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Voorwoord van de senior 

Waarde commilitones, schachten en ander ge-
broed, 
 
Nightfall is upon us. 
De donkere, koude wintermaanden staan voor 
de deur ... evenals de blok. Urenlang eenzaam 
over je bureau gebogen tot je rug pijn doet, je 
ogen pikken en je begint af te vragen of het wel 
nog allemaal zin heeft… Het lot van elke stu-
dent. 

Maar niet getreurd! 
Over anderhalve maand staat Chemica er weer 100% voor jullie, om samen 
het licht tegemoet te treden. In het 2e semester staat er bijvoorbeeld op de 
agenda: Nacht Der Wetenschappen in de Vooruit, Galabal Der Wetenschap-
pen, Comedy Avond en natuurlijk nog veel meer leuks. 
Meer dan genoeg redenen om niet op te geven tijdens de examens. En als je 
het dan toch even te lastig krijgt, of nood hebt aan wat sociale interactie of 
gewoon raad i.v.m. een bepaald vak, kan je altijd, 7 op 7, 24 op 24 terecht 
op ons forum! 
 
Over de voorbije maanden rest mij weinig meer te zeggen dan wat eigenlijk 
al geweten is: het was super! 
We zijn zeer blij zo’n grote bende enthousiasten 1e jaars te hebben kunnen 
dopen, jullie in grote aantallen altijd aanwezig waren, net als de trouwe ou-
derejaars, die na al die jaren nog met ons komen mee genieten van het stu-
dent zijn. 
 
Chemica leeft!!! 
 
Namens het praesidium wens ik jullie allemaal een aangename kerst en een 
spetterend nieuwjaar! 
 
Tot in februari, 
Jullie Praeses Andreas. 
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De Absurditeitsconstante 

Een suffe zaterdagnamiddag, jij bent één of andere onmenselijk dikke cur-
sus aan het blokken, de examens komen dichterbij en de wanhoop mis-
schien ook. En dan blijkt dat daar op dat ene blad voor je neus behoorlijk 
wat met constanten wordt gegoocheld... Hier een formule, daar een evenre-
digheid en natuurlijk, en passant een constante. Lang hoef je niet te twijfe-
len, jouw favoriete constante is 1. Hoe absurd kunnen de dingen zijn? Als je 
iets wiskundig, fysisch of ook maar enigszins chemisch wilt uitdrukken, dan 
moet je er gewoon een gezellige constante tegenaan gooien. Nou ja, Avo-
gadro voelde zich vast ook beter in zijn vel met zijn getal op zak. En ja, dat 
lijkt behoorlijk absurd. Want wat heb je nu aan al die constanten? Heb jij 
ooit al es geprobeerd om de gasconstante toe te passen op een scheet? 
Nee, ik ook niet. Je kunt wel cryptische omschrijvingen maken, bijvoor-
beeld: een geel wiskundig mengsel, wat is het? Zal ik het zeggen? π. En als 
je zo steeds weer met constanten wordt geconfronteerd, nou ja, dan begint 
het wel te kriebelen, je wil er zelf ook es eentje uitvinden. Wie houdt je te-
gen, laat je fantasie gerust de vrije loop… En bij deze voelde ik mij geroe-
pen om gehaltes aan absurditeit te gaan bepalen, compleet met formule en 
uiteraard… een evenredigheidsconstante! En ja, zo werd de absurditeitscon-
stante geboren! Absurde humor, mochten ze daar nog es ’n cursus van do-
ceren… 
 
Liesbeth Allais 
2e bach BCBT 
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Doopcantus: 14 november 

Cantus Logboek 2: Inderdaad, weer eentje =) 
 
[21.22] Logboek in (We beginnen met een blauwe stylo, Hooray Hooray) 
[21.26] Joa en Arne krijgen privésletjes  
 (Btw, was ik al zat voor de cantus begon ? Mijn logboek is gelijk onduidelijk 
geschreven :/ Mensen die dit weten mogen mij altijd iets laten weten ;) ) 
[21.27] Ik word (maar ik heb toch geen dt fout gemaakt =D) vergezeld 
door 3 vrienden. 
[21.38] De reu drinkt minder dan de teef 
[21.45] Joa is en blijft een West-Vlaming, onverstaanbaar voor mensen die 
deftig klappen 
[21.48] Yankee Doodle Dandy: kneukeltje @ Cantor 
[21.53] Polet daarentegen is een kaki. Uit sympathie 
[22.00] Schachten kunnen het niet aan! Fysiek, mentaal te zwak! Wenen, 
wenen!  
[22.07] Hihi, hondjes blaffen 
[22.10] Bo heeft geen ritme. Boeoeoe 
[22.14] Twee nieuwe Messiahsen 
[22.17] Hihi, schaamhaar 
[22.20] Quote Polet: "Ek ziet ni meer" (Sorry voor mijn West-Vlaams =P) 
[22.36] Ondertussen hebben vogels gefloten / eksters gekraaid tijdens 
"Auprès de ma blonde"  
 - Hey, ik ben blond =D - en daarna gevolgd door ne salamander 
(Allee, das toch wat da ik er van maak op mijn blad) 
[22.37] Tempus in 
Smilies breiden zich uit, moehaha 
[23.03] Tempus ex 
[23.04] Joa: Commilito Causus Honora 
[23.09] Tamponzuigers 
[23.16] Drinken gelijk (k)hondjes (Idd, wtf xD) 
[23.25] Ik heb het niet begrepen dus ben ik niet mee =)  
 (Daarnaast stond "71.23  92." maar dat heb ik van mijn blad gescheurd) 
[23.26] ADHD (Het was dat liedje met ade, ade, ade)  
[23.32] Nieuwe bladzijde, en "Onleesbaarheid in" 
[23.32] Freya is twee keer mis met pisrijmpje 
[23.33] Gore Slet verkiezing 
[23.34] Jihed heeft ... geen idee, te onleesbaar 
[23.48] Een kleine lekkere blonde schacht als verrassing. 
[00.01] Schachten kunnen het niet aan 
[00.07] Om te kunnen kotsen uit sympathie heb ik nog te weinig gedronken 
[00.14] Tempus in 
Ik heb een Bicky Burger van €1.80 verorberd 
[00.36] Tempus ex 
[00.39] Ik krijg koppijn van het fonteintje... strange idd 
[00.43] Mijn walvis wordt niet gewaardeerd :( 
[00.56] Mmmmmm van metekind 
[01.13] Door plechtige aangelegenheden heb ik niet veel meer opgeschre-
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Doopcantus: 14 november 

ven blijkbaar, maar Freya kan heel mooi zingen (slijmbal) 
[01.45] Na het zingen van nog enkele liedjes, het drinken van een ei in mijn 
pint, en het ontstaan van de eerste zwarte gaten van die avond is het Can-
tus ex en Porter House in. 
 
Logboek by Boow 
 
Enkele sfeerbeelden: 

3 vrienden, 3 vrienden, die gin-
gen eens op zwier, ze dronken 
geen water en te veel bier... 

Samson en Bobientje getting 
it on... 

Tijd voor de eed… en zo 
werd een hele lading foe-
tussen schacht! 
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Het beeld… 
  

De hemel is nog droevig blauw 
En zachtjes komt de zon weer op 

Het gras nog vochtig door de dauw 
Zoals de struiken verderop 

  
Acht keren heeft de klok geluid 

Daar loopt een vrouw met hoge vaart 
In bleke kleren, bruine huid 

Heeft zij het wolkenveld bedaard? 
  
  

De blaren dwarr'len naar beneden 
Verloren elke blik vermeden 

Dromen die gedachten deelden? 
  

Zoals we op de wekker kloppen 
Zal werk'lijkheid de dromen stoppen 
Die zachtjes, zoet verliefde beelden. 

 
Elyfium 

 

Poëzie 
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Dress To Express Fuif: 30 november 

Jullie waren weer allemaal fantastisch op deze ietwat kille donderdag! Een 
voor november goed gevulde Tequila vloog erin om er opnieuw een beestig 
feestje van te maken. Als “combinatie van wat hij vond in zijn kast” wachtte 
jullie Feest op de soms verrassende outfits van al jullie (bio)chemisten en 
dergelijke consoorten. Gelukkig was er een priester aanwezig om de sletjes 
van onze praeses in te tomen. De 2 verpleegsters, het engeltje en het bijtje 
waren er om de gewonden, die de duivel maakte, te verzorgen. Tustin Jim-
berlake liep er undercover ook wel rond. En toen kwam de enige echte Sint 
binnen, de picnicsjes, niknakskes en moksjes (nie te verwarrn met è schoon 
madamtje int west-vloams) vlogen in het rond. De Sint maakte, vergezeld 
van zijn zwarte piet, rond 0h zijn opmars richting podium om cadeautjes uit 
te delen aan al de verklede mensen en alle meisjes mochten eens op zijn 
knie gaan zitten. De ballerina draaide maar weinig rond de wielrenners, 
maar deze konden het met de koers gewonnen bier wel smaken. 
En aan al de mensen die ik nog niet opgesomd heb en die ook nog verkleed 
gekomen zijn, ook proficiat en vooral merci! Zo leeft dit verkleedfuifje in 
mijn herinneringen voort. 
 
Tot volgend jaar! Dan maken we er na de examens een knallende party van 
in de Vooruit op woensdag 21 februari! 
 
Jullie dankbare Feest, 
Xander 
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Het lustrumjaar mag dan wel achter ons liggen, maar dat is geen reden om 
de foto’s die me onlangs door onze schachtentemster Lies werden doorge-
stuurd nog vier jaar in de kast te laten liggen… Voor de mensen die dat nog 
niet zouden weten, de vader van Lies was van 1976 tot ’79 secretaris van 
Chemica en via hem een studiegenoot van hem kunnen we jullie deze foto’s 
aanbieden. Bedankt! 

 
 

Uit de oude doos… 

Een affiche uit de tijd van toen… Zoals 
je ziet was ook toen al Panoramix het 
icoon van Chemica 

Deze foto is een stuk minder oud en 
komt uit een ander foto-archief. 
Herkennen jullie ook deze twee on-
verlaten die onder het motto amu-
sement in het labo hier de Sterre 
onveilig maken? 
Het gaat hier uiteraard om onze 
Commilito Honoris Causa Joa 
Vandroemme (praeses 2001-’02) en 
onze Machinist David Schaubroeck 
(praeses 2000-’01) aka Kèrel.  
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Ook toen al was er Chemica-
textiel te koop… Ziehier de Chemi-
ca T-shirts in seventies style. 

Uit de oude doos… 

De Sint was blijkbaar ook in de jaren zeventig een graag geziene gast bij 
Chemica. Hier brengt hij een bezoek aan één van de labo’s vergezeld door 
een heel leger Pieten. Of heeft de kleur van de anderen iets te maken met 
een fout gelopen experiment? 
De Sint werd gespeeld door Georges “Joe” Billemont (praeses 1977-’78 en 
’78-’79). Rechtse Piet in liggende houding is de vader van Lies, Luc Pittoors 
(secretaris 1976-’79)  
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Raadsels  

Sudoku 

  1  3     

 8   4    2 

9   7   4   

 1  8     3 

7   2 1 5   4 

4     6  1  

  6   8   5 

8    6   7  

    5  9   

 9   1     

 7     4 1  

8       6 3 

  7  5  9 2  

  4 6 8 2 1   

 2 8  3  6   

3 8       1 

 1 9     4  

    7   8  

Zoals altijd twee sudoku’s, misschien handig als ontspanning tussen het 
blokken door of eerder om tussen één of andere cursus te leggen en zo ijve-
rig bezig te lijken ;-)? (De scriptor is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het 
opvolgen van dit laatste advies) 

Om even je hoofd te kunnen breken over iets anders dan de dikke cursus-
sen… 
 
1. Er zijn acht hokken, gemerkt A tot en met H (zie tekening). In ieder 

hok zit of een koe, of een paard. of een schaap, of een varken. 
2. Er is minstens één vertegenwoordiger van elk van deze diersoorten 

aanwezig. 
3. Ten minste één varken zit in een hok tussen twee koeienhokken. 
4. Ieder paard zit in een hok tussen twee varkenshokken. 
5. Er zit geen koe in een hok naast een paard. 
6. Er is slechts één schaap en zijn hok is naast dat van een varken. 
7. Ten minste twee varkenshokken bevinden zich naast elkaar. 
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In de prijsvraag van vorig nummer was het woord “codexkaft” terug te vin-
den in de 8ste kolom, dit wisten ook Mike De Vrieze uit de 3de bach chemie 
en Tim Rogiers uit de 2de bach biotech… Zij krijgen binnenkort uit de han-
den van hun jvw een toegangskaart voor “De zaak DNA”… 
Ook deze keer weer kan je een kaart winnen voor deze interactieve ten-
toonstelling… Het woord dat zal verschijnen bij invulling van het kruiswoord-
raadsel volstaat als antwoord. Meedoen is dus de boodschap! Antwoorden 
kan je insturen via mail: (david-weinberger@skynet.be) of via de Chemica-
site 
 
1.Groot farmaceutisch bedrijf, bekend van Viagra, dat een researchafdeling 
heeft in S4 
2. Gas dat wanneer het in de lagere luchtlagen voorkomt ademhalingspro-
blemen kan veroorzaken. In hogere luchtlagen filtert het UV-stralen. 
3. Naam van het lied dat als volgt begint: “Im Wald, im grünen Walde. Da 
steht ein Försterhaus.” 
4. Een duizendste van een milligram 
5. CH3CH2OH 
6. Radioactief element dat onlangs in de media kwam na een vergiftiging 
7. Afkorting van het element Palladium 
8. Bijnaam van onze cantor, Seppe 
9. Eén van de 4 DNA-basen, afgekort met de letter T 
10. Wie dit chromosoom bezit is een man 
11. Volgens Polet het antwoord op alle vragen, tevens een getal waar enke-
le schachten waarschijnlijk nachtmerries aan over hebben gehouden. 
12. Stad waar Zulte-Waregem haar Europese thuismatchen speelt 

Wedstrijd 
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Wist je dat... 

wist je dat… 
… Katrien (cultuur) superkrachten heeft 
… je daarvoor enkel een –OH groep op haar moet kleven 
… ze dan verandert in Hydroxykatrien 
… Katrien sinds kort een Matrix-vest draagt 
… je haar daardoor ook Katrinity mag noemen 
… Katrien graag kapstokken kust 
… ze dit voor het grote publiek enkel nog maar vertoond heeft in het VIB 
… er op dat moment “toevallig” een etiketje met “Jihed Chaieb” boven hing 
… Katrien haar op dit vlak nogal laat beïnvloeden door mensen van haar 
klas die zowel een baard als een mohammedaans hoedje hebben 
… Seppe (2de bach CH) een vriendinnetje heeft 
… hij langs de ene “kant” toch blij is dat hij niet verkozen is tot schachten-
temmer 
… hij langs de andere “kant” dan ontbost ging worden 
… dit een zeer vreemd zicht zou zijn ;o) 
… hij zichzelf van “kant” zou maken 
… dit nogal ludiek zou zijn om een “kanten” Seppe in ons midden te hebben 
… Lieven (cursus) weer droge humor aan het neerschrijven is 
… de cursus altijd te vinden is om een van z’n droge mopjes te vertellen 
… zelfkennis een mooie eigenschap is 
… Lien (sport) ook eens in het Pipetje wil komen 
… dit bij deze gebeurd is 
… Chemica Home Astrid verslagen heeft met 11-1 in het minivoetbal 
… dit echt te danken was aan de opgekomen supporters 
… de supporters namelijk riepen: “Geen goal is geen seks vanavond!!” 
…. Jihed die avond wou scoren 
… de bal er maar niet in wou 
… dat Jolien (1ste bach BTBC) GEEN, ik herhaal, GEEN frieten en spaghetti  
lust 
… Fré (jvw 1ste bach BTBC) daar blijkbaar erg bezorgd om is 
… het goed is als de jvw inzit met zijn jaargenootjes 
… het practicum plantkunde gesierd wordt door ene jongeman die een fer-
vent opvolger is van de H&M-mode. 
… Stijn (2de bach CH) graag “belletje trek” speelt 
… hij dat op een donderdagavondje uit in Leuven ook eens probeerde  
… hij dit zich achteraf zou beklagen  
… hij per ongeluk bij een allochtone medemens aanbelde  
… die allochtone medemens dat niet echt kon appreciëren  
… Stijnie hierop een spurtje inzette  
… de allochtoon de achtervolging inzette en Stijnie inhaalde  
… de allochtoon hierop prompt zijn revolver uithaalde  
… na veel zeveren alles uiteindelijk goed afliep? 
... Lieven (cursus) al weken een nieuwe rugzak nodig heeft. 
… zijn huidige te klein is. 
… hij uiteindelijk toch een nieuwe gekocht heeft. 
… deze echter maar even groot is als zijn vorige. 
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Wist je dat... 
… hij dit pas merkte bij thuiskomst. 
… Lieven dus een kieken is! 
… de FK-fuif de max was 
… we met een zeer mooie delegatie van Chemica waren 
… deze delegatie de fuif ook heeft afgesloten 
… de cocktailavond opnieuw een overdonderdend succes was 
… na een goeie 2 uur de voorziene 60L er al doorzat 
… iedereen hier z’n lessen zal uit trekken 
… er volgende keer genoeg zal zijn om gewoon iedereen zat te krijgen 
… dit ook zo hoort op een Chemica-cocktailavond 
… zatte mensen leuk zijn 
… Katrien (cultuur) dit jaar daar ook haar bijdrage toe levert 
… Kurtje (web) wel iets heeft voor het meisje achter de bar 
… Liselot (3de bach BTBC) heel erg ontgoocheld was dat er de vorige keer 
geen wjd’s waren over Polet (3de bach CH) 
… dit bij deze zal worden rechtgezet 
… Polet een lint wil met “Dronkaard” op 
… hij echter wel een probleem heeft 
… hij immers niet kan presteren onder druk 
… dit uiteraard zijn titel in gevaar brengt 
… Polet beweert dat zijn imperium aan het afbrokkelen is 
… hij daar wel eens gelijk in kan hebben 
… er op het forum een heel topic is met uitspraken van Polet 
… hij daar blijkbaar erg trots op is 
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Humor 

Hoe maak ik mijn man stapelgek? 
Een handleiding voor de moderne vrouw 
 
Zeg niet wat je bedoelt. Nooit.  
Wees onduidelijk. Altijd.  
Huil. Huil vaak. Zeg dat het zijn schuld is.  
Kom met dingen aan die maanden, jaren, eeuwen geleden gezegd, gedaan 
of gedacht zijn.  
Laat hem zich voor alles verontschuldigen.  
Verstop kleine vrouwelijke dingetjes in zijn sporttas als kleine herinnering 
dat je aan hem denkt.  
Zet de plaat 'You Oughta Know' ("je zou eens moeten weten") van Alanis 
Morissette keihard aan. Kijk hem aan. Glimlach.  
Kijk hem diep in de ogen en begin te lachen.  
Begin te huilen, geeft niet waarom.  
Word overal kwaad om. Het is altijd zijn schuld.  
Lok een rechtstreekse discussie uit over ongesteldheid. Geniet ervan hoe hij 
zich in alle bochten wringt om er onderuit te komen...  
Blijf wrok houden.  
Sta er op tussen de middag een e-mail van 'm te krijgen. Of vaker. Ga jen-
gelen als hij het niet doet.  
Als hij complimentjes maakt, zorg voor een flinke paranoïde inslag. Neem 
niets zomaar aan.  
Gebruik je pappie tegen 'm. Vertel hem over hoe je vader vroeger "iedereen 
in elkaar ramde" die aan zijn "kleine prinsesje" dorst te komen.  
Wees (te) laat met alles, altijd en overal. Ga schreeuwen als hij te laat is.  
Vertel over je vroegere vriendjes. Vergelijk hun goeie dingen met de zijne 
en laat het verschil duidelijk merken.  
Ga overal in een groep heen, het damestoilet in het bijzonder. Doe niets 
alleen. Onafhankelijkheid is een vorm van zwakte.  
Snotter.  
Laat hem raden wat je wilt en wordt boos als ie het mis heeft.  
Maak een plan voor kleine Liefdes-Vieringen, zoals de maandelijkse viering 
van de dag van de eerste zoen, de dag van de verloving, de dag van de 
eerste keer, de dag van het aanzoek, ... (naar behoefte aanvullen). Wordt 
boos als hij er een vergeet. Ga dan huilen. 
Laat je vriendinnen komen en dans met z'n allen mee op 'I Will Survive' - 
met hem erbij. Zing de hele tekst. Zing het zo hard als je kan.  
Verbeter z'n taalfouten.  
Zeg hem dat jouw hoofdpijn zijn schuld is.  
Zeg doorlopend dat je vindt dat je te dik bent. Vraag het hem. Ga dan hui-
len, ongeacht het antwoord.  
Laat de leuke delen weg uit je verhalen.  
Toon belangstelling voor de andere mannen in zijn vriendenclub. Veroor-
zaak vooral problemen met ze.  
Laat hem zich verbazen. Verwarring is een goede zaak.  
Zeg zo vaak als je kunt dat je geen idioot bent en dat je je zeker niet aan-
stelt.  
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Lever kritiek op zijn manier van kleden.  
Lever kritiek op de muziek waar hij naar luistert.  
Maak aanmerkingen over zijn haar.  
Negeer hem. Vraagt hij "Wat is er?" zeg hem dat als hij dat niet weet, jij 
het hem zeker niet zal vertellen.  
Probeer hem te veranderen.  
Probeer hem te kneden.  
Stel voor om je moeder twee weken te logeren te vragen.  
Doe alsof je geïnteresseerd bent, moedig hem aan en veins onwetenheid als 
hij er later op terugkomt.  
Als hij iets in de soep laat lopen, zorg dan dat hij het nooit meer zal verge-
ten.  
Doe alsof je het niet begrijpt en laat het hem nog een keer uitleggen. En 
nog eens.  
Schuif alles op je PMS (pre-menstrueel syndroom).  
Wijt alles aan je PMS, maar alleen na het hem verweten te hebben.  
Vraag altijd als er een stilte valt "Waar denk je aan?"  
Word kwaad als hij niet ziet dat je naar de kapper bent geweest. Ook als 
het niet te zien is.  
Zoek overal iets achter.  
Stel als je volgende doel: hem laten huilen.  
Zeg altijd dat jij alles alleen moet doen.  
Begin een discussie over dat je te weinig aandacht krijgt, vlak voordat het 
voetbal begint.   

Humor 
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Dixit (quotes van proffen) 

De proffen hebben blijkbaar niet te klagen over de aandacht van onze Che-
mica-leden in de les, getuige hiervan is het feit dat we weer heel wat 
quote’s ingestuurd kregen… Blijven insturen die handel! 
 
Prof. Bultinck (kwantumchemie): 
- “In kabouter-Plop-termen uitgedrukt : als er een lijntje is, en ze staan er 
met 2 op, dan is het een closed shell. ... Maar gelieve dat wel wat anders te 
formuleren op het examen.” 
- Situatie: op het bord stond nog iets dat geschreven was door de prof die 
voordien in hetzelfde lokaal had lesgegeven. 
“Ik denk dat die mensen die hier voor mij les geven ooit eens door da bord 
gaan zitten” 
Door goed te wrijven met zijn hand verwijdert hij de krijtresten van het 
bord, en zelfs op die manier verloopt het nog moeizaam. 
“Jezus Christ, ’k wist niet dat professor Strijckmans zo een bodybuilder is” 
 
Prof. Goetghebeur (plantkunde):  
“Een dier is iets dat wegloopt als je boe roept, maar een plant blijft gewoon 
staan…” 
 
Prof. Madder (bio-organische moleculen): 
“Atomen met te weinig elektronen en atomen met te veel elektronen kan je 
vergelijken met mensen met weinig geld en mensen met veel geld, het leidt 
namelijk tot diefstal!” 
 
Prof. Van Driessche (algemene chemie): 
Over de beweging van een deeltje in een kubus, waarbij dit deeltje druk 
uitoefent op de wanden: “De weg die het deeltje heeft afgelegd, is dus twee 
maal de lengte van de cursus.” 
 
Dr. Wim Declercq (moleculaire biologie):  
“Ging je naar de dokter over 20 jaar, je moest nog maar een verkeerde 
scheet laten en je kreeg al antibiotica.” 
“De maandagmorgen is’t markt in Kortrijk, maar niet in Gent, dus lig niet in 
bendekes te babbelen.” 
 
 
Niet echt een quote, maar vermits het in de les gebeurde krijgt het hier ook 
een plaatsje: 
Op donderdag 30 november moest een jongen kotsen tijdens de les fysica 
van prof. Vandenberghe. De jongen in kwestie (naam en richting nog onge-
kend) weigerde eerst naar buiten te gaan, pas toen hij de tweede keer 
overgaf vonden zijn buren het te vuil en zorgden ze ervoor dat hij de zaal 
wel moest verlaten door het te vertellen aan de prof. Enkel de jas en i-pod 
van een WINA-lid jongen (die naast de kotser zat) werden besmeurd, sa-
men met de grond en een bank natuurlijk. 
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Activiteiten 

11/12  Muurklimmen 
  Inschrijven verplicht, via de Chemica-website 
 
12/12  Kerstcantus, 20 u @ Salamander 
 
20/12  Massacantus, 20 u @ St-Pietersplein 
  14 euro voor een kaart, inclusief halve liter-bierpot 
 
21/2  Nacht der Wetenschappen, 21 u @ Vooruit 
  In samenwerking met WINA, GBK, Geografica, Geologica 
 
28/2  Twaalfurenloop @ Sint-Pietersplein 
 
7/3  Cantus, 20 u @ Salamander 
 
22/3  Dies Natalis-fuif @ Vooruit  
 
28/3  Beiaardcantus, 19 u @ Sint-Baafsplein 
 
30/4  Cantus, 20 u @ Salamander 
 
16/5  Cantus, 20 u @ Salamander 
  Ontgroening en zwanenzang 
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Nawoord 

Beste lezers en lezeresjes, 
 
Aan alle mooie herinneringen komt helaas een 
eind, zo is ook het volledige eerste semester bijna 
naar het rijk der herinneringen verbannen. Het moet gezegd, leuke herinne-
ringen, maar toch—zoals steeds wanneer je je amuseert— was het weer 
allemaal zo snel voorbij. Nu breekt helaas een heel wat minder leuke tijd 
aan, het wordt weer eens tijd om onze cursussen binnenstebuiten te keren 
en ons in quasi-totale isolatie voor te bereiden op die ondingen die men wel 
eens examens pleegt te noemen. 
 
Ik hoop dat jullie bij het lezen van dit Pipetje ook af en toe eens jullie ge-
dachten hebben kunnen verzetten om daarna weer met frisse moed de cur-
sussen in te duiken. Ik hoop in ieder geval dat ieder van jullie het schitte-
rend doet tijdens de examens en dat menig prof vol verbazing over jullie 
kennis geen woord meer zal kunnen uitbrengen. En al gaat het iets minder 
goed, whatever you do, don’t panic. Het heeft immers geen zin om de ande-
re examens in gevaar te brengen gewoon omdat het even wat minder is… 
Dus beste lezers: allways look on the bright side of life, zoals Monty Python 
ooit zong en gelijk hadden ze. 
 
Rest er me nog jullie allen een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar 
toe te wensen, probeer er tussen het blokken door ook wat van te genieten, 
want ontspanning is ook tijdens de blok broodnodig. Anders raak je toch 
maar overbelast en dat is uiteraard niet echt de bedoeling…  
 
Voila dat was het dan, ik zie jullie terug in het tweede semester. 
Tot dan! 
 
David aka Davke 
Scriptor 2005-2007 




