw academiejaar te loodsen! 
 
Andreas De Rijcke 
Vice Praeses 2005-2006 

Kandidaat-praeses: Andreas De Rijcke 
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Vrijdagnamiddag, klokslag 14u00, het uur van het onheil is aangebroken. Ik 
word uit mijn gezellige erlenmeyer gezogen en in een veel te nauwe proef-
buis gesmeten. Bang wacht ik af in een rek met zo’n angstaanjagende bun-
zenbrander onder mijn gat. Oh nee, daar komt een witte labojas en een 
veel te grote, afschuwelijke bril aanzetten. Ik wist het gewoon, we moeten 
weer aangetoond worden. Ik zal weer moeten toezien hoe mijn geladen 
vrienden één voor één worden ontvoerd. Oh nee, de sulfide-ionen vallen 
ons aan, er is er één die mij hardnekkig vastklampt, als een zwart miezerig 
hoopje komen we op de grond terecht. Sommigen kunnen nog gered wor-
den door HCl, maar ik en mijn soortgenoten zijn gedoemd. Hoewel, hoe 
hopeloos de situatie er ook mag uitzien, er is altijd hoop! En ja, het ko-
ningswater komt ons redden, maar zoals we ondertussen al weten, is dit 
slechts tijdelijk. Inderdaad ja, er is elke week een vrijdagnamiddag en een 
klokslag 14u00. En soms komt er ook NH3 op bezoek, dat is mijn allerbeste 
vriend. Samen vormen wij een fantastisch complex en we stralen een groe-
ne gloed uit. De vonken springen er vanaf, meer details hebt ge niet nodig 
zeker? Maar ja, alles heeft een begin en dus ook een einde, en aangezien 
mooie liedjes niet altijd lang duren… Trouwens, weet jij al wie ik ben? Nee? 
Geen nood, lees gewoon verder. Ja hoor, we worden weer gestrikt met 
NH4SCN en worden gevangen gezet in een amylalcoholfase. Nee, het is niet 
eerlijk, ik heb er ook niet voor gekozen om een kation te zijn. We kunnen er 
nog een tv-serie van maken: Het leven zoals het is… Analyse der Kationen. 
Een leven als mediaster…zou niet slecht zijn voor een Co2+-ion, vind je ook 
niet? 
(Liesbeth Allais, 1ste bach BTBC) 

Zondag van de chemie 

Op zondag 14 mei vind de “Zondag van de chemie” plaats, op deze dag zet-
ten bedrijven à la Bayer, Janssen Pharmaceutica en BASF hun deuren open 
voor het grote publiek. Een volledige lijst van deelnemende bedrijven kan je 
vinden op www.zondagvandechemie.be 

Anders bekeken... 
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Het Galabal van Chemica revisited 
 
Ha… Chique kostuums, diepe décolletés, het is altijd een plezier om naar 
een galabal te gaan. En dat het, na een vijftal jaar, nog eens galabal was 
van onze dierbare kring zorgde ervoor dat het een must was om aanwezig 
te zijn. Ondergetekende was aanwezig en zorgt voor een verslag voor zij die 
niet aanwezig waren (ook voor zij die aanwezig waren natuurlijk), om nog 
maar eens te bewijzen dat ze ongelijk hadden! 
 
Het galabal begon met een receptie voor het Praesidium en de ereleden; 
daar ik geen van beiden ben, kan ik daar niets over vertellen. Maar veel 
meer dan wat rustige babbeltjes tussen profs en pro-seniores zal dat toch 
niet geweest zijn! Om 21.00 vlogen de deuren wagenwijd open om de reeds 
lange rij wachtenden eindelijk binnen te laten (voor de slechte verstaan-
ders, dit is ironisch bedoeld). 
     Het galabal begon gemoedelijk: leuke muziekjes, rustige babbeltjes, 
vriendelijk groeten van de nog aanwezige profs, een lekker (?) aperitiefje… 
En eens de security (in persoon van Arne en Wim) was gearriveerd, begon 
het volk pas echt toe te stromen. De DJ had dit goed gezien en het feest 
barstte los! Met als gevolg dat de temperatuur exponentieel begon te stij-
gen en de mensen in de vestiaire handen te kort hadden om alle kostuum-
vesten e.d. tijdig weg te hangen. 
     Het werd al wat later, de plastrons hingen al wat losser/rond het voor-
hoofd/ ergens op een stoel en het werd tijd om het wat rustiger aan te 
doen. Een reeks slows, gefluister achter de rug, de tafeltjes boven werden 
gevuld, professioneel meekelen met de muziek door enkele iets minder 
nuchtere individuen… Kortom een excellente sfeer voor een geslaagd gala-
bal. Enkele lefgozers begonnen zelfs spontaan te dansen met de assisten-
tes. En ondertussen bleven de bonnetjes gezwind over de toonbank gaan! 
     Eenmaal het vijf uur in de ochtend werd, werden de nog aanwezigen 
(nog heel wat) vriendelijk verzocht zich naar de Overpoort te begeven voor 
een gratis ontbijt in café De Sjakosj. Nog nooit smaakten koffie en boter-
koeken zo goed, geloof mij! Er werd nog wat nagekaart, iedereen moest 
toch eens zeggen hoe goed het wel was geweest. Nog wat roddels werden 
verspreid, andere ontkracht. En toen ondergetekende samen met zijn al 
even melancholische kompaan plotseling opmerkten dat het al klaar was 
buiten en ze hoorden van Stef en Carine dat het 09.00 ’s morgens was, be-
sloten dan maar om ook te gaan maffen… 
 
Zoals u allen kunt lezen, het galabal was een feest van jewelste! Zij die er-
bij waren kunnen dit bevestigen, zij die er niet bij waren jammer genoeg 
(voor hen) niet. Ik zal die avond niet licht vergeten, de rest waarschijnlijk 
ook niet. Hopelijk was het de start voor een nieuwe traditie en komt er vol-
gend jaar weer één! We kunnen maar hopen! Bedankt voor uw aandacht, 
 
Jasper De Mullier, 1e Bach Chemie 

Galabal Chemica (10/3) 
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Voor iedereen die van kort en krachtig houdt; Ik ben Steven Cool, 2e Bach. 
Biochemie  Biotechnologie, was dit jaar Chemica’s Feest en stel mij kandi-
daat voor de functie van Vice-praeses voor volgend jaar. Meer info bij mij, 
of je JVW ☺ 
 
Voor de mensen die graag wat meer uitleg willen;  
Wat ik gedaan heb: 
- Het laatste jaar heb ik Chemica’s uitgangsleven voor mijn rekening geno-
men. Bij het organiseren van de Chemica fuiven, cocktailfeestjes en galabal 
heb ik veel bijgeleerd op organisatorisch vlak en over de interne werking 
van Chemica.  
- Samen met de andere wetenschapskringen (GBK, Wina, Geologica en Ge-
ografica) organiseert Chemica de Nacht van de Wetenschappen op 27 april, 
een fuif, in Twieoo en Sjakosj!  
- Ook heb ik dit jaar in het comité gezeten van de 13e Gentse Massacantus 
(het MCC). Hierdoor en mede door het feit dat ik ook op vele activiteiten 
van andere kringen aanwezig was (FK cantussen, bevriende kringen, Far-
ma...) heb ik mijn kennissenkring uitgebreid buiten Chemica. 
 
Wat ik wil doen: 
- De kennis over het reilen en zeilen van de vereniging gebruiken om deze 
ook het 41e jaar schitterend te laten afsluiten, zodat Chemica er nog lang 
kan zijn voor zijn leden. 
- Het aantal ere-leden van dit jaar op zijn minst op het zelfde peil te houden 
en liefst nog verhogen. 
- Vice-praeses zijn van en voor Chemica en mijn lint nog een jaar langer 
met eer en Chemica spirit dragen. 

Kandidaat-vice: Steven Cool 
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Beste Chemica-leden, 
Ik heet David Weinberger en ben momenteel student in de tweede bachelor 
chemie. Dit academiejaar was ik scriptor en ik denk te mogen zeggen dat ik 
dat goed heb gedaan. De reacties die ik al heb gekregen waren toch stuk 
voor stuk positief… Vermits ik me ook volgend jaar wil inzetten voor Chemi-
ca en haar leden heb ik besloten mij kandidaat te stellen voor de functie 
van vice-praeses. 
Waarom vice? Omdat ik, nu ik toch al een jaartje praesidiumervaring heb, 
graag een functie met een grotere verantwoordelijkheid zou uitvoeren. Om-
dat ik denk in die functie een meerwaarde te kunnen zijn voor Chemica. 
Omdat ik bereid ben de senior en alle andere praesidiumleden met raad en 
daad bij te staan. Omdat ik overal waar nodig een handje wil helpen. En 
vooral omdat ik graag “werk” voor Chemica en daarbij niet kijk op een mi-
nuutje meer of minder.  
Een vice-praeses is volgens mij iemand die achter de schermen heel wat 
werk opknapt, iemand die samen met de praeses waakt over het “groter 
geheel”. Een vice is het aanspreekpunt waar de andere praesidiumleden 
terechtkunnen met hun problemen die niet onmiddellijk de aandacht van de 
senior vereisen. Kortom een vice is overal en nergens. Ik denk alvast dat ik 
in dit profiel pas, ik hoop dat jullie daar ook zo over denken en mij steunen 
op 25 april.  
Bedankt voor jullie aandacht, 
David “Davke” Weinberger 
Scriptor 2005-‘06 

Kandidaat-vice: David Weinberger 
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Eerste kwart: Beide ploegen starten afwachtend. Chemica start vervolgens 
als eerste met de pressing en zet VGK onder druk. Na 5 minuten kan uitein-
delijk gesteld worden dat VGK de match in handen neemt. Maar een uit-
braak van Chemica zorgt voor de 1-0 via mooi combinatiespel met Beerke 
en Van Damme die mooi afwerkt in de korte hoek.  
Tweede kwart: VGK komt langszij via een doorsteekpasje dat mooi afge-
werkt wordt door hun sterk spelende spits: 1-1. Chemica blijft zijn gestruc-
tureerd spel echter verder spelen en laat het kopje allerminst hangen. Jihed 
creëert vervolgens een actie op links en kan na wat mooi dribbelwerk de bal 
voor de doel leggen en de aanlopende Erik werkt genadeloos af: 2-1! Op 
het einde krijgt Chemica ook nog een strafcorner: Erik schept alweer magi-
straal de bal op de bol van Beerke die binnenkopt: 3-1. VGK echter, dat 
toch zijn stempel op de match drukt en eigenlijk het spel controleert, wordt 
toch op de harde feiten gedrukt via een alweer geslaagde counter van Che-
mica in het begin van het 3e kwart. Jihed wordt in de diepte gestuurd en 
werkt na een 1 tegen 1 situatie af met een staalhard schot in 'den haak' van 
het mandje: 4-1. Vervolgens een misverstand: na een counter van Chemica 
is de bal buiten aan het strafschopgebied van VGK. Iedereen van Chemica 
dacht dat het voordeel was voor Chemica en Beerke komt opgerukt vanuit 
de centrale defensie om de bal te vragen. Helaas was het voordeel voor 
VGK dat de kans mooi zag om de bal diep te sturen naar hun spits die be-
heerst afwerkte langs Axel: 4-2. Vervolgens krijgt VGK een strafcorner en 
komt terug in de wedstrijd: 4-3.  
4e kwart: alles kan nog gebeuren. Het is echter Chemica dat, alweer op de 
counter, kan uitlopen tot 5-3. Jihed maakte de actie op rechts en bracht 
voor waarop Erik met een subliem hakje achter het steunbeen afwerkte. Het 
mooiste doelpunt van de wedstrijd! Iedereen is eigenlijk verstomd door dit 
werelddoelpunt. Chemica ziet zichzelf al in de finale. VGK stelt alles in het 
werk om terug te komen en neemt het grootste deel van het balbezit voor 
haar rekening. Chemica speelt hierdoor zeer defensief, op de counter loe-
rend. Bij een diepe pas is het Beerke echter die zich misrekent en de bal 
laat gaan naar de spits van VGK, waarvan Beerke dacht dat het Wouter 
was. Deze werkt alweer beheerst af: 5-4. De spanning is te snijden. Maar 
Chemica plooit niet en legt er de laatste 5 minuten de pees op vanachter en 
laat niets meer toe. Het verlossende eindsignaal komt geen seconde te 
vroeg.  
Uitslag: 5-4 in het voordeel van Chemica na een felbevochten thriller, dat 
kunnen de supporters alvast bevestigen.  
 
ploeg: Axel, Maarten, Wouter, Lieven, Erik, Jihed en Tomas  
 
Historisch moment voor Chemica: het zit in de finale van het IFK!!  
 
Deze unieke finale wordt gespeeld tegen VTK 3 (hun beste team weliswaar) 
op woensdag 19 april. Tijdstip wordt nog meegedeeld.  
 
Supporters welkom uiteraard om Chemica naar de bekerwinst te roepen!! 
(verslag: Maarten en Tomas) 

1/2e finale IFK: Chemica -  VGK 
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Wie ben ik en waarom wil ik in godsnaam Penning worden? Goede vraag 
met hopelijk een evengoed antwoord. Ik ben Sam Pieters, zit in 2e Bachelor 
Chemie en ben sinds dit jaar actief lid van Chemica. Mijn medeschachtjes 
en de commilitones die aanwezig waren op de doop zullen mij misschien 
nog herinneren als die persoon die moedig zijn kruisiging als Jezus heeft 
overleefd. Naast cantussen ben ik onder andere ook aanwezig op de fuiven, 
cocktail- en jeneveravonden, waar ik mijn best doe om de clubkas te spon-
soren. En daar draait de functie waarvoor ik mij stel nu om. Het financiële. 
Mensen die mij goed kennen en waarmee ik al dingen heb georganiseerd 
zullen mij (h)erkennen als iemand met verantwoordelijkheidsgevoel, lei-
dinggevende en organiserende kwaliteiten, toch 3 peilers van het Penning-
meesterschap. Ik hoop dan ook met mijn reeds opgedane Penningmeester-
ervaring buiten Chemica en met jullie steun en vertrouwen, mijn belangrijke 
taak te kunnen waarmaken en Chemica Vooruit te doen gaan, en als een 
groeiende en bloeiende club te kunnen profileren in het Gentse studentenle-
ven. 

Kandidaat-feest: Xander Hillewaere 

ALTIJD FEEST 
 
Ahoi beste (bio)chemici in wording, 
Ik ben Xander Hillewaere, student 1e Bach Chemie en jaarverantwoordelij-
ke. 
Naar ’t schijnt moet ik mijzelf hier promoten om FEESTpraeses te worden. 
Wel, ik moet zeggen dat het al mijn ambitie is sinds november om mij vol-
gend jaar in te zetten voor de Chemica-fuiven, cocktailavonden en andere 
activiteiten. Ik zou in ieder geval jullie, chemisten, willen warm maken voor 
een kroegentocht en streekbierenavond, want indien dit mogelijk is, zou ik 
deze ook eens willen organiseren. 
Als JVW woonde ik dit jaar ook al heel wat praesidiumvergaderingen bij en 
ik heb daar toch wel een graantje kennis meegepikt. 
Voor de rest vergt Feest misschien wel behoorlijk wat inspanning om al die 
voorbereidingen te treffen, maar dat wil ik er voor ons aller plezier en ver-
tier wel voor over hebben! 
En om nog even de titel aan te halen, laat U geen feestvreugde ontzeggen! 
Altijd feest! 
Xander,  
JVW 1e Bach Chemie 

Kandidaat-penning: Sam Pieters 
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Uittreksels uit brieven aan de dienst woningen… 
 
Mijn 15-jarige zoon slaapt noodgedwongen bij mijn 13-jarige tweelingzusje 
in de kamer. 
Ik ben vrij van politiek en geloof. 
Mijn vochtontwikkeling in de huiskamer is niet om te harden. 
Even leg ik mij neer om U enkele letters toe te dienen. 
Mag ik ruilen met mijn overbuurman daar die man weduwe is en geen kin-
deren heeft. 
Ik heb een lekkaasje op zolder en dat is naar beneden gekomen. 
Ik vraag U niet om een woning, want die heb ik, daarom vraag ik U om een 
andere woning. 
De hond blaft de hele avond door en met de kat is hetzelfde geval. 
De drollen drijven door de gang, daar moet in gegrepen worden. 
Het vijfde kind is op komst en staat voor de deur. 
Ik zit uit nood in een onverklaarbare woning. 
Mijn man loopt met brongieters en mijn borsten piepen ook. 
Ik moet elke dag bevallen, en zodoende wordt mijn woning te klein. 
Ik ben zomers uitgeleverd aan een ijswagen en 's winters aan de steun. 
Ik zou graag een aanval op Uw goedheid doen. 
Weleerwaarde heer burgemeester, hiermee kom  U een aanzoek doen, en 
wel voor een andere woning. 
Reeds ruim zes jaar ben ik getrouwd met een kind van 2 jaar. 
Mijn buurman stinkt naar gas, ik denk dat hij een lek heeft. 
Ik eis dat ik net zo opgeschilderd wordt als mijn buurman. 
Met eerbiedig beschuldigen richt ik mij tot Uw Hoogheid. 
De WC is lekt, aangezien wij er met z'n dertienen wonen. 
Die woning is veel te klein want ik krijg er ieder jaar een kind bij, meneer 
de Burgemeester, daar moet U toch wat aan doen. 
Wilt u naar mijn bovenkamer laten kijken, die zit vol beesten. 
Mijn water loopt steeds over. 
Ik heb zo'n last van mieren in mijn fondament. 
Wilt U het zaakje van mijn buurman eens goed onderzoeken, want er zit 
een luchtje aan. 
Het vocht dringt door de muur van de slaapkamer van mijn schoonmoeder, 
die helemaal beschimmeld en verrot is. 
U kunt voelen dat mijn geval niet in orde is, doet U het eens. Ik wil mijn gat 
gedicht hebben, ik heb er last van. 
Stelt U zich eens voor burgemeester, U en uw gezin, scheitend op een em-
mertje. 
Ik ben een eenzame staande vrouw alleen, daarom heb ik me laten krabben 
voor vast recht. 
Ik ben heus niet iemand die zijn gas zomaar laat vliegen. 
Aan de ene kant ben ik in verwachting en aan de andere kant regent het in. 
Vroeger deed ik een hoop op de kachel, nu moet ik het op gas doen. 

Humor 
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Uit de oude doos... 

De redactie van het Pipetje moet met veel zaken kunnen omgaan, getuige 
hiervan is deze (fictieve?) smeekbede om hulp van een verliefde 1ste kan-
ner uit het novembernummer van 1990. Voor de mensen die zich afvragen 
wat voor beest het WNK is: dat was de toenmalige naam van de WINA. Het 
Strakske is overigens nog steeds het clubblad van de WINA. 
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Na een jaar met op mijn geweten een paar succesvolle filmavonden en met 
een veelbelovende stand-up comedy avond in het verschiet is het nu aan 
jullie om te beslissen of ik nog een jaartje jullie cultuur mag zijn. 
 
Waarom ik graag in het praesidium zit en wel meer bepaald als cultuur is 
evident. Het biedt mij de kans om te leren, om in contact te komen met 
dingen die jullie en mijzelf interesseren en het is gewoon leuk. 
 
Gent bruist van het talent en wordt niet onterecht bevonden als cultureel 
middelpunt van Vlaanderen. Dit wil ik volgend jaar graag benadrukken met 
een variété waar ieder zijn talent (dans, muziek, voordracht, ..) kan komen 
brengen. Het nieuwe studentenhuis biedt ons meer mogelijkheden wat be-
treft het organiseren van grotere evenementen als deze en zal ook voor een 
verbetering van de kwaliteit van beeld en geluid tijdens de filmavonden zor-
gen. Verder zal de door een studente voorgestelde filmweek verder uitge-
werkt worden. Maar concrete beloftes over meer activiteiten kan ik echter 
nog niet doen omdat ze budgettair niet altijd te verwezenlijken zijn maar ik 
heb voldoende ideeën en de ervaring van dit jaar om een aantal vermakelij-
ke avonden te organiseren. 
 
Een studentenvereniging functioneert goed als er mensen in zitten die crea-
tief ingesteld zijn maar ook praktisch weten wat ze doen en hoe ze het 
moeten doen, veel van deze kwesties die hierbij komen kijken ken en kan ik 
reeds, dus lijkt het mij zinvol om zoveel mogelijk ervaring in Chemica te 
houden. 

Kandidaat-cultuur:  Lies Schoonaert 

Zwart krullend haar… alomtegenwoordig op Chemica-activiteiten…, That’s 
me! 
Lies Schoonaert, volgend jaar 3de Ba Biochem/Biotech. En nu ben ik bereid 
om ook mijn steentje tot die activiteiten bij te dragen als Cultuur. Cultuur 
doet velen onmiddellijk denken aan saaie musea, exposities, … Chemica-
Cultuur is anders en véél studentikozer. Naast wat gezellige filmavondjes 
kan ook gedacht worden aan een brouwerijbezoek, een leuke streekbieren-
avond verweven in een quiz, waar naast het proeven ook de achtergrond 
van het bier wat aan bod kan komen. Met een leuk stads- en kroegenspel 
kunnen we de 1ste Bacherkes Gent wat beter leren kennen. 
Op organisatorisch vlak heb ik al enige ervaring door uitstapjes te regelen 
voor de volleybalclub, als klasverantwoordelijke,… 
Dus net zoals vorig jaar is het de bedoeling om er een leuke boel van te 
maken! 
Voor wie kei-coole activiteiten wil, come and get me!  
 
Lies 

Kandidaat-cultuur:  Muriël Smet 
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Hallo allemaal, 
De meesten kennen mij al, ik ben Katrien, huidig jaarverantwoordelijke 1e 
bachelor BTBC. 
Ik stel mij kandidaat voor cultuurpraeses volgend academiejaar. Waarom? 
Als jvw heb ik mij dit jaar al goed kunnen inzetten voor Chemica.  Zo heb ik 
onder andere de werking leren kennen, maarrrr ik wil méér. 
Cultuur is voor mij de geschikte functie, ik hou van film, theater, vreemde 
culturen, dans, gezelschapsspelletjes (ja, ook dat is cultuur). 
Hoe kan ik dat nu in Chemica-taal omzetten? 
De filmavonden zijn alom bekend, ik wil een horrorfilmavond organiseren 
rond Halloween, een romantische avond rond Valentijn. En waarom niet 
eens een filmweek organiseren met een thema per dag? 
Natuurlijk stopt het hier niet bij, ik zal de cultuuractiviteiten in Gent in het 
oog houden en er de beste voor jullie uithalen. Voorstellen zijn hier altijd 
meer dan welkom. 
Veel mensen kennen de kolonisten van Catan, een populair bordspel waar-
van ik weet dat het populair is binnen Chemica. Ik wil dan ook volgend jaar 
een avond vol gezelschapsspelen organiseren, dit is gewoon heel erg gezel-
lig. Ik weet dat er op de Ottergemsesteenweg een spelletjescafé komt, dat 
zou al een ideale plaats zijn. 
Het stopt niet bij mijn eigen functie alleen, ik zal ook een ondersteunende 
kracht zijn voor de activiteiten die andere praesidiumleden organiseren. 

Kandidaat-cultuur:  Katrien Verwaest 
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De avonturen van inspecteur Uytebroeck 

Inspecteur Piet Uytebroeck en de Rock n’ Roll-moorden (4) 
Door Jöran von Drüme 
 
Wat voorafging: Piet en Pjotr zijn nog steeds op zoek naar de moordenaar van 
Robert Smid, de onfortuinlijke drummer van “Commercial Suicide”, die door mid-
del van rattengif om het leven is gebracht . De twee speurneuzen liepen al heel 
wat verdachte personen tegen het lijf, zoals daar zijn: Stijn Meuris, één of ande-
re overenthousiaste zanger die zegt dat hij een BV is, de homoseksuele pastoor 
Vercruyse, die mogelijk passioneel bloed aan zijn handen heeft kleven, en Lukas 
De Vos, een groupie van Death War Kill, die een goede reden had om Robert 
Smid naar het leven te willen staan. Blijkbaar heeft deze zware jongen nog een 
strafblad ook. Momenteel zit de zaak in het slop, en weten de inspecteurs Piet en 
Pjotr niet meteen wat ze moeten aanvangen. Piet heeft de parochiezaal verlaten 
om de zaken op een rijtje te zetten. 
 
Piet stond buiten de parochiezaal een sigaret te roken. Hij deed dat erg snel 
door de zenuwen, waardoor een gloeiende kegel oplichtte, telkenmale hij 
nogmaals de longen volzoog met zijn favoriete alkaloïde.  
Toen ook Pjotr buiten kwam katapulteerde hij die kegel tussen duim en 
wijsvinger richting stoep als was het een verloochende vuurvlieg, en zei 
gejaagd: “Dit boeltje is miserie, Pjotr. Tot nu toe hebben we drie verdach-
ten, en staan we zo goed als nergens.”  
Pjotr leek er al bij al best rustig onder te blijven, al kwam dat hoogstwaar-
schijnlijk omdat zijn vodka- en zagemeelkop het boeltje niet langer kon be-
vatten. Uytebroeck keek hem lang en vermoeid aan, dacht er even aan om 
hem een klets te verkopen, maar begon toen koel met het overlopen van de 
opgedane kennis: “Robert Smid is vermoord door middel van rattenvergif. 
Een eerste verdachte is Stijn Meuris, de rare snuiter die een bekende Vla-
ming beweert te zijn. Hij maakte zich erg verdacht door de scène van de 
misdaad te willen verlaten voor onze aankomst. Vervolgens is er pastoor 
Vercruyse, die een relatie bleek te hebben met Robert, maar misschien door 
het lint is gegaan omdat Robert een tong heeft gedraaid met dat bevallig 
kind van ‘The Leningrad Cowboys’, Kim Dielens. Als laatste verdachte is er 
Lukas Devos, de groupie van ‘Death War Kill’ die het niet kan verkroppen 
dat Robert destijds naar ‘Commercial Suicide’ is overgestapt. Dat zijn de 
feiten, maar niets wijst meer of minder in de richting van één van deze drie 
paria’s.” 
Pjotr had tijdens dit discours aandachtig voor zich uit staan staren. Dat 
deed hij nu nog steeds, maar opeens klaarde zijn gezicht op. Hij begon te 
glimlachen naar Piet, en zei bijna op vleiende toon: “Zal ik de balalaika ha-
len?”  
Dit was de druppel voor Piet. Hij hief zijn vuist vervaarlijk in de hoogte, 
maar net toen hij uithaalde om Pjotrs neus te herleiden tot een hoopje vel 
en kraakbeen, hoorden ze een schreeuw die zelfs Edvard Munch zou doen 
opkijken. Pjotr en Piet waren beiden even met verstomming geslagen, maar 
liepen toen gehaast de zaal weer in. De oproer kwam blijkbaar van de ande-
re backstage-ruimte, in dit geval het kamertje waar de conciërge normaliter 
vertoeft. Ze drumden zich het kamertje in en zagen op de grond een vrouw 
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De avonturen van inspecteur Uytebroeck 

met bebloed aangezicht liggen. Het bleek Kim Dielens te zijn, en naar vluch-
tig oordelen was ze bewusteloos. Rond haar stonden drie mannen: Lukas 
Devos, Stijn Meuris en pastoor Vercruyse. Pjotr checkte haar pols alsof het 
een overbodige routine betrof, maar keek toen lijkbleek op naar Piet. 
“Dood…” 
“Nou nou!” zei Piet luid en autoritair, om te pretenderen dat dit niet de min-
ste indruk op hem maakte. “Nou zakt mijn broek af”, ging hij verder. “Een 
tweede dode valt, en wie treffen we aan bij het lijk? De drie hoofdverdach-
ten van de vorige moord! Dit is een grap aan het worden.” Hij liet een stilte 
vallen en keek vanonder zijn wenkbrauwen naar de drie mannen. 
“Lukas heeft het gedaan.” zei Stijn. “Het was toch Kim Dielens die zijn mo-
tief aan jullie heeft verklapt, niet?”  
Lukas stond zichtbaar witheet van woede, maar wist dat hij nu best geen 
muilperen uitdeelde. Hij schreeuwde echter: “Jij godverse onderkruiper! Je 
weet zeer goed dat het die homoseksuele pastoor hier is, die dit op zijn 
bruine kerfstok heeft! Hij kon het niet verdragen dat Kim Dielens zijn 
vriendje heeft binnengedaan!”  
Pastoor Vercruyse toonde nu voor het eerst een reactie. Hij keek veront-
waardigd naar Lukas en bracht stamelend uit: “Ik weet niet of iemand dit al 
weet, maar ik heb Kim Dielens nog gesproken nadat ik de keuken over mijn 
toeren had verlaten. Ik zei dat ik de barbaar ging vinden die Robert had 
vermoord om diens hersenen persoonlijk uit te lepelen. Kim Dielens zei me 
toen dat zij zware vermoedens had dat Stijn Meuris Robert had gemold. 
Toen ik haar vroeg waarom ze dat dacht, zei ze dat zij veel meer wist over 
Stijn Meuris dan algemeen werd aangenomen. Ik heb er haar toen niet 
meer over gevraagd, maar dat had ik dus beter wel gedaan, want nu is ze 
met haar geheim naar St.-Pieter. Stijn wist dat Kim meer wist, en heeft 
haar daarom vermoord.” 
Na deze ontboezemingen van de geestelijke, stonden de vijf mannen maar 
wat te schuifelen. Piet zuchtte. “Met andere woorden: Stijn zegt dat Lukas 
het gedaan heeft, Lukas zegt dat de pastoor het gedaan heeft, en de pas-
toor zegt dat Stijn het gedaan heeft. Prachtig. Toon nu meteen alledrie jullie 
handen!” Dat gebeurde spontaan. Piet en Pjotr bestudeerden de zes han-
den. Op geen enkele was bloed te bespeuren. 
“Doe geen moeite gasten”, zei Lukas, “ze is ook met rattenvergif gemold. 
Die bloedneus komt omdat ze nogal hard tegen de vloer is gegaan blijk-
baar.”  
 
Is de laatste dode gevallen in de parochiezaal, of vallen er nog lijken uit de 
kast? 
Zullen Piet en Pjotr dit ingewikkelde driehoeksmysterie oplossen? 
Wat wist Kim Dielens over Stijn Meuris? 
Wie heeft Kim Dielens vermoord, en dus hoogstwaarschijnlijk ook Robert 
Smid? 
  
Lees het in de laatste aflevering van “Inspecteur Piet Uytebroeck en 
de Rock n’ Roll-moorden”! 
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Raadsels 
Na het “specialleke” uit het vorige nummer deze keer weer twee gewone 
sudoku’s. De linkse is er één van medium moeilijkheidsgraad, de rechtse is 
er één voor de experts... 

4   6    1 8 

  1  2 9 4  6 

    8   7  

2  3  4  9   

    9     

  8  7  3  5 

 3   5     

9  7 3 6  1   

8 2    4   3 

 5  3   6   

  4      2 

8    9 1    

 8 7      1 

 3  5  2  6  

9      8 5  

   1 3    9 

3      7   

  8   7  2  

Naar verluid bedacht Einstein deze quiz. Volgens hem kan 98 % van de we-
reldbevolking de oplossing niet vinden. Het is geen strikvraag, je kunt door 
logisch redeneren tot de oplossing komen.  
De feiten :  
Er zijn 5 huizen in 5 verschillende kleuren  
Elk huis wordt bewoond door een persoon van een verschillende nationali-
teit  
Elke persoon drinkt een bepaalde drank, rookt sigaren, en houdt een huis-
dier  
Ze hebben allen een verschillend huisdier, roken een ander merk sigaren en 
drinken allen een verschillende drank.  
De vraag :  
Wie heeft vissen ? 
Tips : 
De Brit woont in een rood huis  
De Zweed heeft een hond als huisdier  
De Deen drinkt thee  
Het groen huis staat links van het witte huis  
De eigenaar van het groene huis drinkt koffie  
De persoon die Pall Mall rookt kweekt vogels  
De eigenaar van het gele huis rookt Dunhill  
De bewoner van het middenste huis drinkt melk  
De Noor leeft in het 1e huis  
De persoon die Blend rookt woont naast de persoon die katten heeft  
De persoon die paarden houdt woont naast de persoon die Dunhill rookt  
De eigenaar die Blue Master rookt, drinkt bier  
De Duitser rookt Prince  
De Noor woont naast het blauwe huis  
De persoon die Blend rookt heeft een buur die water drinkt 
(Extra tip: het kan handig zijn alles in een tabelletje te zetten) 
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De reden dat ik me kandidaat stel voor het Praesidium is dat ik meer wil 
betrokken zijn in het hele Chemica‑gebeuren. Ik kies de functie van Cursus 
omdat dit het best bij me past en de taken van de Cursus me enorm aan-
spreken. Dit jaar heeft het Praesidium de cursusverkoop fantastisch goed 
geregeld. Ik wil dit volgend jaar minstens even goed doen, zelfs beter als 
dit nog mogelijk is. Waarom jullie mij moeten kiezen? Simpel, ik ben 100% 
gemotiveerd om deze functie op me te nemen volgend jaar. Alle taken bin-
nen deze functie kan ik aan en zal ik graag doen. Van proffen contacteren 
en overhalen tot de talloze uren in ons kot slijten, ik wil dit allemaal met 
plezier en ook zo goed mogelijk doen. Het vele werk schrikt mij niet af. In-
tegendeel, ik zie het juist zitten om deze uitdaging aan te gaan. Deze moti-
vatie zal zeer belangrijk zijn om al jullie cursussen op tijd klaar te hebben. 
Verder is een goede, duidelijke communicatie een belangrijk punt. Iedereen 
moet precies weten welke cursussen wanneer kunnen afgehaald worden. Ik 
zal dit zo goed mogelijk doen en heb zelfs al ideeën om dit nog te verbete-
ren. Maar dit zal eerst nog moeten besproken worden met het Praesidium 
om te zien in hoeverre dit mogelijk is. Kort samengevat: Ik ben volledig 
gemotiveerd voor deze functie en wil dit gewoonweg zo goed mogelijk doen.  
 
Vragen of opmerkingen? juanita.verstraete@ugent.be 
 
Juanita 

Kandidaat-cursus: Lieven Volckaert 

Een student zonder cursussen is als een cantus zonder bier…  
 
Ik smijt mezelf hiervoor in de ring om volgend jaar jullie Cursus te worden. 
Laat mij me even voorstellen, Lieven Volckaert, West-Vlaams biochemist in 
spé, misschien klinkt deze naam je onbekend, je bent me ongetwijfeld wel 
al eens tegengekomen op één van de vele chemica-activiteiten. Nu, waarom 
kies ik voor cursus. Als geen ander besef ik hoe handig een goeie cursus 
kan zijn. Stuk voor stuk zullen ze gecheckt, verbeterd, vereeuwigd worden 
als zijnde echte Chemica-cursussen. Ik ga aankloppen bij alle proffen om 
ook maar eender welk velletje papier dat zij in hun cursus gebruiken af te 
troggelen, te kopiëren en te verdelen. Als er proffen zijn die voor mijn neus 
de deur dicht gooien, zet ik er mijn maatje 45 tussen. Geen enkele prof zal 
bijhouden wat jullie, Chemica-leden en niet-leden toebehoort. Daar sta ik 
voor garant! 
Ik wil ook alle cursussen verdelen bínnen Chemica zelf, en liefst zo rap mo-
gelijk na de start van elk semester. Enige opties zoals geperforeerde cur-
sussen en plastiek zakjes (superhandig!!) draag ik hoog in het vaandel. 
Voor wie meer van mij wil weten, scroll gerust verder naar volgend acade-
miejaar S4, 3de verdieping: het enige echte sfeervolle Chemicakot!  
Tot in den draai! 
Lieven 

Kandidaat-cursus: Juanita Verstraete 
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Wedstrijd 

Voor wie niet bij iedere foto de juiste naam kon plakken, volgt hieronder de 
oplossing van de wedstrijd in het vorig Pipetje: 1. Lieven, 2. David, 3. 
Andreas, 4. Jihed, 5. Isabelle, 6. Kurt, 7. Steven, 8. Kenny, 9. Lien, 10. 
Xander, 11. Katrien, 12. Muriël, 13. Laura, 14. Vicky 
De twee prijswinnaars zijn: Seppe De Smet (1ste bach CH) en Lies 
Schoonaert (2de bach BTBC), zij winnen een ticket voor “De zaak DNA”. 
Ook deze keer zijn twee tickets voor “De zaak DNA” te winnen. Antwoorden 
kan je doorgeven via de pagina van het Pipetje op de site… 
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   3                     

                        

 5                       
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     7             
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    10              
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12 
 
 
 

1. Noorse god met hamer 
2. Omstreden jongerenbanenplan van Franse premier 
3. Element met symbool Sb 
4. Onder deze naam staat het H5-N1-virus ook wel bekend 
5. In het paleis in deze plaats werd het vredesverdrag na WOI getekend 
6. Hoofdstad van Finland 
7. Munteenheid van Japan 
8. 
 
9. Hierna wordt een schacht commilito 
10. Vul in: Edite, bibite, collegiales. Post multa saecula, … nulla 
11. Nieuwe trainer van Club Brugge 
12. In deze zaal vond het galabal van Chemica plaats 
13. 
   
 
 
 
14. Deze tovenaar is de grote vijand van de smurfen 
15. Deze biochemische katalysatoren zorgen er onder andere voor dat we 

voedsel kunnen verteren 

N 
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Kandidaat-PR: Jihed Chaieb 

Hallo iedereen die nu niet aan het opletten is in de les, maar eerder het Pi-
petje leest dat veel veel veeeeeel interessanter is. Ik ben dus Jihed en ik 
stel mij kandidaat voor de functie van PR. Voor de mensen die het nog niet 
wisten: dit is dus een verlenging van mijn functie. Waarom ik er een ver-
lengstuk wil aanbreien?? Wel, we hebben dit jaar enkele nieuwe sponsors te 
pakken gekregen die zeer enthousiast waren en het goed zien zitten. Ik wil 
de contacten met hen dus verder uitbouwen, zodanig dat ze niet meer zon-
der ons kunnen. 
Verder zou ik nog graag enkele extra sponsors vinden want dat kan nooit 
kwaad. Ten slotte zal ik zoals dit jaar steeds de wekelijkse mail verzorgen 
met de Chemica agenda zodat jullie zeker weten wat er te doen is in jullie 
eigen fantastische club. Want het loont zeker de moeite. 

Kandidaat-sport: Lien Van De Voorde 

Naam: Lien - uw toekomstige sport-praeses - Van de Voorde 
 
Toeren per minuut: als snelste vrouw van Gent (snelste vrouwenronde op 
de 12-urenloop gewonnen) moet ik mijn hart volgen en sport-praeses wor-
den 
 
Topsnelheid: 1L bier in jeneverglaasjes in 56 seconden (ik daag jullie uit om 
het sneller te doen) 
 
Bouwjaar: 5 juli 1986. Sleet kan er nog niet opzitten!   
Heb je interesse, kom maar eens langs. 
 
Kleur: Blauwe ogen waarin je kan verdrinken maar geen paniek, ik heb mijn 
reddersdiploma op zak. 
 
Opties: “Snookeren” is een favoriete bezigheid 
Skiën, surfen, snowboarden, volleybal, zwemmen, waterpolo, … het is alle-
maal mijn ding. 
Kan getuned worden (o.a. voor galabals) 
 
Kostprijs: overeen te komen, maar liefst meer (stemmen) dan een ander. 
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Dixit (quotes van proffen) 

Ook deze keer weer een karrenvracht quotes uit de verschillende lessen… 
Ook jij kan quotes doorsturen via de pagina van het Pipetje op onze site. 
Gewoon doen! 
 
Prof. Adriaens (dierkunde): 
“Sommige mensen kopen een roodwangschildpad en steken dat in zo'n 
groen bakske met plastieken palmboomke. Maar da beest wordt groot en da 
past dan nie meer in da groen bakske met plastieken palmboomke en schijt 
zijn bakske vol. Maar dat wordt er niet bijverteld in de winkel.” 
“Dat beest is ongeveer even oud als ik, begin de 30, allé halfweg de 30.” 
“Wij zijn allemaal gezellig samen beenvis.” 
“Zou een beetje saai geweest zijn, moest ik nu een penis van een mens 
getoond hebben, dus daarom van een vogel.” 
“Zijt blij dat uw zintuigcellen niet alles detecteren, dan maakt ge er nog iets 
zinnigs van.” 
“Sommige mensen hebben nog kieuwspleten, maar dat wil niet zeggen dat 
ze in bad 3 uur kunnen onderblijven.” 
(Bij een filmpje van een hagedis die op ’t water loopt): “Geen trucare, geen 
foefelare, hij loopt echt op ’t water. Dit is de christushagedis, zoek de 7 ver-
schillen.” 
(Liesbeth Allais, 1ste bach BTBC) 
 
Prof. Thas (wiskunde): 
(De prof merkt plots op hoe leeg het auditorium wel is op woensdagvoor-
middag): “Hoe komt dat eigenlijk? Ik tel hier maar 60 studenten en in al die 
richtingen samen zitten er 350. Das het ene jaar bij het ander. Verleden 
jaar kreeg ik ze niet buiten. En vandejaar krijg ik ze niet binnen.” 
“Ik vraag mij af wie hier op dinsdag in de late namiddag lesgeeft. De spons 
is weg en dan moet ik zo'n ding gaan halen waarmee ge de pompbak uit-
kuist. Er zijn bijna geen krijtjes meer. En de micro is ook niet aangesloten, 
binnen een kwartier ligt die in pan.” 
(Liesbeth Allais, 1ste bach BTBC) 
 
Prof. Van Daele (wiskunde): 
“Dit programma trekt op niet veel, het is dan ook ontwikkeld in Leuven hé!” 
(Jasper De Mullier, 1ste bach CH) 
(Over naamgeving onbekenden): “’t Is gewoon een naam hé, of dat dat nu 
x of t of z of hubeldebub noemt…” 
(Xander Hillewaere, 1ste bach CH) 
 
Prof. Martins (structuuranalyse): 
“De scriptor weet het altijd beter…” 
 
Prof. Vandenberghe (fysica): 
(over (dierlijke) energiebronnen): “Je kan hiervoor muilezels gebruiken, en 
zelfs olifanten als je wil. In de Islamitische landen gebruikt men hiervoor 
vrouwen, maar dan heb je zoveel winst niet” 
(Sofie Abé, 1ste bach CH) 
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Dixit (quotes van proffen) 

Prof. Bultinck (chemische binding) 
(Op 1 maart): “Voor wie die karaktertabellen uit het hoofd leert, geldt vanaf 
vandaag een ophokplicht” 
“Aromaticiteit is meer dan een potteke opendoen en ruiken of het zoals 
frangipannekes ruikt.” 
“Dan moet dat elektron kiezen, ofwel kruipt hij bij een ander in een enve-
lopke, dan is het spel en miserie. Te vergelijken met het huwelijk. Ofwel…” 
(Een trucje om de elementen van de zuurstofgroep te onthouden: O-S-Se-
Te-Po): “Ons Sofie zevert tegen Pol” 
(Een trucje voor het onthouden van groep II: Be-Mg-Ca-Sr-Ba-Ra): “Belgen 
mogen kakken en stronten bakken, rara…” 
(David Weinberger, 2de bach CH) 
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Poëzie 

Op elk moment van de dag 
is er geen enkel moment 

dat ik je niet mis 
 

Op elk moment van de dag 
is er geen enkel moment 
dat ik niet aan jou denk 

 
En elk moment van de dag 
dat ik je mis en aan je denk 

is geen moment verloren 
  

(Bo Van de Moortel, 1ste bach CH) 
 
 

Inspiratie 
 

Wat is inspiratie 
een muze, een engel, een ster 

een rare hersenkronkel 
of gewoon een deur naar innerlijke vrede  

die opengaat 
 

(Liesbeth Allais, 1ste bach BTBC) 
 
 

No 
 

First, there was only me 
Then, suddenly there was you 

 
You looked amazingly beautiful 

The first night I saw you 
 

I went totally crazy 
So I had to ask you 

 
I had to ask you about us 

But you just said no 
 

We could reach beautiful things 
But you just said no 

 
Think about it, our spirits together that gives magic 

But you just said no 
 

Now it’s my time to say no 
Now it’s my time to say no to life…  
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Kandidaat-scriptor: Jasper De Mullier 

JAPPIE FOR SCRIPTOR! 
Hallo beste CHEMICA – leden. Mijn naam is Jasper -Jappie- De Mullier en ik 
zit in de eerste bach Chemie. Wat ik hier wil verkondigen? Wel, ik wil jullie 
laten weten dat ik mij kandidaat stel om volgend jaar in het Praesidium te 
gaan als Scriptor.  
Waarom Scriptor? Omdat ik er graag zou voor zorgen dat het Pipetje vol-
gend jaar van hetzelfde niveau is als nu en omdat ik denk dat ik dat wel zou 
kunnen. Ik heb ook reeds ervaring op dit vlak; ik heb namelijk in het secun-
dair actief meegewerkt aan het uitgeven van een leerlingentijdschrift. Ten-
slotte wil ik nog vermelden dat ik zeer graag het hele CHEMICA – gebeuren 
wil ondersteunen. Ik zal mij dus de volle 100% (en mogelijks nog meer) 
inzetten voor mijn functie en de algemene organisatie van CHEMICA. Men-
sen die mij kennen, weten dat van mij.  
Zo, dit was dan mijn ‘propagandatekstje’ voor mijn kandidatuur als Scriptor. 
Hopelijk heb ik jullie kunnen overtuigen van mijn gedrevenheid en stemmen 
jullie op mij! Tot op één van de volgende activiteiten! 
 
Jasper De Mullier, 1e bach Chemie 

Kandidaat-web: Kurt Hoogewijs 

Beste Chemicaleden, 
Ik ben Kurt, de huidige web van Chemica en tevens de trotse maker van 
onze website en ik zou jullie graag overtuigen om dit jaar (al of niet op-
nieuw) voor mij te stemmen nu ik mij opnieuw kandidaat stel voor de func-
tie web in het academiejaar 2006-2007. 
Om het even niet te hebben over mijn capaciteiten als web, zou ik jullie 
graag even meedelen wat ik zoal gepland heb voor het komende jaar, in-
dien jullie mij natuurlijk waardig achten, want dat is natuurlijk de hele opzet 
van deze verkiezingen. 
Naast een verdere uitbreiding van het fotoalbum met smilies, quotes en 
meer van dat fraais, zou ik ook graag de database met examenvragen func-
tioneler en completer willen maken, omdat de meeste mensen blijkbaar nog 
altijd de voorkeur geven aan het forum. Hiermee bedoel ik dat er een mo-
gelijkheid zal komen om ook afbeeldingen (denk maar aan structuren uit 
het examen organische chemie of schakelingen uit elektromagnetisme) e.d. 
te uploaden, iets wat via het forum niet mogelijk is. 
Ziezo, dat is mijn plan voor het volgende jaar, ik hoop dat jullie er iets in 
zien, en ik zal natuurlijk zoals steeds open staan voor jullie zondvloed aan 
fanmail, lofprijzingen, smeekbedes, suggesties en als het echt moet ook de 
opmerkingen, enkel hijgtelefoons zullen in de toekomst niet meer worden 
getolereerd. 
 
Tot 25 april, 
Kurt Hoogewijs, 
Web 2005-2006. 
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Wist je dat... 

Wist je dat… 
… Polet (2e bach CH) een fantastische inbreng deed bij het affiches plakken 
… hij overal nog eens flyers ging bijplakken 
… je met bier zeer goede lijm kan maken 
… Steven (Feest) en Kenny (Penning) soms handje in handje lopen 
… dit enkel was voor affiches (30 en opgerold) te dragen 
… wij hierbij andere bedenkingen hebben 
… de affiches hun werk goed gedaan hebben 
… er dus veel volk was op het Galabal 
… het Galabal zeeeeeer leuk was 
… zij die er niet bij waren ongelijk hadden 
… het ontbijt in de Sjakosj ook zeer smaakte 
… Steven (Feest) en Jasper (1e bach CH) plotseling beseften dat het al licht 
was 
… zij dan maar gingen gaan slapen om 09.00u ’s morgens 
… de cocktailavond de dag voordien ook zeer leuk was 
… de cocktails zeer lekker waren 
… het is dan ook logisch dat alles op was 
… de 100-dagen mensen ze nogal straf vonden 
… zij fruitsap bij vroegen omdat het brandde in hun keel 
… wij dan eens goed lachten en hen vertelden dat ze nog veel moesten leren 
… Chemica cocktails liefde induceren  
… Lies(2de bach BTBC) daar het levende bewijs van is  
… anderen er hun maag er door ledigen langs de verkeerde weg 
… de cantor van de Farma (Brecht) niet zo goed kan zingen 
… de Farma het spelletje ‘Fonteintje’ niet zo goed snapt 
… zij dan maar de Chemica nat spoten met bier 
… David (scriptor) en Xander (1ste bach CH) hier het slachtoffer van waren 
… Lies (Politeia) op deze cantus volgende quote liet optekenen: “Da’s ook de 
eerste keer: mijn codex is nat en ik niet…” 
… de afwezigheid van Joa (cantor) daar misschien voor iets tussenzat 
… Joa toen in München zat (im Hofbräuhaus???) 
… Kenny (penning) zijn banaan is verloren op de oudleden-cantus 
… hij daarna een heleboel sterretjes zag draaien ten gevolge van zijn straf 
… Bouletje volgende vrije versie ten gehore bracht: “En Pottie die zit zat in 
bad en krabt de korsten van zijn gat… H, T en D” 
… Kurt (web) regelmatig eens moest demonstreren aan de schachten hoe je 
pagina's moet afroepen? 
… hij er samen met Bouletje in slaagde een plastiek bekertje in brand te krij-
gen 
… er hierdoor HCl ontsnapte 
… ze dan maar wijselijk besloten hun model “schoorsteen” niet te commercia-
liseren 
… Isabelle (praeses) wel eens kan genieten van een massage van Justine 
(1ste bach CH) 
… ze dat beter vindt dan (sommige) seks 
… ze geliefd is door Farma mensen 
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Wist je dat... 

… ze volgend jaar in het buitenland zit 
… er misschien een link tussen beide zaken bestaat 
… maandagavonden in de Sala zeer leuk kunnen zijn 
… sommige mensen daar behoorlijk zat worden 
… dit hilarische taferelen oplevert voor de omstaanders 
… het na een clubavond ook nog leuk kan worden in de Tequila  
… het ook laat kan worden  
… dit gepaard gaat met overconsumptie bij bepaalde personen  
… Seppe (2de bach BTBC) het leuk vindt er op de tafel te slapen  
… hij later ook opgerold op zo'n klein podium dacht comfortabel te slapen  
… ook Lies (Politeia) behoorlijk van de kaart was 
… Lieven (1e bach BTBC) niet wist waar Horeca voor staat 
… hij de opneningszinnen uit pipetje 4 uitgeprobeerd heeft  
… hij slaag gekregen heeft van 5 vrouwen 
… hij geen slaag heeft gekregen bij zijn eigen openingszin 
… Lien(2e bach CH) spontaan repliceerde met: “Ik lig wel al in mijn bed, 
maar kom maar naar boven” 
… dit wel het officieuze, maar niet het officiële begin was 
… Lien nú al niet goed overeen komt met Lievens nicht die bij hem op kot zit  
… Lieven te lui is om zich in deze discussie verder te mengen 
… Wolfgang (1e bach BTBC) op maandagochtend voor gans de treinwagon 
verklaarde dat hij zijn schaamhaar had afgeschoren 
… hij heel de dag heeft zitten krabben aan z’n testikels 
… hij zelfs van een dame uit de Farma een boekje over hoe men zich moet 
scheren, heeft gekregen 
… Charlotte (1e bach BTBC) misselijk is geworden tijdens het chatten met 
Axel (1e bach BTBC) 
… die abortus er misschien voor iets tussen zit 
… Axel dan maar een aanzoek heeft gedaan bij Charlotte 
… hij daarbij letterlijk door de knieën is gegaan 
… Charlotte helaas voor hem een ijskonijn is 
… ze toch een zwoele blik heeft 
… Axel heeft besloten om homo te worden 
… hij heeft besloten om zijn beenhaar af te scheren (lees: waxen) om deze 
straffe daad sterk te maken 
… hij hiermee natuurlijk zijn punt wel heeft gemaakt 
… Wouter (1e lic CH) een beest is in bed 
… Tomas (1e lic CH) dit geweten heeft 
… het hier wel degelijk om snurken gaat 
… Seppe (2e bach BTBC) zat in practicum plantenfysiologie zat 
… hij er zich dus niet veel meer van herinnert 
… lenen bij mevrouw Leemans, lenen is als bij een vriendin! 
… Leopold(1ste bach BCBT) de quotes in het vorige Pipetje niet goed vond. … 
hij het niet kon laten dit onder de neus van de quoteleveranciers te wrijven. 
… hij beter zelf eens iets zou insturen (als hij het toch zoveel beter kan) in 
plaats van kritiek te geven 
… de scriptor alvast benieuwd is... 



Pipetje                                  jaargang: 2005-06 nr. 5  

Activiteiten 

 
 
 
Maandag 24 april: praesidiumverkiezingen 
Van 13 u tot 14 u. aan de Ledeganck en in S4 
 
Dinsdag 25 april: bekendmaking verkiezingsuitslag 22 u. @ Sjakosj 
Met gratis vat 
 
Woensdag 26 april: Bedrijfsbezoek Bruggeman 
 
Donderdag 27 april: Nacht van de Wetenschappen 
Fuif i.s.m. GBK, WINA, Geografica en Geologica 
In Twieoo en Sjakosj 
 
Dinsdag 2 mei: Zwanezang– en ontgroeningscantus, 20 u. @ Salamander 
 
Donderdag 4 mei: Stand-up comedy avond @ Therminal 
 
Donderdag 11 mei: Fuif @ Tequila 
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Nawoord 

Beste lezers, 
 
Ook Pipetje 5 zit er alweer op, zoals jullie waar-
schijnlijk al gemerkt hebben staat dit nummer in 
het teken van de komende verkiezingen. Ik zou 
jullie graag wijzen op het belang van deze verkiezingen: voor het eerst 
sinds lang zijn er zo veel kandidaten en daardoor moeten er dit jaar dan ook 
verschillende erg moeilijke keuzes gemaakt worden. Chemica hecht erg veel 
belang aan jullie stem, jullie kunnen alle praesidiumfuncties rechtstreeks 
verkiezen, gebruik die stem dan ook! Misschien kennen jullie niet alle kandi-
daten, het is ook daarom dat iedereen zich in dit Pipetje aan jullie voorstelt, 
doe dan ook de moeite om deze tekstjes te lezen. Jullie hebben veel macht, 
gebruik deze dan ook op een verstandige manier… Vergeet niet dat het in 
jullie eigen belang is dat Chemica volgend jaar een zo goed mogelijk praesi-
dium heeft. Ik heb er alvast het volste vertrouwen in dat jullie jullie verant-
woordelijkheid zullen nemen. 
 
Rest me nog de taak van alle mensen te bedanken die iets hebben inge-
stuurd. Opnieuw was er erg veel respons, zeker voor de quotes en wist-je-
datjes. Enkel het aantal deelnemers aan de prijsvraag vond ik aan de lage 
kant, hopelijk komt daar verandering in… Ik hoop dat ik ook voor mijn laat-
ste Pipetje als scriptor op jullie enthousiasme kan rekenen.  Ook een woord-
je van dank voor mijn corrector, Bieke, de penning van de OAK (jaja, de 
bijdrage van de Blandijn in het Pipetje wordt steeds groter). 
 
Ik hoop dat jullie het aangenaam vonden om dit nummer te lezen… 
 
Greetz, 
David aka Davke 
Scriptor 2005-‘06 




