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Voorwoord van de senior 

Waarde parochianen, 
 
 
Het tweede semester is nu ruim 4 weken bezig, hoog tijd voor een nieuw 
pipetje met allerlei interessante weetjes over de gebeurtenissen van de 
voorbij weken en aan mij om dit in te leiden! So here it is… 
 
1 In den beginne was er intersemestrieel verlof. 
2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond. 
3 En de Feest zei: Daar zij cocktails! En daar waren cocktails en de mensen 
hadden plezier. 
4 En de Praeses zag de cocktails en dat het goed was. 
5 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste 
week. 
6 En de Vice en de Penning zeiden: Daar zij een fuif in de Vooruit, en dat 
maakte de scheiding tussen een gewone fuif en een zalige fuif. En het was 
alzo. 
7 En de Praeses noemde de zalige fuif hemel. 
8 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede 
week. 
9 En de Cultuur zei: Daar zij computers. En het was alzo. 
10 En de computers verzamelden zich en de Cultuur noemde dit Lan-party. 
11 De mensen speelden tot in de late uurtjes en de Praeses zag dat het goed 
was. 
12 En de Sport riep de mensen bijeen, liet de mensen lopen en noemde deze 
bijeenkomst 12-urenloop. 
13 En om te heersen op den 12-urenloop, deelden ze jenever en soep. En de 
Praeses zag dat het goed was. 
14 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde 
week. 
15 En de Cantor zei: Daar zij bier, en hij riep de mensen bijeen, en noemde 
dit cantus. 
16 En de mensen zongen liedjes, dronken bier en maakten plezier. 
17 En de Praeses zag dat het goed was. 
18 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde 
week. 
 
Tot zover de lezing uit het Genesis. Meer in het volgende Pipetje. 
 
Gaat in vrede en vermenigvuldig u, 
 
Vader Andreas. 



Pipetje                                  jaargang: 2006-07 nr. 4  

Start to read 

Donderdag 1 maart. Kippenvelmoment, uur van de waarheid1, noem het 
zoals je wilt. De laatste restjes examenstress wellen weer op uit de af-
grond… Examenstress: het komt op je af, raast voorbij als een sneltrein
(TGV, HST, Thalis, wat je maar wilt, maar een boemel is het zeker niet), 
onmogelijk te stoppen, en je moet mee… met de rest. Maar daar zijn we nu 
allemaal van af, dus we kunnen op zoek naar een andere hobby. Chemica 
deed reeds een waardig voorstel, start to run. Wel, ik heb er ook zo eentje, 
ja, ik begin met een start to read-campagne2. Nu denkt ge zeker, gaat die 
zich weer eens interessant maken ja? Nja, misschien wel ja, ‘t is eens iets 
anders. Het is de bedoeling dat je in 12 weken leert véél boeken lezen, dus 
in de eerste week leest ge één bladje en in week 12 een gans boek. Kwestie 
van voor de gepaste afleiding te zorgen. Ok, genoeg gezeverd(zoals in som-
mige practica), wat ik gewoon wil zeggen, is: laat dat 1ste semester achter u 
en geniet van het 2de semester. Of dat nu al lezend of al lopend is, maakt 
niet uit. En blijf geloven in de relativiteitstheorie, … vergeet dus nooit, alles 
is relatief, examenresultaten ook trouwens. En daar moet ik zelf ook af en 
toe eens aan herinnerd worden. 
 
Liesbeth Allais (2e bach BCBT) 
Vanwege de redactie: 
1 In sommige gevallen was dit uur van de waarheid erg letterlijk te nemen, het duurde 
immers een uur vooraleer je binnen raakte op Minerva 
2 De redactie van het Pipetje is een voorstander van dit initiatief, dit Pipetje is alvast 
een goed begin... 
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Kerstcantus: 12 december  

Kerstcantus Chemica: 12 december 2006 
Logboek 3 (We keep on going on) 
 
[20.??] Shit, GSM thuis vergeten 
     Seppe (2B Chemie) is mijn redder in nood, merci voor zijne GSM 
[20.23] Logboek in 
     Hihi, iedereen wil bij mij zitten om in het logboek te staan.. 
      Of om bij de Duvels te zitten.. da kan ook =D 
      Zolang als ik maar naast Polet kan zitten.. hihi ^^ 
[20.27] Duvel 1 in.. Oeps slecht ingegoten =$ 
[20.31] Iedereen wil zingen.. en terecht: Cantus in 
[20.38] Joa's water is gebroken 
[20.40] Schachten zijn dom (Idd, dit kan ik blijven schrijven) 
[20.45] Mijn oren worden warm door mijn kerstmuts 
[20.48] Polet kraait 
[20.54] Hoempapa 
[20.58] Kakofonie (en geen kakafonie voor de onwetende schachten) 
[21.02] Bezoekende clubs komen binnen, oh ja Duvel 2 in 
[21.11] Joa zet zijn mond eens open (Idd, alweer ;) ) 
[21.14] De Slag om het Gravensteen 
[21.18] Diamanten oorringen zijn blijkbaar populair 
[21.19] Leuk, leuk; estafette: “Schachten” vs “Commilitones” 
[21.30] Hihi, gewonnen 
[21.32] Quote: “Kurt is Davke niet” 
[21.40] Waarom zijn wij smeerlappen =(? Het is de rechtercorona die veel 
   stouter is ze =( 
[21.42] Willy's en Marjetten 
      Wow, Katrien drinkt een ad fundum zonder voeten 
[21.43] Schachten zijn doof 
[21.44] Pottie is enthousiast met “Rolders in de Nacht” 
[21.47] Seppe is blijkbaar vanavond een wannabe schacht 
      Polet: Seppe is beiredom 
      Een kerstman, een schacht: Joyride op de schouder: Walibi 
[21.55] Arne en Foxy... [n.v.d.a. gecensureerd] (noot van de auteur) 
[22.00] Tempus in 
[22.12] Shit, slecht voorteken, ik begin te geeuwen =/ 
[22.17] Tempus ex 
     Duvel 3 in (Wist je dat Albert Moortgat zijn Duvel eerst gedoopt had 
   tot “Victory Ale”, maar dan veranderd heeft van naam, omdat het 
   “nen echten Duvel” is. 
[22.20] Hihi, goudvisjes 
[22.25] Watervalletjes voor Bush, kneukeltje voor Mike 
[22.28] Xander is enthousiast met “Eine Seefahrt” 
[22.30] Ik zeg mijn Nieuwjaarsbrief op ^^ 
[22.48] Wat is dat hier.. iedereen loopt hier naar het toilet of naar buiten 
[22.52] Steven heeft een Chinese gewoonte te pakken: een rein innerlijk 
   door fluim uit te rochelen 
[22.56] Codex, p. 153, opm 16: Ook Joa moet een pisrijmpje opzeggen. 
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Kerstcantus: 12 december  

[23.00] Iedereen is het zingen eventjes kwijt, zelfs de cantor 
[23.02] Joa staat te dicht bij mij, na een Irma Laplace 
[23.27] Lang leve het feit dat de schachten de pagina opzeggen, want ik 
   had ze fout 
[23.30] Tempus in 
[23.32] Polet: “Fack zegh dak ik morgen excursie 
   é, anders war ik beiredronken” 
[23.33] Katrien en Justine zijn paardje aan het 
    rijden 
[23.44] Tempus ex 
[23.45] Davke zijn bier is gebroken 
[23.46] [Plechtig moment] De overige foeti (of 
foetussen voor de taalpuristen) worden gedoopt 
[23.58] "De Soldaat" heeft last van kakofonie 
[00.01] ADHD (zie logboek 2) 
[00.12] Mensen gaan spontaan pissen, in mijn 
   schachtentijd was het toch anders ze 
[00.13] Katrien: “Trek es ne foto, 'k wil ne foto 
   van mij in mijn ondergoed” 
[00.17] Jens valt van een stoel.. hihi 
[00.18] Pappenheimer is veel leuker als ge gewoon kijkt ipv meedoet... tot 
een bepaald punt: meisjes trekken  hun kleren weer aan en jongens gaan 
volledig bloot 
[00.23] Katrien: “Damn, da's vermoeiend: model spelen” 
[00.24] Lekkere tetten 
      Shit, ik zie weer dubbel... oh nee, wacht, da's de max 
[00.26] Alouette.. mjam, mjam, sjurpappen. 
[00.35] Ik zal kruipen 
[00.51] Tempus in 
[01.13] Tempus ex 
[01.20] Godverdomme, ik blijf maar geeuwen =( 
[01.25] Duvels zijn op (Idd, 'k ben de laatste vergeten te tellen =/ ) 
[01.33] De hamer is kwijt: straf @ dief =S 
      Cantor draait rond een bekerke 
[01.38] Mensen blijven rond een bekerke draaien...'s wel nog grappig:     
   mensen vallen spontaan enzo ^^ 
[01.42] [Plechtige gedeelte] Beginnend bij de Vlaamse Leeuw 
[01.46] Oude Roldersklacht 
[01.56] Laatste salamander van het jaar 
      En ik kan nog steeds leesbaar schrijven: dubbel feest 
[01.59] Cantus ex 
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Wiskunde voor dummies 

Niet echt een schitterend examen wiskunde achter de rug? Geen reden tot 
paniek, dankzij het Pipetje ben je binnenkort een crack... 
 
Wiskundige romantiek 
Slimme man + slimme vrouw = romance 
Slimme man + domme vrouw = affaire 
Domme man + slimme vrouw = huwelijk 
Domme man + domme vrouw = ongewenste zwangerschap 
 
Wiskunde op het werk 
Slimme baas + slimme werknemer = winst 
Slimme baas + domme werknemer = productie 
Domme baas + slimme werknemer = promotie 
Domme baas + domme werknemer = overuren 
 
Wiskundig shoppen 
Een man zal 20 euro betalen voor een voorwerp van 10 euro dat hij kan 
gebruiken. 
Een vrouw zal 10 euro betalen voor een voorwerp van 20 euro dat ze niet 
nodig heeft. 
 
Algemene statistieken en vergelijkingen 
Een vrouw maakt zich zorgen over de toekomst tot ze trouwt. 
Een man maakt zich pas zorgen over de toekomst wanneer hij trouwt. 
Een succesvolle man is er één die meer geld verdient dan zijn vrouw kan 
opdoen. 
Een succesvolle vrouw is er één die een dergelijke man kan strikken. 
 
Wiskundige benadering van geluk 
Om gelukkig te zijn met een man, moet je hem heel veel begrip schenken 
en een beetje liefde. 
Om gelukkig te zijn met een vrouw, moet je haar veel liefde schenken en 
niet proberen haar te begrijpen. 
 
Wiskundige levensduur 
Getrouwde mannen leven langer dan vrijgezellen, maar vrijgezellen leven 
liever. 
 
Wiskundige wijziging 
Een vrouw trouw met de idee, dat de man zal veranderen, maar dat doet hij 
niet. 
Een man trouwt met de hoop, dat de vrouw niet zal veranderen, maar dat 
doet ze wel. 
 
Discussie logica 
Een vrouw zal altijd het laatste woord hebben in een discussie. 
Alles wat de man daarna nog zegt, is per definitie het begin van een nieuwe 
discussie. 
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Cocktailavond: 15 februari 

 
 
Even in ‘t kort: Dit was een avond om niet te vergeten met een voller dan 
volle Porter House. Een goeie schare trouwe schachten, een uiteraard nog 
trouwere garde ouderejaars en werkelijk dubbel zoveel drank, maar de 
dorst na de examens bleek niet te laven. Zo getuige het toch al latere uur 
dan op de eerste editie, maar nog steeds relatief vroege 1h waarop de over-
vloed aan cocktails als een druppel water in de zee verdween in jullie dorsti-
ge studentenkelen die reeds 2 maanden droog stonden. Bij de één natuur-
lijk al wat meer dan de ander. Vooral de Blue Lagoon bleek populairder dan 
gedacht, in tegenstelling tot de delicate, iets te zoete Daiquiri, die echter 
nog steeds 1 der favorieten van velen blijft. Wat ik absoluut niet zou tegen-
spreken! De klant is koning en daarom wil ik iedereen bedanken die aanwe-
zig was, om te consumeren, te feesten, te dansen en te springen, te lachen, 
te kwebbelen en vooral ook diegenen die mij fantastisch goed geholpen 
hebben om zo’n drukke avond tot een succes om te vormen! 
 
En dat is een zin om ‘U’ tegen te zeggen. Dank U wel! 
 
Grtz, 
 
Jullie Feest Xander 
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Nacht der Wetenschappen: 21 februari 

Na maandenlange voorbereidingen, vergaderingen met de 5 organiserende 
kringen en veel plak- en flyeruren was het dan zo ver … Onze Nacht der 
Wetenschappen !!! Vorig jaar in het leven geroepen door Steven met Che-
mica, GBK, en WiNA, nu met overdonderend succes verder gezet door een 
gans comité enthousiastelingen afkomstig uit alle 5 Wetenschapskringen. 
Chemica in de Vooruit, wie had dat ooit durven denken? En op welke manier 
dan nog! Naast een geweldige licht- en geluidinstallatie hadden we niemand 
minder dan Buscemi kunnen strikken om enkele plaatjes voor ons aan el-
kaar te mixen. DJ Roel die het publiek warm maakte voor Buscemi, en het 
nadien ongelofelijk verder zette, was evengoed een ster van de avond te 
noemen. Om 22u stroomden de mensen op hun gemakje binnen, maar het 
duurde niet lang, of heel de beneden zat vol. En er werd gedronken !! Naast 
de J&B die jullie enkel maar dronken omdat je die gratis kreeg van die sexy 
stewardesjes, dronken jullie bier, en massa’s bier !! Waarvoor dank ;-) De 
sfeer zat er meer dan goed in, en dat zullen de plakkers zeker niet tegen-
spreken. Met pijn in het hart moesten we jullie om 5u naar huis sturen, van 
een feestje, dat nog zéér lang herinnerd zal worden. Het doet dan ook zeer 
goed om al die goede commentaren te mogen ontvangen. Zelfs Buscemi en 
Roel hadden enkel maar lof, en nodigden zichzelf al uit om volgend jaar 
opnieuw te mogen draaien. Dit wordt ten zeerste in overweging genomen :-
). Ten slotte nog een laatste woordje dank aan de vele medewerkers. Want 
zonder jullie hulp had dit nooit mogelijk geweest. Ook degenen die tot de 
laatste uurtjes bleven om alles op te ruimen, enorm veel dank. Ik kijk al uit 
naar de volgende editie, en hopelijk jullie ook !! 
 
In naam van het NdW-comité, 
 
Pieters 
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Raadsels  

Sudoku 

   1   4  7 

 4  9  3    

 6      2  

 7 9  6    3 

3   4  1   6 

6    3  5 4  

 5      7  

   2  5  1  

9  8   4    

       3  

9   1  7    

2    6 8 5 7  

3 2  4      

  6    7   

     5  8 3 

 8 4 3 5    6 

   7  4   5 

 1        

Het is al een traditie en tradities zijn er om in ere gehouden te worden, dus 
ook ditmaal in het Pipetje twee sudoku’s, veel plezier ermee! 

Eerst en vooral de oplossing van de prijsvraag in het vorige Pipetje: het 
antwoord was formaldehyde. Dit antwoord werd ingestuurd door Pieter-Jan 
Sabbe (2de bach CH) en Fréderic Dujardin (1ste bach BTBC), zij winnen elk 
een ticket voor “De zaak DNA”. Proficiat! 
 
Zieke paters 
Ergens in een klooster leven een aantal paters samen met vader abt. Het 
reglement van het klooster is uitermate streng. Zo mogen de paters op 
geen enkele manier met mekaar of met de buitenwereld communiceren, of 
mogen ze op geen enkele manier een afbeelding van zichzelf bekijken (dus 
geen spiegels, foto's..). De enige die met de buitenwereld contact heeft en 
iets mag zeggen is vader abt. Een laatste merkwaardige regel is dat de pa-
ters elkaar slecht één keer per dag zien, nl. bij het ochtendgebed. 
Op zekere dag houdt vader abt bij het ochtendgebed volgend toe-
spraak."Broeders, ik heb vernomen dat er in het klooster een gevaarlijke 
besmettelijke ziekte is uitgebroken. De paters die besmet zijn, zijn echter te 
herkennen aan een zwart kruis op hun voorhoofd. Mag ik dan ook vragen 
dat alle paters die zeker weten dat ze deze ziekte hebben het klooster zo 
snel mogelijk verlaten." 
De volgende ochtend blijken alle paters bij het ochtendgebed nog aanwezig 
te zijn, de daarop volgende ochtend ook. Maar de derde ochtend na de toe-
spraak van vader abt zijn alle zieke paters (en alleen maar de zieke) ver-
dwenen. 
En nu de hamvraag : hoeveel paters hebben het klooster verlaten ? 
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 LAN-party: 26 februari 

Hallo, mijn naam is Nelson en ik heb een zwak voor “vrouwvolk” dat zielig 
kijkt…  
Oh ja, de mannen onder ons weten hoogstwaarschijnlijk waarover ik het 
heb, en de vrouwen, ook al ontkennen ze dat stellig, weten het wel zeker! 
Zo’n kleine pruillip, wenkbrauwen lichtjes opgetrokken, hoofdje net iets 
schuin houden… En dan durven wij beweren dat de man het sterke geslacht 
is! 
Zo hebben ze mij maandag (26/02) dus weer weten te strikken. Ik schets 
het eventjes: 
Toen ik, mij van nog geen enkel onheil bewust, de Outpost binnenging was 
de LAN-party al volop op gang gekomen. Het knusse zaaltje boven stond vol 
met kleine pc-blokjes, want zo zagen die mini’s er wel uit, flatscreens, en 
natuurlijk ook lasers (muizen dus)!  
Vóór elk scherm steevast een Chemica-lid gekluisterd, hoe dichter bij het 
scherm hoe liever. Counter Strike was, na enige discussie dacht ik toch, als 
topper gekozen. Aangezien enkele oudjes ook Battlefield wouden spelen, 
werden de pc’s beneden ook benuttigd. Maar wat gaf het, de sfeer zat er dik 
in! Ook de nicknames spraken voor zich… welluidende titels als “Kiss me”, 
“F*** YOU”, “Polet stinkt bere hard” en dergelijke zorgden voor een aange-
name afwisseling met de saaie metalen stem die de orders geeft in CS; 
“Lock and load”, “move out!”, “Fire in the hole!!!”. Bon, dat was wel alleen 
te horen door de enkeling die zo snugger was om oortjes te gebruiken/mee 
te brengen. 
Na enkele rondjes begon er al serieus wat stof op te waaien; de vingers 
waren opgewarmd, de muisarm getraind. Ook al werd er af en toe eens se-
rieus naast geschoten, en stond de Friendly Fire aan (of is het af? Anyway 
er werd wel es een teammate gekilled…) toch kon men gerust spreken van 
een geslaagde Lan-party! 
Hoe het nu komt dat ik dit tekstje schrijf? Wel, aangezien alle pc’s bezet 
waren kon niet iedereen party’en. Dus gingen Katrien (Cultuur), Kenny 
(JVW), Liesje (JVW) en ik ons maar eventjes beneden zetten om een spelle-
tje koehandel te spelen. En daar geschiedde het dat mijn zwakheid brutaal 
misbruikt werd, wanneer Katrien met een ooooh zo zielig hoofdje vroeg of ik 
het tekstje niet wou schrijven1. En ziedaar, het kwam voor elkaar! 
 
1 De redactie van het Pipetje keurt dergelijke wanpraktijken stellig af. Foei, stoute 
Katrien! 
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Wedstrijd: ontwerp de cover van het fotoboek! 

 
Beste Chemica-leden, 
 
Zoals jullie inmiddels al weten, is het Chemica-fotoboek weer op komst. 
Dit boek zal tegen een zacht prijsje voor iedereen te koop zijn en zal zo een 
mooie herinnering vormen aan jullie studententijd. Maar wat is een foto-
boek zonder een mooie cover? Daarom hebben we besloten een wedstrijd 
uit te schrijven voor het ontwerp van deze cover… 
 
Laat dus je creativiteit de vrije loop en knip, plak of teken dé droomcover. 
De winnaar zal zijn cover zien verschijnen op dit collectors item, maar niet 
alleen eeuwig roem zal zijn of haar deel zijn. De winnaar zal immers ook 
een mooie prijs ontvangen. Meedoen is dus de boodschap! 
 
Hoe kan je deelnemen? Stuur tegen 8 april jouw inzending naar 
pr_chemica@hotmail.com. Let er wel op dat indien je jouw creatie 
inscant, je voldoende resolutie hebt, zodat jouw cover geen pixelbrij wordt. 
Indien je niet over een scanner beschikt, spreek dan een praesidiumlid aan, 
die helpt je wel verder… We zitten alvast met ongeduld te wachten op al 
jullie inzendingen! 
 
Namens het Chemica-praesidium, 
Davke 
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Uit: Brieven aan apostelen, Boek I, verzen 20-56 
 
Op 20 februari van het jaar onzes heren 2007 verscheen David, de nieuw-
bakken boodschapper Gods, in een niet nader genoemde Oost-Vlaamse 
stad. God, onze voorzienige vader, had David belast met de opdracht orde 
en moreel bewustzijn te zaaien in deze plaats waar sodomie en zedelijk ver-
val elkander de hand reikten, en, zo hij even tijd had, eens een pint te drin-
ken op zijn gezondheid. En David streek neer in desbetreffende stad, alwaar 
hij algauw zijn tred richting Overpoortstraat bewoog, ziel van de immer 
bruisende en copulerende stad. 
 
Rond hem verzamelden de mensen, toevallige voorbijgangers, en hij sprak 
tot hen met welluidende stem: “Burgers en bewoners van Gent, ik breng u 
deze nieuwstijding. De Heer is Groot en ik ben zijn boodschapper. De Heer 
stuurt een boodschapper om de burgerbevolking van deze stad te waar-
schuwen voor het onbehoorlijk zedelijk verval, en dreigt met zware vergel-
dingen indien u uw ondeugende gang voort blijft gaan.”  
“Jamaar jamaar,” protesteerde de bevolking. “Wat kletst gij hier allemaal uit 
uw nek? En doe eens wat aan uw coiffure, jong.”  
En David, zich beroepend op zijn charisma (dat tot nader orde des hemels is 
en onmetelijk, naast uiteraard ondetecteerbaar), bulderde onverdroten: 
“Fürwahr, Fürwahr! Tot u spreekt de profeet met de celestiale naam Davke, 
en ik heb ondanks een zware IAJ in mijn tweede jaar succesvol mijn Bache-
lordiploma Westerse Profetieën behaald en DIT is mijn stage. Bewaart dus 
allen het stilzwijgen en betoon berouw.” 
“Voorwaar, Davke, kust onze collectieve kloten eens! Ge zoekt de studen-
tenpopulatie van deze schone stad, die vrijlijk en zonder enige schroom 
copuleert met onwilligen, sodomie pleegt met West-Vlamingen en honden 
ontmaagdt. Wij, de Gentse burgerij, zijn een toonbeeld van plichtsgetrouwe 
moraliteit, wij mijden de Kortrijksesteenweg én het Zuid, en besteden in het 
Citadelpark slechts aandacht aan de architectuur.” 
“Verschoning, Gentse burgers,” knorde David, enigszins van zijn stuk ge-
bracht. “Laat ik dan stante pede deze verdoemde subgroepering opzoeken, 
teneinde hen het rechte pad te wijzen.” 
 
En David riep de Gentse studentenbevolking bijeen op het befaamde Sint-
Baafsplein. En met lange halen, alsmede vermetel kunst- en vliegwerk, luid-
de hij op redelijk onmelodieuze manier de Beiaard, die daar toevallig stond 
en niet direct iets te doen had. De studentenverenigingen, op het eerste 
ogenblik lichtjes verbouwereerd, haalden collectief de schouders op en be-
sloten, ter navolging van een onbekend beneveld subject, enige liederen 
aan te heffen, ter aller vermaak en ontspanning. David, enigszins uit zijn 
lood geslagen door het ongewenste effect dat zijn aandachtsactie had ver-
oorzaakt, poogde nog tevergeefs de menigte te kalmeren met de bezweren-
de woorden “Tsjup tsjup tsjup tiralala”, maar de sfeer tussen de studenten 
was gezet, en zij wierpen zich, vol begeerte door het afrodisiacische bei-
aardspel, op elkander, en het scheuren van (al dan niet weer dichtgegroei-

Davke, uit brieven aan apostelen  
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de) maagdenvliezen vulde de Gentse nacht, terwijl ze hun nieuwbakken 
oppergod annex sekssymbool Davke aanriepen. 
 
En Davke, blasé door zulk een tentoonspreiding van ongehoorde en over-
spelige copulatie, zuchtte diep en verwenste de dag dat hij besloot zijn les-
sen Beiaardspel te brossen. Uitkijkend over de genitaliënslingerende massa, 
nam hij een besluit. “Van nu af aan zal de Beiaard jaarlijks luiden, en stu-
denten zullen zich eromheen verzamelen, en zij zullen liederen zingen, 
desnoods in ’t Duits, en zij zullen het copuleren onder het zingen wel verle-
ren.” 
 
Aldus zag een heden ten dage aloude traditie binnen het Gentse studenten-
leven het licht. 
 
Zwally 
 
Opmerking van de scriptor: enige gelijkenissen met Beiaardcantus, die helaas niet zal 
plaatsvinden, zijn louter toevallig. Overigens, je gelooft toch niet alles wat je leest 
zeker? Zaken die aan apostelen worden geschreven dienen sowieso met enig scepti-
cisme te worden behandeld: apostelen zijn immers personages uit dat boek dat be-
weert dat een of ander opperwezen op 6 dagen de wereld en al wat daarop rondloopt 
schiep…  
PS: Zwally is één van de twee scriptoren van Filologica (ja, ze hebben daar twee der-
gelijke sujetten rondlopen) 

Davke, uit brieven aan apostelen  
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Chemica marchin’ on: IFK minivoetbal 

1/8e finale: Chemica - VEK 2 
Na een eenvoudige overwinning (11-1) tegen Home Astrid in de 1/16e fina-
le vorig semester kwamen we uit op het VEK 2 voor de 1/8e finale. Een niet 
te onderschatten tegenstander! 
Volgende spelers betraden het veld om de eer van Chemica te verdedigen: 
Tomas, Maarten, Ko, Lieven, Jihed, Seppe en Erik. 
Van in het begin zijn we wat onder druk komen ligggen wat resulteerde in 
het feit dat we telkens achter de feiten aan liepen. Al rap stonden we 0-1 
achter nadat een spits van de tegenpartij geïsoleerd voor onze keeper kon 
afwerken. Het balbezit werd vervolgens naar onze kant getrokken, maar het 
was toch VEK dat nog 2 reuzenkansen kreeg. Uiteindelijk kon toch nog voor 
het einde van het eerste kwart langszij gekomen worden dankzij een mooie 
krul van Tomas in de winkelhaak: 1-1. 
In het 2e kwart verdedigden we te hoog waardoor VEK van de gecreëerde 
ruimte kon profiteren en tegenscoorde: 1-2. Jihed kon kort daarna tegen-
scoren na mooi wegdraaien van z'n mandekker: 2-2. 
3e kwart: Alweer het zelfde liedje, weer mochten we achter de feiten aanlo-
pen: 2-3 na een foutje vanachter. Hierna begonnen we toch het heft in han-
den te nemen en waren we vast besloten de puntjes op de i te zetten. We 
creëerden tal van kansen, maar we gingen het vierde kwart toch in met de 
2-3 achterstand. 
Onze pressing bleef aanhouden en in het begin van het vierde kwart kwam 
de verdiende gelijkmaker eraan door een goal op karakter van Seppe: 3-3. 
Spanning troef! We bleven echter constant in balbezit en de 4-3 van Seppe 
was hiervan het logisch gevolg. Chemica voor het eerst in de wedstrijd op 
voorsprong, met nog een paar minuten te spelen. We krijgen meteen hierna 
de kans om het af te maken op strafcorner, maar benutten deze niet. VEK 2 
begint alles op alles te zetten, waardoor er gaten in hun defensie beginnen 
te vallen. Chemica speelt mooi uit op de counter en Ko werkt genadeloos af: 
5-3. In de laatste minuut kan VEK 2 nog milderen doordat het nog een 
strafcorner krijgt. Maar ook die van hun werd niet benut, waardoor de eind-
stand op 5-3 bleef steken. 
Conclusie, een match waarbij we de eerste 3 kwarts onder ons niveau 
speelden en waarbij een nederlaag wenkte. Maar in het 4e kwart werd op 
ervaring de overwinning zonder enig probleem binnengehaald.  
Ook nog een merci aan de opgekomen supporters!! 
 
1/4e finale: Chemica - VTK 2 
Maandag 5/3 verzamelden we (Tomas, Maarten, Erik, Jihed, Ko, Lieven en 
Seppe) aan het GUSB om de kwartfinale tegen VTK 2 af te handelen. 
Aangezien het veel beter kon dan vorige week, werden toch nog eens wat 
tactische puntjes besproken voor de wedstrijd. 
Eerste kwart: De klassieke speelstijl van vorig jaar was stilletjes aan terug 
herkenbaar, m.a.w. een stevige organisatie waarbij defensief alles klopte en 
de daarbij horende omschakeling naar de aanval redelijk vlot verliep. Dit 
resulteerde dan ook in een 1-0 voorsprong op naam van Tomas. Helaas 
zorgde een toch vermijdbare blunder achterin voor de gelijkmaker van VTK 
2: 1-1. Toch lieten we ons hierdoor niet uit ons lood slaan. 
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Chemica marchin’ on: IFK minivoetbal 
Tweede kwart: We bleven ons geliefkoosd spel spelen en de 2-1 kwam er-
aan na mooi combinatievoetbal, afgerond door alweer Tomas. Kort hierop 
kreeg VTK 2 een schepcorner die uitermate zwak uitgevoerd werd. De bord-
jes bleven op 2-1 staan. Een paar minuten later was het de beurt aan Che-
mica om een schepcorner te nemen. De schepbal van Erik werd binnenge-
kopt door Maarten: 3-1 voor Chemica. 
Derde kwart: Na een weer goed uitgevoerde omschakeling werd VTK 2 weer 
met de neus op de feiten gedrukt: 4-1 door Jihed na alweer mooi combina-
tievoetbal. VTK 2 begon dan toch wat te pressen waardoor het spel een 
avontuurlijk karakter kreeg met kansen langs beide kanten. Toch was het 
VTK 2 dat de 4-2 kon maken. 
Vierde kwart: VTK 2 bleef alles proberen om terug te komen, maar onze 
goede organisatie belette dit. Door hun constante aanvallen werd er veel 
ruimte gecreëerd achterin bij VTK 2 waardoor de kansen uiteindelijk voor 
Chemica waren. De afwerking bleef echter nog een punt waar wat moet aan 
gewerkt worden, maar een 5-2 bleef toch niet uit, na een geslaagde counter 
die door Ko werd afgewerkt na een knap uitgevoerde dubbele 'één-twee' 
met Jihed. Meteen de eindstand van deze kwartfinale. 
Conclusie, Chemica begint net op tijd zijn vorm van vorig jaar weer op te 
pikken, toch is er zeker nog verbetering mogelijk op bepaalde gebieden.  
Over 2 weken wacht ons de loodzware opdracht in de halve finale, nl. VTK 
1, waartegen vorig jaar nipt de finale werd gewonnen. Naar deze match 
toeleven is een MUST om deze hopelijk tot een goed eind te kunnen bren-
gen 
Terug een dikke merci aan de opgekomen supporters!!!  
Volgende afspraak dus: halve finale op maandag 19 maart om 21.00u. 
 
(verslagen: Maarten en Tomas) 
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5.30 uur: de wekker loopt af en met zeer kleine oogjes staat jullie sport-
praeses op om aan de dag van het jaar (voor haar) te beginnen!  Iets later 
op die vroege ochtend komt het leven langzaam op gang en heerst er op 
het Sint-Pietersplein al een gezellige drukte.  Er worden dranghekkens, ten-
ten, drinken en eten aangebracht en alles wordt vakkundig opgesteld.  De 
wind speelde in die vroege uren een beetje met onze voeten en er was een 
paar uur schrik dat het evenement niet zou kunnen doorgaan maar rond 
een uur of 11 ging ze een beetje liggen en waren we er volledig klaar voor. 
En dan sloegen de kerkklokken 12 keer en kon het lopen beginnen.  Samen 
met Dentalia moesten we ons de eerste uren beredderen met de weinige 
mensen die er waren, want vele van onze leden hadden werkcollege of 
practicum.  Het resultaat was dan ook dat Stijn, Justine, Sarah en ik (van 
Chemica) en Dries en Michiel (van Dentalia) er al 30 rondjes of meer had-
den opzitten en we onze fles jenever al hadden verdiend.  Rond 17 uur 
kwam er wat meer volk opdraven en kwam het lopen voor mij op een iets 
lager pitje te staan. 
Zo had ik wat tijd om van de randanimatie te genieten.  De mechanische 
stier heb ik net niet getemd en in het boksen moest ik nipt de duimen leg-
gen tegen Xander (het zou anders maar een schande geweest zijn).  De 
fitnessinitiatie was lachen en grollen: flikken die in volle uitrusting staan te 
dansen werken gegarandeerd op de lachspieren.  De jeugdige bandjes die 
de revue passeerden, maakten het lopen en de daarbij horende pijn net iets 
draaglijker. 
De uren vorderden traag... Ondertussen zat ik zelf al aan een rondje of 60 
en was ik dringend aan een massage toe.  Deze werd gratis door de studen-
ten kiné aangebonden en dat slaan we natuurlijk niet af. 
Het einde naderde en uiteindelijk eindigde we op een 10de plaats van de 18 
deelnemende ploegen.  Jullie sport-praeses is daar zeer fier op want kleine 
David1 is er toch in geslaagd om zich mooi in de helft van het pak te nestel-
len.  Ik moet alleen nog zeggen dat het volgend jaar nog spectaculairder 
wordt en dat je er dus zeker bij moet zijn.  En er mag ook altijd iemand 
mijn 73 rondjes overtreffen!!! 
 
Jullie sport-praeses, 
Lien 
 
1 Enige gelijkenissen met de scriptor berusten louter op toeval. Wie weet zouden we 
zonder die 5 rondjes zelfs 9de zijn geëindigd ;-) 

Twaalfurenloop: 28 februari 
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Niet erg veel quotes deze keer, het academiejaar is dan ook nog maar pas 
terug op gang gekomen. Vergeet dus niet grappige quotes en situaties uit te 
les in te sturen voor het Pipetje via onze website… 
 
Prof Jacobs  (Zoöfysiologie) 
en zijn opvatting over andersgeaardheid 
“Als je clenbuterol toedient aan je kinderen in hun puberteit, dan ben je 
gekke dingen aan het doen. Zo krijgen jongetjes borstjes en kweek je dus 
homootjes.” 
 
Prof Remaut  
in de les over transgene melk zonder een bepaalde stof waaraan sommige 
mensen allergisch zijn. 
“Ge weet toch wat een koe doet hé? Die maakt melk.” 
 
Ook tijdens de vergaderingen van de opleidingscommissie (chemie in dit 
geval) zijn er wel eens grappige quote’s en/of situaties. Wij willen jullie de 
volgende, met Prof Bultinck in de hoofdrol alvast niet onthouden… 
Situatie: het brandalarm gaat af terwijl de vergadering bezig is. 
Prof Bultinck maant iedereen aan om rustig te blijven zitten en gaat zelf 
eens kijken. Even later komt hij opgewekt terug en meldt dat het vuur ge-
blust is… Tien minuten later komt iemand hem halen, bij het verlaten van 
de zaal meldt hij dat hij hoopt dat er nog een vuur is dat hij kan blussen. 

Dixit (quotes van proffen) 
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Humor: helpdesk 

 Beste medewerkers, 
Teneinde onze interne dienstverlening te verbeteren, zijn wij met een aantal 
gedragsregels gekomen. Onderstaand volgen ze. Alvast bedankt voor jullie 
medewerking.  
 
- Als we aan ons bureau zitten te eten, loop gerust binnen en dump je pro-
bleem. Wij leven om te dienen. 
- Als je ons belt om je computer te verplaatsen, zorg er dan voor dat ie be-
graven ligt onder honderden kaarten, baby foto's, stoffige beesten, ge-
droogde bloemen, spulletjes en kindertekeningen. Wij hebben namelijk 
geen prive-leven, en vinden het prettig om een glimpje van dat van jullie op 
te vangen. 
- Schrijf vooral niets op. Nooit. We kunnen de foutmeldingen van hieruit 
terugspoelen. 
- Ga even een bakkie doen als we bellen dat we eraan komen, zodat je er 
niet bent als we je password nodig hebben. Het is voor ons namelijk geen 
probleem 700 screensaver passwords te onthouden. 
- Als je de helpdesk belt, zeg wat je wilt, niet wat je belemmert dat te doen. 
We hoeven niet te weten dat je computer niet opstart als je mail niet werkt. 
- Als we je een E-mail sturen met hoge urgentie, verwijder deze dan 
meteen. We zijn aan het testen. 
- Stuur urgente E-mail in vette hoofdletters. De mailserver ziet dat en 
stuurt ze direct met prio door. 
- Als het kopieerapparaat niet werkt, bel de helpdesk. Er zit namelijk elek-
tronica in. 
- Als je thuis geen kiestoon hebt, bel de helpdesk. We lossen het remote 
voor je op. 
- Als je 20 oude computer beeldschermen hebt, bel de helpdesk. We sparen 
van alles. 
- Als er iets met je thuis PC is, dump 'm op ons buro zonder naam, zonder 
telefoonnummer en zonder omschrijving van het probleem. We houden van 
puzzelen. 
- Als we je vertellen dat in beeldschermen geen cartridges zitten, discussi-
eer. We houden van een lekkere discussie. 
- Als we je vertellen dat we er even langskomen, reageer dan cynisch met 
"En precies hoeveel weken bedoel je met even?" Dat motiveert ons. 
- Stuur een printjob op zijn minst 20 keer als de printer het niet doet. 
Printjobs willen wel eens weggezogen worden in het zwarte gat. 
- Als de printer het dan nog steeds niet doet, stuur de job naar alle 68 prin-
ters in het bedrijf. Er zal er toch wel een zijn die het doet. 
- Doe geen moeite om de juiste naam te leren voor iets wat technisch is. 
We weten precies wat je bedoelt met "Dat ding is opgeblazen". 
- Gebruik geen on-line help. Dat is alleen voor nerds. 
- Als de muiskabel steeds het fotolijstje van je hond omgooit, til de compu-
ter op en stop daar de kabel onder weg. Muiskabels zijn ontworpen om 
20kg computers te dragen. 
- Als je spatiebalk het niet doet, geef dan de schuld aan de laatste software 
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Humor: helpdesk 

update.  
- Toetsenborden zijn gelukkig met broodkruimels, stof en sigarettenas. 
- Als je de vraag krijgt "weet je het zeker?" klik dan zo snel mogelijk op de 
Ja button. Tsss, als je niet zeker van je zaak was, zou je er toch niet voor 
kiezen, toch....? 
- Als een van ons met zijn bank zit te bellen, ga hem dan onuitgenodigd op 
het puntje van zijn buro aan zitten staren totdat ie ophangt. Hij heeft toch 
geen behoefte aan privacy. 
- Zeg gerust dingen als "Ik weet niets van die computer zooi" We vinden het 
helemaal niet erg dat ons vakgebied bestempeld wordt als zooi. 
- Als je een printercartridge moet verwisselen, bel de helpdesk. Een cartrid-
ge verwisselen is een extreem complexe klus, en Hewlett-Packard geeft aan 
dat het alleen uitgevoerd mag worden door een professional met een acade-
mische graad in nucleaire fysica 
- Als er iets met je computer is, vraag dan je secretaresse de helpdesk te 
bellen. We vinden het een geweldige uitdaging met een derde te praten die 
niets van het probleem af weet. 
- Stuur een 30mb filmpje door naar iedereen als een bijlage in de mail. We 
hebben diskruimte genoeg op de mailserver. 
- Verdeel grote print jobs vooral niet in stukken. Iemand anders zou de 
kans kunnen krijgen er tussendoor te glippen met een memo-tje. 
- Als je je autosleutels kwijt bent, stuur een mailtje naar het hele bedrijf. 
Mensen op andere vestigingen vinden het leuk om op de hoogte te blijven. 
- Als je ons op zaterdag in de supermarkt tegen het lijf loop, stel dan een 
vraag over automatisering. We werken ook in het weekend. 
- Doe geen moeite te vertellen dat je zelf aan het verhuizen bent geweest 
met computers. De namen op computers zijn slechts voor de sier. 
- Als je je eigen PC mee naar kantoor neemt om te laten nakijken, laat dan 
de documentatie gerust thuis. De instellingen en de drivers vinden we heus 
wel ergens. 
 
Alvast bedankt. 
Uw afdeling Automatisering.  
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Wist  je dat…  

Wist je dat… 
… er serieus wat chemie in de lucht hangt! (in de eerste bachelor che-
mie :p) 
… wij de eerste bach chemie danken voor deze nuttige informatie 
… Kenny een levensverhaal heeft 
… dit is: geburnd worden. 
… hij dus de hofnar is van Chemica 
… dat de Chemica-studenten slimmer zijn dan informatici van de unief  
… zij de Minerva crash op 1 maart al maanden zagen aankomen 
… er blijkbaar in de Pi-Nuts enkele zaken zijn gebeurd die het daglicht schu-
wen 
… wij door het stilzwijgen van de betrokkenen helaas geen verdere info kun-
nen geven 
… Kurtje (web) de laatste tijd wel vaker eens de Tequila heeft afgesloten 
… hij hierdoor zelfs eens twee uur te laat toekwam bij zijn Bachelorproject 
… Davke (scriptor) zelfs niets moet uitsteken op een cantus om toch “ad 
pistum” te belanden 
… Trenson (cantor) duidelijk bang is voor wraak op de FK-cantus en daarom 
niet gaat (Trenson kan het niet aan, hij is mentaal te zwak. Wenen, wenen, wenen) 
… er een uitgebreide Chemica-delegatie aanwezig was op het bal van de 
Farma 
… Lana (schacht) zelfs een paar vriendinnen van vroeger meenam 
… één van die vriendinnen precies wel in de smaak viel bij Pieters (penning) 
… wij verdere details aan de fantasie van de lezer overlaten 
… een deel van deze delegatie niet meer op de “laatste” bus raakte 
… zij bijgevolg een hele tijd moesten wachten tot wanneer de bus een re-
tourtje Gent achter de rug had 
… ze zich intussen best wel amuseerden met het observeren van een bende 
zatte farmaceuten 
… er zelfs scènes te zien waren die niet zouden misstaan in een laatavond-
film op VT4 of Kanaal2 
… Lies (schachtentemmer) van dit alles niet veel meer gemerkt heeft 
… ze inmiddels al lag te slapen 
… er een flauwe mopjes battle aan de gang is ...dit gaat tussen Lieven 
( cursus) en Julie (schacht)  
… zij elkaar zaten uit te dagen op de 12 urenloop i.p.v. te lopen  
… zij hopelijk met hun humor dit Pipetje gaan vullen. 
… ze dit helaas niet hebben gedaan 
… er deze keer wel érg weinig wist-je-datjes werden ingezonden 
… dit een zeer spijtige zaak is 
… er nochtans genoeg zaken gebeurd zijn die wjd-waardig zijn 
… de scriptor bij wijze van bladvulling nu wel genoodzaakt is de rest van de 
pagina zelf te vullen 
… je dit zelf kunt vermijden 
… dit kan door wjd’s door te sturen via de Chemica-website 
… je als het echt niet anders kan zelfs wjd’s aan de scriptor mag overhandi-
gen op een bierkaartje 
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Activiteiten 

14/3   Chemica’s Rockrally, 20 u @ Frontline 
 
19/3  Quiz, 20 u @ Outpost 
  Inschrijven via de site, ploegen van 3 personen! 
 
21/3  Info-vergadering praesidium 2007-’08, 20 u @ Porter House 
 
22/3  Dies Natalis-fuif @ Vooruit  
 
27/3  Badminton-battle  
 
29/3  Streekbierenavond 
 
8/4  Deadline Pipetje 5 en wedstrijd cover fotoboek 
   
26/4  Comedy-avond @ Therminal 
 
30/4  Cantus, 20 u @ Salamander 
 
3/5  Fuif, 21.30 u @ Tequila 
 
16/5  Cantus, 20 u @ Salamander 
  Ontgroening en zwanenzang 
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Nawoord 

Beste lezer, 
Weer een Pipetje dat aan zijn einde komt en bijgevolg weer een nawoord 
dat geschreven dient te worden. Nawoord nummer 9 is dit in mijn geval, 
een mens durft zich dan wel eens afvragen waarover hij het deze keer zal 
hebben… De voorbije examens misschien? Nee, laten we die maar even 
rusten, daar hebben we de voorbije maanden al genoeg last van gehad… 
Een zoveelste smeekbede om artikels, quotes en weet-ik-veel-wat-nog-
allemaal in te sturen? Daar zullen jullie de eerstvolgende weken en maan-
den waarschijnlijk toch niet aan ontkomen, dus nee liever niet. Which re-
minds me: de deadline voor Pipetje 5 ligt op 8 april, flooden dus mijn mail-
box tegen dan!  
De toekomst dan? Hmmm, misschien geen slecht idee… Eigenaardig ding 
overigens die toekomst, blijft steeds maar voor ons liggen terwijl de zaken 
die we plannen of waar we naar uitkijken, toch altijd voorbijgaan—de een al 
wat sneller dan de andere. Dat kunnen vooruitkijken naar de toekomst en 
dat (proberen) inschatten wat toekomstige acties kunnen teweegbrengen is 
net één van die zaken dat de mens zo uniek maakt. 
Daarom, beste lezer, vraag ik (en met mij het hele Chemica-praesidium) je 
al eens na te denken over de toekomst; meer in het bijzonder de toekomst 
van Chemica. Het mag gezegd, het draaide dit jaar al goed: veel volk op de 
activiteiten, een hele horde enthousiaste schachten, … Stil staan is echter 
achteruitgaan, dus daarom is Chemica ook al bezig met de toekomst. Op 21 
maart is er een info-vergadering voor mensen die geïnteresseerd zijn om 
volgend jaar een functie in het praesidium op te nemen. Heb je vragen over 
bepaalde functies, ben je bereid je voor een functie te engageren? Kom dan 
langs op 21 maart en gooi het in de groep. De bedoeling is immers een 
beeld te hebben van wie wat wil doen na deze bijeenkomst, zodat we ook 
volgend jaar over een gebalanceerd en gemotiveerd praesidium kunnen 
beschikken. 
Ook over de toekomst van dit Pipetje mag ook eens nagedacht worden. Ik 
ben inmiddels bezig aan mijn tweede jaar als scriptor, het zou niet slecht 
zijn dat volgend jaar iemand anders het roer zou overnemen. Na verloop 
van tijd geraakt je dosis vernieuwende ideeën immers wel uitgeput. Het is 
ook best een leuke job: de voldoening die het geeft als je weer eens een 
goed gevuld Pipetje aflevert is onbeschrijflijk. Net zoals het warme gevoel 
dat je krijgt als je iemand, tijdens een les of op een ander moment, de tijd 
ziet nemen om het Pipetje van A tot Z te verslinden… Schrijf je graag wel 
eens iets, zie je het zitten de mensen warm te (proberen) maken om in de 
pen te kruipen en wil je ook volgend jaar de Chemica-leden hun maandelijk-
se portie leesplezier garanderen? Dan is de functie van scriptor zeker iets 
voor jou! Indien je vragen hebt over deze functie en wat er bij komt kijken, 
laat me gerust iets weten… 
 
Hopelijk heeft dit Pipetje je weer enige momenten van aangenaam tijdver-
drijf bezorgd. 
Greetz, 
David aka Davke 
Scriptor 2005-2007 




