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Voorwoord van de senior 

Waarde commilitones, foetussen en ander Chemica-
volk. 
 
 
November, 6 weken voorbij, tijd voor het 2e Pipetje 
dus! Naar aloude gewoonte, tijd voor de praeses 
om weer eens een voorwoordje placeren. 
 

In deze 6 weken is al weer veel gebeurd, en hoe! Onze openingsfuif was een 
massaal succes, van de openingscantus mag het zelfde gezegd worden. Het 
was zeer leuk om niet alleen zoveel Chemica-volk te zien onder de aanwezi-
gen, maar ook veel 1e bachers, want zij zijn de toekomst, commilitones! 
Sommigen onder hen weten al goed wat student zijn is en hoe daarvan te 
genieten ;)… De foto’s op de website spreken dan ook boekdelen. 
Naast feest, zijn cultuur en sport ook al aan bod gekomen met een gezellige 
gezelschapsspelen avond, film, zwemmen en volleybal, waar onze ploeg het 
trouwens weer goed gedaan heeft. 
Verder hebben we ook nog Porter House als 2e stamcafé ingewijd met gratis 
vat, waar ondertussen al enkelen hun 3e thuis hebben. 
 
De fuifbeesten hebben weeral eens bewezen dat Chemica leeft, dat Chemica 
gekend is in Gent! 
 
Aan iedereen die dit alles gemist heeft: shame on you! Kruip eens vanachter 
je bureau, pc, af je vriendin,  overtuig die saaie ouders dat je de sociale con-
tacten nodig hebt en kom af naar de volgende activiteit. Er staat nog meer 
dan genoeg op het programma om de schade in te halen en eens goed door 
te zakken. 
 
Tot in de Overpuurte! 
 
Andreas 
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E. Coli 

E. Coli, mijn beste vriend of eerder de dorpsgek? 
Er was eens een zekere meneer E. Coli, best een nette heer zou je op het 
eerste zicht zeggen en vriendelijk ook, tegen mij zei hij altijd: “zeg maar 
gerust Escherichia”. Maar bij nader inzien bleek hij toch ’n aantal vreemde 
trekjes te hebben… Zo draagt hij liefst ’n jasje van fosfolipiden en dat 
noemt hij zijn ‘membraan’, om nog maar te zwijgen van die lipopolysaccha-
riden die als sieraad moeten dienen. Hij bleek eigenlijk helemaal geen hoofd 
te hebben en geen armen en geen benen. En geen neus en geen haar en 
geen oren. En hij is niet eens multicellulair. Hoe noemen ze dat, schijn be-
driegt? Maar DNA blijkt hij dan toch wel te hebben, maar dat ligt daar zo 
ergens in zijn cytoplasma, zoals hij dat zelf noemt, te ‘drijven’, precies spa-
ghetti in veel te veel saus. Bovendien is hij nogal rond en eigenlijk zo klein 
dat je hem niet eens met het blote oog kunt zien. Om een glimp van hem 
op te vangen heb je zelfs een microscoop nodig. Ja, wij weten genoeg, E. 
Coli is hélemaal geen nette heer. Neenee, E. Coli is ’n bacterie. Maar zou hij 
daarom niet je beste vriend kunnen zijn? Hij is vriendelijk, attent, luistert 
altijd … nog meer weten? Ja, dit klinkt stilaan als de perfecte contactadver-
tentie. Maar toch, wees niet te hard voor je medemens/-bacterie, want er is 
meer dan alleen de buitenkant natuurlijk. En ook de dorpsgek kan een fijne 
mens zijn, zolang je hem daar maar de kans toe geeft. Dus wat zei ik tegen 
E. Coli: “mijn beste Escherichia, aangenaam je te leren kennen en kom ge-
rust eens langs”. 
Liesbeth Allais (2de bach BTBC) 
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Voorstelling praesidium… the sequel 

 
Scriptor: David Weinberger 
Gegroet beste lezers en lezeressen, 
Mijn naam is David, al wordt ik meestal Davke genoemd en ik ben dit jaar 
(opnieuw) scriptor van Chemica. “Hoezo, scriptor? Er was toch al iemand 
anders scriptor?”, vraag je je nu misschien af. Dat klopt inderdaad, maar 
omdat Jasper zijn taak helaas niet meer kon opnemen, heeft Andreas me 
gevraagd of ik mijn “job” van vorig jaar niet opnieuw wilde uitoefenen. Zo 
komt het dus beste (Bio-)Chemisten dat ik dit jaar weer iedereen de oren 
zal komen afzagen (en iedereens mailboxen volspammen) om jullie te over-
tuigen toch maar iets te schrijven voor het Pipetje. Ik hoop uiteraard dit 
jaar op een even massale respons als vorig jaar, zodat ik jullie weer over-
volle Pipetjes kan bezorgen om de verveling (al dan niet tijdens de les) te 
verdrijven.  
De meeste ouderejaars zullen mij al van vorig jaar kennen, maar voor al die 
eerstejaartjes en de mensen met een kort geheugen, zal ik het nog even 
hebben over wat ik— naast Pipetjes ineen steken— zoal doe. Vermits ik 
naast scriptor ook cantor van het FK ben, kan je mij vaak op één of andere 
cantus van een andere FK-kring aantreffen. Het komt dan ook goed uit dat 
cantussen één van mijn favoriete bezigheden is. Als FK-cantor hou ik me 
o.a. ook bezig met de organisatie van de Beiaardcantus (na de Paasvakan-
tie), allen daarheen dus! (een beetje sluikreclame moet toch kunnen hé)  
Indien je nog vragen hebt over het Pipetje of over mezelf, spreek me dan 
gerust eens aan op één van onze talrijke activiteiten of stuur me een mail. 
Don’t be afraid, ik bijt niet (allé niet hard alleszins) ;) 
 
 
Schachtentemster: Lies Pittoors 
Hallo beste Chemica-vriendjes, en misschien vooral de eerstejaars. 
Tijdens de openingscantus van Chemica zijn Jihed en ik verkozen tot 
schachtentemmers, temster in mijn geval. Voor de mensen onder jullie die 
er niet bij konden zijn of de kans niet hebben gehad om met mij een praatje 
te maken, stel ik me hierbij eventjes voor. 
Ik zit in de 2e bachelor pedagogische wetenschappen. Wat (of beter wie) is 
mijn band dan met Chemica, vragen sommigen onder jullie zich nu mis-
schien af? Wel, dat gaan jullie waarschijnlijk wel snel merken. Mijn hobby’s 
gaan van luisteren naar een goede rock-plaat over dansen erop tot eentje 
draaien op de leuke Chemica feestjes. Om al mijn interesses te weten te 
komen, moet je me maar beter leren kennen op de vele studentenactivitei-
ten die Gent te bieden heeft. 
Als schachtentemster hou ik me niet alleen bezig met de doop en schachten 
inleiden in het cantus-gebeuren, maar wil ik er heel het jaar zijn voor de 
eerstejaars. Zitten jullie met een probleem, hebben jullie vragen of leuke 
voorstellen, je kan er altijd bij mij mee terecht. 
Hopelijk tot gauw op een van onze activiteiten... 
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Schachtentemmer: Jihed Chaieb 
Ja hier zijn we dan weer met een voorstellingstekstje. In feite kent 
“iedereen” mij al van uit het 1ste Pipetje. Maar ik ga toch mijn best doen om 
er iets deftigs van te maken. Ik ben Jihed Chaieb en ben dit jaar verkozen 
tot schachtentemmer samen met Lies. Ik zie het echt zitten om wat extra 
sfeer en animo te brengen in het cantusgebeuren en natuurlijk om al die 1ste 
jaartjes (en enkele ouderejaars) een goede Chemicaiaanse (n.v.d.r.: Jihed 
houdt ervan woorden uit te vinden, dit woord zal je dus niet terugvinden in Van Da-
ele) opvoeding te geven met veel bier en plezier!!!  De mensen die mij ken-
nen weten dat ik een heel lieve en brave jongen ben en zullen gepast op 
deze zin reageren door dit te bevestigen aan alle 1ste jaars (even een hint: 
ouderejaars, speel het spelleke mee en zeg: “Jihed is een engeltje”). 
Verder zal ik samen met de mede-schachtentemster een zo leuk mogelijke 
doop organiseren die fun is voor iedereen! Dus ja, ook voor de schachten. 
 
 
Zedenmeesteres: Justine Begerem 
Ja, hallo daar, mezelf even voorstellen zeker. Ik ben Justine, vanaf nu voor 
jullie niet zomaar Justine maar ‘Mevrouw de zedenmeesteres’ 
en gehoorzamen jullie maar blindelings aan alles wat ik zeg op de cantus of 
‘t ga uw beste dag niet zijn.. . Héhé daar trapt niemand in zeker, het is dan 
ook nogal overdreven, ik vraag zoals ieder mens enkel een beetje respect. 
Behalve lollig te proberen zijn, doe ik ook andere dingen in m’n leven. Ik 
heb vorig jaar chemie gedaan, heel tof allemaal maar dat werkte niet goed 
voor me. Nu ben ik student aan Hogeschool Gent en studeer orthopedago-
gie, om het simpel te zeggen: opvoedkunde (hehe klinkt lekker belachelijk 
niet?). Behalve dat ben ik ook actief bij Chemica en neem ik met plezier de 
functie van zedenmeesteres op me. Jullie zien me dus wel nog op Chemica 
activiteiten en zeker op de cantussen... (be aware) x 
 
 
Cantor: Seppe Trenson 
Beste lezer, 
Ik ben Seppe Trenson, ook gekend als die zieke geest, maar liefst gewoon 
Trenson. Ik ben uw cantor dit jaar, dit houdt in dat ik voor de muzikale noot 
moet zorgen op cantussen en een beetje de schwung erin steken ;). Kom 
mij dus zeker eens bewonderen op een cantus, spijt zou je der normaal ge-
zien niet van mogen hebben (en mocht dat toch zo zijn, is dat waarschijnlijk 
uw eigen dikke schuld). Voor de rest kan ik vertellen dak best muzikaal ben 
aangelegd (drum, piano, gitaar), kijk graag eens een filmpje/serie, ik hou 
van een pintje drinken en heb één groot geheim (alléja, kheb er meerdere) 
dat ik hier niet ga verklappen.. Komt dus gerust eens een klapke doen met 
mij, ge zult zien dat ik niet zo’n slechte jongen ben als ze zeggen.  
 
Wees gegroet, een dikke kus (voor de vrouwelijke soortgenoot) 
Seppe Trenson  
Cantor Chemica 06-07 

Voorstelling praesidium… the sequel 
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Openingsfuif: 5 oktober 

Alvorens een verslagje op te maken van dit geniale feestje, wil ik iedereen 
bedanken die in de Tequila aanwezig was! Echt merci!! Want wat voor een 
feestje! 
Negen uur: wij, het praesidium, gaan hoopvol de Tequila binnen om niet 
veel later al (!) vergezeld te worden door enkele Chemisten die het hele-
maal zagen zitten! Een half uurtje later, bij de start van Happy Hour, al een 
halfvolle Tequila die ten volle van dit vrolijk uurtje wou genieten, zoals het 
een goeie Chemist betaamt!! En zo bleef het volk maar binnenstromen… en 
binnenstromen…! Woooooot, zoveel volk nog nooit gezien in de Tequila! 
*Ik wring mijzelf tussen al het volk om toch maar bij die tientallen glazen te 
geraken aan de overkant. Hier en daar een vriendelijke mens die goeden-
dag komt zeggen, een schreeuw van 
links, een feestende hand de lucht in 
rechts en dj Joa die maar blijft gaan. 
Dankwoordje!  De sfeer is super, ik 
kijk tevreden rond en zie de vreugde, 
het plezier, het echte studentenleven 
rondom mij! CHEMICA FEEST! 
Vijf uur: nog steeds 20-30 man in de 
Tequila. Einde: 6h. 
 
En de Feest zag dat het goed was… 
Xander 
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The top 10 unintentionally worst company URL 
 
Everyone knows that if you are going to operate a business in today’s 
world you need a domain name. It is advisable to look at the domain name 
selected as other see it and not just as you think it looks. Failure to do 
this may result in situations such as the following (legitimate) companies 
who deal in everyday humdrum products and services but clearly didn’t give 
their domain names enough consideration: 
 
1. A site called ‘Who Represents’ where you can find the name of the agent 
that represents a celebrity. Their domain name… wait for it… is 
www.whorepresents.com 
 
2. Experts Exchange, a knowledge base where programmers can exchange 
advice and views at 
www.expertsexchange.com 
 
3. Looking for a pen? Look no further than Pen Island at 
www.penisland.net 
 
4. Need a therapist? Try Therapist Finder at 
www.therapistfinder.com 
 
5. Then of course, there’s the Italian Power Generator company… 
www.powergenitalia.com 
 
6. And now, we have the Mole Station Native Nursery, based in New South 
Wales: 
www.molestationnursery.com 
 
7. If you’re looking for computer software, there’s always 
www.ipanywhere.com 
 
8. Welcome to the First Cumming Methodist Church. Their website is 
www.cummingfirst.com 
 
9. Then, of course, there’s these brainless art designers, and their 
whacky website: 
www.speedofart.com 
 
10. Want to holiday in Lake Tahoe? Try their brochure website at 
www.gotahoe.com 

Humor 
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JVW 1ste bach chemie: Nelson Neirinck 
Hallo Chemica! 
Ik ben Nelson Neirinck, de democratisch verkozen JVW van de 1e bach. 
Chemie... 
Je kan mij herkennen aan mijn (soms) weelderige krullenbos, alhoewel dat 
in Gent niet altijd voor de hand ligt. Ik woon in Knokke-Heist (in Heist zelf, 
om preciezer te zijn), en zit op kot achter 't Zuid (Gent dus hé...)  
Nu, wat doe ik zoal als ik niet "studeer"...  
Ik ben lid van de scouts van Knokke, daar geef ik leiding aan de jongsten 
(de kapoentjes). Verder heb ik ook 9 jaar piano gedaan, maar jammer ge-
noeg wordt daar nu slechts weinig gebruik meer van gemaakt... Ook hou ik 
van avontuur... ik doe aan muurklimmen, zeilen, en ja, scouting IS gewoon 
avontuur..  
Verre reizen, wandeltochten door de bergen, tentenkampen, het is allemaal 
aan mij besteed!  
En... in Gent zijn er andere hobby’s ook... (zie cantus...) 
Veel meer kan ik niet zeggen, dus: de leute ermee! En hopelijk tot nog 
eens :-) 
Nelson Neirinck 
 
 
JVW 1ste bach biotech/biochemie: Frédéric Dujardin 
Hallo allemaal! 
Ik ben Frédéric Dujardin en ik ben jaarverantwoordelijke voor de eerste-
jaars biochemisten en biotechnologen onder jullie.  
Mijn taak bestaat er uit jullie op de hoogte te brengen van alle Chemica-
activiteiten van de komende week. Ik zal op de meeste activiteiten aanwe-
zig zijn en tevens ook aanwezig zijn in alle (lees: de meeste) lessen (voor 
zover die twee te combineren vallen).  
Ik ben van Gent en mijn hobby’s zijn: naar vele sporten KIJKEN, zoals voet-
bal, de koers, motorcross, enz. Ook kijk ik graag eens naar een film, en zo 
kom ik bij mijn grootste hobby: muziek beluisteren! 
Hebt ge vragen, bedenkingen of dergelijke: kom eens langs. Wilt ge nóg 
meer te weten komen over mij: kom eens langs! Wilt ge nen babbel slaan: 
kom eens langs! Hopelijk kom ik jullie vaak tegen dit jaar tijdens de vele 
activiteiten en tijdens de lessen! :-)  
Greetz Fré 
 
 
JVW 2de bach chemie: Elisabeth “Liesje” Levrau 
Hallo, ik ben Liesje, JVW van de tweede bachelor chemie.. Als er opmerkin-
gen of problemen zijn omtrent professoren of Chemica of dergelijke, aarzel 
niet dit aan mij te melden zodat ik er zo snel mogelijk iets kan aan doen… 
Voila, kort en krachtig.  
Kus, Liesje xx 

Voorstelling praesidium… the sequel 
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JVW 3de bach biotech/biochemie: Laura Standaert 
Hey.  Ik ben Laura.  Ik ben nu al het derde jaar op rij JVW in bc&bt; en dat 
is nu al even lang als mijn studentenleven in Gent.  Dat studentenleven 
evolueert mee met mij, met mijn ontdekkingen, gaande van cantussen en 
feestjes tot zwaar studeren en blokken.  Ik hoop me dit jaar nog eens goed 
te amuseren, bv op het volleybalplein waar we ons met Chemica dit jaar 
ook bewijzen.  Supporters zijn altijd welkom ;) Tot ziens! 
 
JVW 2de lic chemie: Kenny De Wolf 
Gegroet iedereen. Tot u spreekt een van de JVW’s, in het bijzonder van de 
2e licentie scheikunde. Na 4 jaar student zijn kennen de meesten mij wel al 
als Kenny De Wolf. Mijn taak houdt dus in dat ik mijn mede-studenten op 
de hoogte breng van alle feestjes en zorg voor de goede contacten met de 
proffen. Voor wie mij nog niet kent, een droevige zaak…maar u heeft nog 
een jaar de tijd. Wat valt er zoal te vertellen over mijzelf: ik was vorig jaar 
de penning van dienst bij Chemica, wat er toe geleid heeft dat ik nu een 
goedgevulde spaarrekening heb ;-) Ik kan niet leven zonder mijn muziek-
collectie, gaande van progressive metal over folk metal tot metalcore. Ma-
gic: The Gathering is zonder twijfel het beste kaartspel. Al deze eigenschap-
pen leiden ertoe dat ik op ongeveer elke activiteit van Chemica tot het einde 
aanwezig ben en regelmatig in Outpost Gamecenter te vinden ben. Als het 
ooit zo ver zou komen dat u mij nodig heeft, ben ik zeker dat u mij wel 
weet te vinden. Dank u! 
 
JVW 2de lic biotech/biochemie: Gorik Braem 
Je kunt je afvragen waarom er voor 2de lic biotechnologie nog een jaarver-
antwoordelijke behoort te zijn. Zeker aangezien we vanuit Chemica al over-
vertegenwoordigd zijn door in het jaar te zitten met zowel onze praeses als 
onze PR. 
Wel mijn taak is dan natuurlijk een pak eenvoudiger geworden. Gewoon, 
zorgen dat iedereen op tijd een examenrooster heeft, wanneer er examen-
vragen opduiken zorgen dat iedereen van deze mee kan genieten. Dus er 
voor zorgen dat al die zaken gewoon geregeld worden. 
En dat zal gebeuren! 
Gorik Braem 
2de Lic biotechnologie 
 
 

Voorstelling praesidium… the sequel 
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Gezelschapsspelletjesavond:  11 oktober 

Op 11 oktober jongstleden vond de eerste Chemica game night plaats. Al 
snel kwam de eerste fanatiekeling toe, met name Kenny. Daarop volgde een 
golf van 1ste jaars. Toen ook Louvain er was, begonnen hij en Kenny 
“gezellig” te magicen onder hun twee. De eerste golf 1ste jaars aangevuld 
door wat ouderejaars veroverden Catan en voor we het wisten lagen alle 
beschikbare versies boven. Catan was blijkbaar héél populair en nam een 
grote hoeveelheid van de tafels in, maar wat wil je? Het is en blijft een ge-
niaal leuk spel! 
Later druppelden meer Chemica-leden binnen en werd er een massa poker 
gebeuren opgezet. Meer dan 10 man die samen 1 spel poker zaten te spe-
len, ongezien in onze ogen en wat chaotisch, maar toch sociaal en lekker 
knus. Gelukkig bleven alle nodige kledingstukken aan zodanig dat we 
niemand geshockeerd naar huis lieten vertrekken. Een volgende groep be-
gon aan Jungle speed, kort erna vloog het houten ding (juiste naam weten 
we niet) in het rond en kregen mensen rode strepen op hun handen. De 
magic tafel was ondertussen 6 man sterk geworden en misschien toch een 
beetje sociaal. Andreas en Kurt gingen wat lannen, ze gingen de lan party 
voor het 2de semester “voorbereiden”. 
Het werd een zeer gezellige avond zoals het ook hoort op een gezelschaps-
spelletjes avond. Tegen middernacht gingen de meeste mensen naar huis 
op uitzondering van 3 fanatiekelingen, over hun soort en de magie er rond 
spreken we niet, maar wachten we 4 december af. 
Katrien en Jihed 



Pipetje                                  jaargang: 2006-07 nr. 2  

Sudoku 

8  6  7  1  3 

   6     8 

3  9  2     

 1    5 7 8  

  8 7  1 6   

 6 7 9    4  

    3  2  4 

2     6    

7  1  5  8  6 

     8   3 

      7 8  

  4   7 2 6  

 5  4 2   1  

 7   6   5  

 9   1 5  3  

 3 5 6   4   

 8 1       

7   5      

 K T   O X   

   A      

 X O  T    F 

K   X   F   

  E    C   

  C   E   O 

F    C  O A  

     D    

  A O   K T  

Zoals altijd worden de sudokufans op hun wenken bediend in het Pipetje, 
ook deze keer vind je hier twee ‘gewone’ sudoku’s de linkse is een makkelij-
ke, de rechtse is een moeilijke. 

Wedstrijd 

De sudokuliefhebbers kunnen zich in de handen wrijven want ook de prijs-
vraag is deze keer een sudoku. Als je deze lettersudoku invult dan zal er 
een woord verschijnen. Dat woord is het antwoord op onze prijsvraag, ge-
lieve er ook bij te vermelden in welke rij/kolom je het woord hebt ontdekt.  
Juiste antwoorden die voor de deadline van Pipetje 3 worden gemaild 
naar david-weinberger@skynet.be of worden doorgestuurd via de pagina 
van het Pipetje op onze site, kunnnen jou één van de twee tickets voor 
“De zaak DNA” opleveren…. Meedoen is dus de boodschap! 
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Samen sterker: de Gentse  faculteitskringen anno 2006 

Mocht je het nog niet weten, dan zat je afgelopen weken wellicht verdwaald 
in de Melkweg, maar met de start van het Academiejaar kwamen naast de 
gele fietsen ook de gekleurde linten terug vertrouwd in het straatbeeld. Fol-
klore binnen het Gents studentenleven zegt de éne, “respect”, denkt de 
andere, maar aan één ding kunnen we absoluut niet onderuit: de verbon-
denheid tussen de studentenverenigingen is nergens groter dan hier in het 
hart van onze eigenste Gentse studentenbuurt.  
 
Studeren en zich engageren, studentikoos of academisch… de creatieve dri-
ve en positieve dynamiek zijn parallel maar de nauwe band die de facul-
teitskringen met de leden (JULLIE) hebben schakelt elke student in één gi-
gantisch netwerk dat alle Faculteiten met elkaar verbindt in het grote com-
plex dat onze Alma Mater vormt! 
 
Dat praesidiumlid zijn meer is dan een eervolle vermelding op de website, 
zagen we al in de beginweek tijdens de allereerste editie van de Student 
Kick-Off! Naast veel vertrouwde of minder bekende gezichten die vrijwillig 
instonden voor jullie veiligheid, werd ook verbroederd over de middag wan-
neer iedereen die in de buurt van het Kramersplein kwam, letterlijk vergast 
werd op de startende Barbecue.  
Wie dacht dat Geneeskunde en Biomedische elkaar liever als testlabo voor 
nieuwe pillen gebruiken, kwam bedrogen uit wanneer wij zagen hoe ze lief-
lijk samen de worstjes stonden te draaien. Maar ook de Blandijnkringen en 
Wetenschapskringen sloegen de handen in mekaar! De Wetenschappen 
(WiNa, Geologica, Geografica, Chemica, GBK) trekken dit academiejaar in 
februari trouwens naar de Vooruit om hun “Nacht der Wetenschappen” een 
nog daverender succes te maken 
Ambitieus… en terecht, want vernieuwing loont & met het enthousiasme van 
de praesidia moet het een fluitje van een cent zijn om de zaal te laten ont-
ploffen! 
Ook de info-stand van Blandinia (VGK, KHK, OAK, Filologica, Slavia) is ons 
niet ontgaan op de Kick-Off! Een cluster die ook in het verleden al een suc-
cesformule bleek op onder meer de 12-urenloop! Aldus werd het een onver-
getelijke start voor het begin van een nieuw en spetterend academiejaar! 
 
De drukke bedrijvigheid kreeg echter geen kans om te luwen, want bij de 
kringen volgen de activiteiten elkaar in ijltempo op, zo lijkt het! Naast de 
inschrijvingen en boekenverkopen zijn er ook de meer entertainende 
agendavullers! Velen zien wij ‘s avonds -en ook op meer nachtelijke uren- 
vrolijk rondhuppelen naar en op openingsfuiven of –cantussen: hard wer-
kende maar vooral blije gezichten bij de organiserende praesidia en dolen-
thousiaste reacties bij de bezoekers!  
De Geschiedenis en de Lombrosiana kregen de Twieoo al afgeladen vol! 
Maar ook de Vooruit stond in lichterlaaie bij onder meer de VPPK, de VTK, 
de VGK (fgen) en het VRG!! 
En natuurlijk was er onze eigenste foute praesidiumfuif in de Tequila: van 
Schotse ruitjes tot vuile tatoeages: het was een ongelooflijk beestig feestje! 
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Ook OAK, Chemica en KMF dansten en dronken de nacht in @ Tequila! 
De VEK vierde het vijf-jarig bestaan van de Yucca met een ongelooflijk 
swingende party (wie er was zal het geweten hebben!)! 
Het moet gezegd: jullie zijn goed bezig!!! 

 
Ter verbroedering van al dat orga-
nisatorisch begaafd en hardwer-
kend “lintjesvolk” organiseerde het 
FK ook dit jaar een heuse praesidi-
umBBQ! Een opkomst van onge-
veer 250 man op deze smakelijke 
smulpartij, verplicht ons om dit als 
een geslaagde activiteit te be-
stempelen! Bij pot en pint en een 
lekker stuk vlees werd er heel wat 
afgelachen en bijgepraat! 
 
Wie dus dacht dat het Gentse stu-

dentenwereldje lijkt op een Tropische eilandengroep met elke kliek afzon-
derlijk een eigen kolonie heeft de zaken echt niet door! Gent leeft! Gent is 
hip! En het engagement van onze studenten zal dat in de nabije toekomst 
enkel maar bevestigen! 
          Het F.K. 

Samen sterker 
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Sterke verhalen 

De liefde voor fruit 
            
De 22-jarige Patrick Lawrence uit het Amerikaanse Dacula is afgelopen vrij-
dag om 11.38 uur 's avonds gearresteerd in een pompoenenveld. Lawrence 
wordt openbare dronkenschap, wellustig gedrag, ontucht en onzedelijk ge-
drag ten laste gelegd. 
 
Assepoester in vermomming  
De verdachte verklaarde dat hij vrijdagavond langs een pompoenenveld 
reed, en besloot te stoppen. “Pompoenen zijn zacht en sappig van binnen. 
En er was verder niemand in de buurt.” 
Lawrence verklaarde dat hij zijn wagen aan de kant zette, een pompoen 
uitzocht die aan zijn behoefte voldeed en daar een gat inmaakte. Hierna 
gebruikte hij de pompoen om aan zijn gerief te komen. Lawrence had niet 
door dat hij al enige tijd werd gadegeslagen door een politie-auto uit Gwin-
nett County. Hij merkte hun aanwezigheid pas op toen agente Brenda Tay-
lor hem benaderde. 
“Het was een merkwaardige situatie, dat is een ding dat zeker is”, aldus 
Taylor. "Ik liep naar Lawrence maar hij ging gewoon door met zijn pom-
poen. Ik zei: “Pardon meneer, maar weet u wel dat u een pompoen aan het 
naaien bent?” Hij reageerde heel verrast, keek me toen aan en zei: “Een 
pompoen? Verdomme. Dan is het dus al middernacht geweest.” 
 
 
Zingen tijdens het douchen verboden in Australië 
            
Australiërs mogen niet langer zingen terwijl ze douchen. De maatregel komt 
er in een poging zuiniger om te springen met elektriciteit en water. 
 
10 minuten extra 
De Australische energieleverancier Energy Australia heeft immers berekend 
dat zingen tijdens het douchen maar liefst 10 minuten extra kost.  
Ook andere niet-essentiële activiteiten zoals dagdromen en scheren doen de 
energiefactuur hoog oplopen én dragen bij tot de opwarming van de aarde. 
 
Besparen 
“Een minuut douchen gebruikt evenveel energie als vier uur tv kijken,” zegt 
Paul Myors, energie-efficiëntiespecialist van Energy Australia. “Twee minu-
ten minder douchen per dag kan tot 100 dollar besparen.” 
 
Timer 
Energy Australia beseft wel dat mensen wellicht het zingen niet zullen laten, 
maar vraagt met aandrang om kortere nummers te kiezen. Ook deelt het 
bedrijf 500.000 douchetimers uit die de douchende mens eraan herinnert 
energie efficiënter te gebruiken. 
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Cartoons 
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Wist je dat... 

Wist je dat… 
… de introductiedag niet eindigde in de Therminal maar in de Salamander 
… we al meteen enkele eerstejaartjes konden meenemen naar ons stamcafé 
… het daar nog een gezellige bedoening werd 
… de aanwezige praesidiumleden zich onder andere amuseerden met het 
maken van wist-je-datjes (of wjd’s) 
… wjd’s maken erg leuk is 
… je zelf ook wjd’s kan insturen 
… dit kan via de site of via mail 
… je als het niet anders kan zelfs je wjd’s op een bierkaartje mag afgeven 
… de scriptor dan echter wel niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor 
het eventuele verlies van dat bierviltje 
… we nu een greep uit hetgene dat door het praesidium op de introdag werd 
neergekrabbeld zullen nemen 
… Bieke (OAK) klaarkomt bij de wetenschappen 
… Xander (feest) bij deze uitspraak zat te grijnzen 
… Jihed (PR) van cultuurseks houdt 
… Katrien (cultuur) het vermoeiend vindt om vanboven te zitten 
… Jihed daar geen problemen mee heeft 
… Katrien slikt 
… ze graag rond de “pot” draait 
… er uiteraard ook op de andere activiteiten heel wat wjd’s konden gesprok-
keld worden 
… de Tequila bij onze openingsfuif stampvol zat 
… de Tequila zo vol zat dat onze peter Pottie zelfs niet meer binnenkon 
… Hetty en Femke (2de lic BT) op een Chemica fuif over creationisme dis-
cussiëren  
… dit het bewijs is dat drank de hersenen niet beschadigt 
… Kenny (JVW 2de lic CH) aanpapt met Erasmusstudentjes 
… dat Louvain (2de lic BT) en Vicky (2de lic CH) een omgekeerd rollenpa-
troon uitproberen  
… dat Louvain Vicky nu naar huis mag begeleiden na enkele cocktails 
… dat de penning gsm-nummers verzamelt 
… dat dit vooral van vrouwelijke eerstejaars is  
… dat hij dit puur 'zakelijk' beschouwt  
… een duo eerstejaartjes ons al erg is opgevallen 
… ze al zowat overal aanwezig waren 
… het hier gaat over Lana en Leen (1ste bach BTBC) 
… de mannelijke praesidiumleden bij hen blijkbaar erg in de smaak vallen 
… het niet alleen bij proeven blijft  
… er al 't een en 't ander is uit voortgekomen 
… Leen immers de vice aan de haak heeft geslagen 
… dat alweer voor de nodige commotie heeft gezorgd  
… ontbossen of niet nog steeds een vraagteken blijft? 
… Steven (vice) terecht opmerkt dat ontbossing enkel gebeurt indien een 
praesidiumlid een schachtje versiert 
… er nog niet gedoopt is en er dus nog geen schachtjes zijn 
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Wist je dat... 

… Katrien blijkbaar een hevige fan is van ontbossingen 
… dit wel erg opmerkelijk is, vermits Jihed en Katrien vorig jaar tot aan de 
ontgroening stilhielden dat ze een koppel waren 
… Jihed hierdoor dus aan een ontbossing ontsnapte 
… hij echter graag verkondigt dat het bij hem toch niet nodig is om te ont-
bossen 
… Katrien blijkbaar een nieuwe bijnaam heeft volgens haar jaargenoten 
… ze voortaan Katrientje Cantus heet 
… Kurtje (web) sinds hij op kot zit ook goed bezig is 
… hij wel érg goed overeenkomt met Frauke (FK) 
… je als je Kurt ergens heen wil krijgen enkel maar een sms’je moet sturen 
met “Frauke is hier” in 
… hij dan binnen de 5 minuten opduikt 
… de deelname van de Wetenschappen aan de gocartrace van de VDK 
(diergeneeskunde) niet zonder slag of stoot verliep 
… Kenny er toen voor zorgde dat Davke (scriptor) genaaid werd 
… ze namelijk uit de bocht gingen tijdens de race 
… Davke hierbij een snijwonde aan de elleboog opliep 
… deze wonde gehecht moest worden 
… ook Kurt een ongelukje had die avond 
… hij aangereden werd door een aanstormende gocart 
… hij er echter met de schrik vanaf kwam 
… Brecht (2de bach BTBC) een vriendinnetje heeft?  
… ze een biologe is? 
… dit zeer jammer is voor alle single meiden in heel Gent?  
… dit althans zo is volgens de inzender van dit wjd’je 
… er immers nog genoeg single praesidiumleden zijn ;-) 

Word nu lid via Chemica! 
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Openingscantus:  17 oktober 

Logboek 1 (Geen idee of er nog zullen komen) 
 
[20.09] Logboek in 
[20.09] Piano wordt gestemd 
[20.10] Bekertjes worden spontaan naar Justine gegooid door vrouwelijke 
schachten.. hmm 
[20.13] Probleem n°1: te veel schachten, te weinig codices 
[20.18] 7 codices geleverd =) 
[20.21] Probleem n°2: Waar blijft da bier? 
[20.24] Synthesizer speelt Beverly Hills Cops Tune =S 
[20.25] Cantus in 
[20.27] Whoehoe, ik heb bier 
[20.29] Arne gaat bewijzen dat hij het clublied nog kent 
[20.31] Arne heeft bewezen dat hij het clublied nog kent 
[20.33] Stylo blauw ex 
[20.33] Stylo groen in 
[20.33] Whoehoe, clubliederen met pianobegeleiding --" 
[20.39] Eeeih, een bioloog 
[20.39] Ad Pistum n°1: De wetten van de zwaartekracht worden getart 
[20.40] Frustratie n°1: Jihed @ Synthesizer 
[20.46] Feit n°1: Schachten zijn dom 
[20.50] Lies (Politea) vecht met haar stoel 
[20.55] Ad Pistum n°2: Het feit "Schachten zijn dom" wordt wederom be-
wezen: Ad Fundum is in één keer!  
[20.58] Chaos, hehe =D 
[21.04] Kindergarden-style: Wie al gestemd heeft, neemt zijn oor vast met 
zijn vingers. 
[21.05] Mijn oor wordt warm 
[21.06] Officieel moment n°1: Jihed en Lies (Politeia) @ Schachten 
[21.07] Officieel moment n°2: Justine @ Zeden 
[21.19] Kakofonie n°2: Inderdaad, n°1 vergeten te schrijven blijkbaar :/ 
[21.29] Officieel moment n°3: Pottie @ Vice-Cantor 
[21.30] Officieel moment n°4: Seppe @ Cantor 
[21.30] Schaam u, degenen die het Gaudiamus Igitur nog steeds niet ken-
nen! 
[21.36] 3 vingers: Jihed Jeanet 
[21.37] Frustratie n°2: Wederom @ Synthesizer 
[21.41] Gulle zijt smeerlappen 
[21.41] Gulle zijt klootzakken 
[21.42] Zeden roept klootzak i.p.v. 't smeerlapke te zijn 
[21.43] Terecht gestraft, hehe =D 
[21.50] Rijmschema: Haiku, 3 verzen, respectievelijk 5, 7, 5 lettergrepen. 
[21.51] Feit n°2: Terechte opmerking van OAK, een Haiku rijmt niet... maar 
voor de moeite. 
 Mag ik naar daar gaan 
 Knijp de benen om te staan 
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Openingscantus:  17 oktober 

 want ik ga er aan 
[21.59] Hoeveel schachten heb je nodig om één stoel te gaan halen? Blijk-
baar 2... Feit n°1 wederom bewezen 
[22.01] My Ronnie is over the Ocean 
[22.04] Tempus in 
[22.20] Vrouwelijk schoon vergezelt me =) 
[22.29] Joa begint met een stok te spelen 
[22.36] Tempus ex 
[22.38] Kakofonie n°3: Deze keer niet de 
schachten ;) 
[22.40] Frustratie n°3: Wsl iedereen @ Syn-
thesizer  
[22.47] Zeden is ijverig 
[22.49] Geitenneukers.. Jihaa 
[22.59] Tjoep Tjoep Tjoep, Sonderbar 
[23.08] Vrije verzen: Laat geen Rus aan mij 
[23.12] Lien VdV = Slet 
[23.15] Clue Monster =) (Geen idee meer wat dat was ze =P) 
[23.19] Nog steeds vrije verzen 
[23.44] Tempus in -Het voorbije half uur is er dus niet echt iets memora-
bels gebeurd, enkel mensen die buiten stiekem hun blaas gingen legen (A) 
[00.03] Tempus ex 
[00.04] 6de vat; we zijn goed bezig 
[00.18] Geschrift wordt onduidelijker :$ 
[00.29] Schachten trekken ogen open @ Pappenheimer 
[00.30] Er wordt gekneukeld tijdens een cantus (Iemand heeft daar haakjes 
gezet =P) 
[00.41] Mijn blad wordt nat 
[00.50] Chaos, waar is den Zeden? 
[00.51] Ah daar is Justine? 
[00.53] Hier moest iets staan =)  
[00.59] Le Chevalier, en schachten nemen mijn stylo af =S =( 
[01.02] Schachten zijn eigenlijk maar foetussen... maar whatever ze ^^ 
[01.08] Chemica Leeft 
 Op onze peter 
 Onze schachten 
 Ons sterk Praesidium 
 Onze vaten 
 Onze Vice-Cantor 
 Onze commilitones 
 Het Vat (n°7 was da zeker) 
[01.12] Tempus in 
[01.24] Logboek ex (En neen ik zijn geen jeanet om nu al door te gaan, ik 
heb gewoon geen kot. En ik was blij da ik een slaapplaats heb kunnen be-
machtigen, merci =) ) 
 
Logboek door Bo Van de Moortel (2de bach CH) 
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Cartoons 
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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)… Voor degenen uit minder wis-
kundige richtingen: aarzel niet om in geval van problemen uitleg te vragen 
aan de prof of assistent of aan de ouderejaars. 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)  
Je moet voor dit vak je cursus GRONDIG kennen en begrijpen. Het is be-
langrijk ook de verbanden tussen de verschillende hoofdstukken te zien, het 
kan immers gerust zijn dat het antwoord op één examenvraag over ver-
schillende hoofdstukken verspreid staat. Er is echter geen reden tot paniek 
want het examen is wel makkelijker dan de prof wil laten uitschijnen, dit is 
uiteraard geen reden om het vak te onderschatten. 
 
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, GEGARAN-
DEERD 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 

Survivaltips 1ste bach 
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Survivaltips 1ste bach 

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…  
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. 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,…). Het belangrijkste is dus goed te 
weten waarover je het hebt, want anders zou je wel eens voor onaangena-
me verrassingen kunnen komen te staan op het examen. 
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, dus gaan is aan te raden. Om het geheel te snappen zijn die 
lessen steeds handig. Hoewel de professor zegt dat alles in de slides staat is 
het toch wel aan te raden je cursus erbij te nemen bij het blokken.  
Practicum: het voorbereiden van het practicum, de vraagjes (behalve teke-
ningen uiteraard) kan je zeker een uur doen winnen en is dus aan te raden. 
 
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 erg handig... De cursus van het vak is handig, maar vooral 
bedoeld als uitleg bij de slides, hetgeen uiteraard betekent dat je door enkel 
de cursus te leren ook geslaagd zal zijn. Beheers de cursus, weet wat er 
instaat, en blok zo weinig mogelijk van buiten, aan het van buiten leren van 
bepaalde zaken zal je echter niet kunnen ontsnappen... 
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Geologie (Chemie)  
Vermits dit vak dit jaar door 
een andere prof wordt gedo-
ceerd en er een nieuwe cursus 
wordt gegeven, kunnen we 
over dit vak niet al te veel zeg-
gen…  
 
Rechtzetting: Informatica 
(gemeenschappelijk) 
Ook voor dit vak is er een 
nieuwe prof en een nieuwe 
cursus, de tips uit het vorige 
nummer van het Pipetje had-
den betrekking op de vorige 
cursus en zullen dus waar-
schijnlijk niet (volledig) meer 
van toepassing zijn. Onze ex-
cuses hiervoor. 
 
Voila, dit was het dan, we hopen dat jullie er iets zullen aan hebben  
Steven (Biotech/Biochemie) en David (Chemie) 

Survivaltips 1ste bach 
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Dixit (quotes van proffen) 

Ook deze keer weer waren er enkele aandachtige lezers van het Pipetje 
aanwezig in de les om de proffen op grappige uitspraken of fouten te be-
trappen. Nog even vermelden dat je zelf ook steeds quotes kan doorsturen 
via de site of via mail… Doen dus! 
 
 
Prof. De Clercq (organische) 
Op de introductie dag, tijdens de uitleg over het BaMa systeem: 
 “De eerste Master telt voor 60 studiepunten, de tweede Master telt ook 
voor 60 studiepunten. Samen zijn dit dus 180 studiepunten. Oeps, foutje!” 
 
Prof. Bultinck (kwantum) 
“Men zegt dat de eigenschappen van de isotopen zowat dezelfde zijn. Ge 
moet maar een keer een glas D2O drinken, en wanneer ge na een bepaal-
den tijd verrijst moet ge me maar eens zeggen hoe het was. ... Ge kunt 
daar dus van dood vallen he, en volgens de laatste berichten is da nog 
steeds definitief.” 
“Als je zoiets uit je hoofd kent dan ben je binnen een paar jaar rijp voor een 
instelling” 
 
Prof. Thas (wiskunde) 
Eerste lesuur op vrijdagmorgen in een snikheet auditorium, vraagstuk over 
populaties: 
Studente: “Professor, is het mogelijk voor een beetje verluchting te zorgen” 
Prof: “Ik zal eens kijken  
(kijkt naar knopjes op zijn bank)  
“Ik zie hier verlichting staan maar ik zie geen verluchting staan…” 
(wandelt rustig naar links en kijkt naar de lichtschakelaars op de muur)  
“Verlichting, verlichting, verlichting, maar geen verluchting…” 
(wandelt rustig naar rechts en kijkt naar de lichtschakelaars op de muur)  
“Verlichting, verlichting, verlichting, maar ik zie geen verluchting staan…” 
“Ik zal eens naar de centrale gaan” (wandelt alsof hij naar de deur gaat en 
keert terug) “maar wel na de les!” 
“Kijk mensen, jullie moeten goed studeren dat jullie problemen als deze 
kunnen oplossen” 
Studente: “Maar professor, zonder verluchting zal deze populatie uitster-
ven” 
Prof: “Ahja, dan moet ik minder examens verbeteren” 
 
Prof. Schacht (polymeren) 
“Ik zie daar een hand, ik veronderstel dat daar iemand aanhangt.” 
 
Niet echt een quote, maar we vermelden toch even dit grapje over Prof. 
Hens ingezonden door iemand uit de 2de bach CH: 
Wat zegt Zeger als hij met zijn vrouw en 5 kindjes op een boot zit?  
Alle Hens aan dek! 
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Activiteiten 

16/11  Cocktailavond, 21 u @ Porter House 
  2 euro voor een cocktail! 
 
23/11  FK-fuif, 22 u @ Vooruit 
  Toegangskaart zit bij FK-kaart 
 
27/11  Schaatsen @ Kristallijn 
  Verzamelen om 19 u @ Sala, inschrijven (via site) verplicht! 
 
27/11  Jeneveravond, 21 u @ Porter House 
  
30/11  Fuif, 21 u @ Tequila 
 
4/12  Magicavond, 20 u @ Outpost 
  Ook mogelijkheid tot pokeren 
 
11/12  Muurklimmen 
  Inschrijven verplicht, meer info volgt 
 
12/12  Kerstcantus, 20 u @ Salamander 
 
20/12  Massacantus, 20 u @ St-Pietersplein 
 
21/2  Nacht der Wetenschappen, 21 u @ Vooruit 
  In samenwerking met WINA, GBK, Geografica, Geologica 
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Nawoord 

Beste Chemica-leden (en eventuele an-
dere lezers), 
 
Oktober, waarschijnlijk de mooiste en 
meest zorgeloze maand van het hele 
academiejaar zit er alweer een tijdje op. 
Een hele lading eerstejaartjes stortte zich 
met volle overgave in het studentenleven 
en ook de ouderejaars lieten zich niet 
onbetuigd… Wat mij persoonlijk betreft, 
was het ook een erg drukke maand, als FK-praesidiumlid waren er tal van 
activiteiten waar ik eens langs “moest” gaan om mijn kop te laten zien. 
Leuk, uiteraard, maar best wel vermoeiend ook en het had als gevolg dat ik 
op enkele Chemica-activiteiten maar redelijk laat kon opduiken. Ik heb me 
alvast goed geamuseerd want oktober is voorbij gevlogen en ik hoop van 
jullie hetzelfde. 
 
Ook aan het tweede Pipetje van dit academiejaar is een einde gekomen. 
Hoewel het al de tweede editie was dit academiejaar, was het voor mij het 
eerste van dit jaar als scriptor. Ik zou dus graag van de gelegenheid gebruik 
maken om Jasper te bedanken voor zijn (weliswaar korte) passage als 
scriptor, want het eerste Pipetje mocht best wel gezien worden. 
  
Nu ik weer de scepter in handen heb over het Pipetje rest er me nog enkel 
weer het gebruikelijke betoog af te steken en jullie allen te vragen om ook 
eens achter de pc te kruipen en een artikeltje, quote of wist-je-datje door te 
sturen… Ik ben er zeker van dat er zich onder Chemica-leden heel wat men-
sen bevinden die graag eens iets schrijven, doe dat dan ook! Ik zou jullie 
alvast heel erg dankbaar zijn, en onze leden ook. Want hoe meer inzendin-
gen ik krijg, hoe beter gevuld dit Pipetje raakt en hoe meer leesplezier voor 
de lezers. Insturen dus die artikels naar david-weinberger@skynet.be! Al-
vast bedankt. 
 
Ik hoop dat je aan het lezen van dit Pipetje plezier hebt beleefd, tot de vol-
gende 
David aka Davke 
Chemica Scriptor 2005-2007 
FK Cantor 2006-2007 
 




