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zwijgen van ons nieuw tijdsrecord op de Cocktailavond. Dergelijke 
massa’s volk duiden maar op één ding: Chemica leeft, commilitones!

Maar laat ons nu ‘nie pleuje’, want het semester is nog niet eens 
halfweg en de examens zijn nog verder weg! En met de Doop en het 
Galabal staan nog twee zeer belangrijke activiteiten op het menu. 
Verder zullen we jullie uiteraard iedere week entertainen met 
verschillende hersenspinsels van onze Cultuur, Sport of Feesten. Met 
andere woorden, we houden de schwung erin! Dit geldt zeker ook 
voor onze eerstejaars die zich dolenthousiast en zonder versagen 
zullen laten dopen en daarmede opnemen in onze teerbeminde 
studentenvereniging. 

Voor de nieuwste roddels hoef je hier echter niet verder te lezen, 
want daarvoor heeft men ooit wist-je-datjes uitgevonden. Dus bij 
deze zal ik dan ook mijn kort voorwoord afsluiten en jullie niet 
langer vervelen met dergelijke redevoeringen. Veel leesplezier!

Met dankbare groeten,

Jullie Praeses

Pipetje 2 - 2008-'09

Voorwoord van de senior

Beste Chemicaners,

Dankzij de talrijke opkomst uit alle richtingen 
en jaren mogen we spreken van een 
schitterende start! Dit hebben jullie dan ook 
volledig aan jullie zelf te danken. Alle 
Openingsactiviteiten (Cantus, Vaten, Fuif) 
waren een groot succes, om nog maar te 
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Introductiedag

personen, alvorens begeleid te worden door enkele afgezanten van 
het Chemica-praesidium naar de Terminal.
Daar kregen ze (alweer) een korte toespraak (ditmaal van de praeses) 
en leerden ze wat Chemica is en doet voor de leden. Daarna kon 
iedereen genieten van een broodje en een drankje en konden ze zich 
inschrijven en hun nodige materiaal en veel te dikke cursussen 
aanschaffen.

Groepjes werden gevormd en er werd heel wat gepraat tussen de 
eerstejaars onderling en met het praesidium. Toen de meeste 
personen alweer vertrokken waren, ging het praesidium met enkele 
veelbelovende eerstejaars frisse pintjes tegemoet in de Salamander,
waar er nog heel wat werd bijgepraat.

Pipetje 2 - 2008-'09

19/09

Het was weer vroeg in de ochtend van 19 
september toen het kersverse praesidium 
alles klaar zette om een nieuwe generatie 
(bio)chemisten te verwelkomen. Deze 
nieuwe kudde genoot eerst van al dan 
niet interessante toespraken in de 
Ledeganck van enkele belangrijke 
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Student Kick-off 24/09

in het uitgaanscentrum van Gent staan een podium en verschillende 
bars en tentjes opgesteld die stuk voor stuk aanschouwd worden door 
de voorbijgaande massa. Menig mens passeert daar en zelfs mocht er 
geen woord gesproken worden, toch wist eenieder wat er aan de hand 
was: de Kick-off!

Eens te meer kon deze grootschalige activiteit alle studenten van 
Gent plezieren. Ze begonnen met een wel geplaatste openingsact 
door Get Ready die menig vrouwenhart weer sneller liet slaan; was 
het niet uit liefde voor de zingende mannen, dan was het uit liefde 
voor de talloze herinneringen die ze ongetwijfeld over hielden aan 
eerder vermelde groep. Na Get Ready was het echter nog niet 
afgelopen. De volledige namiddag en avond werd gevuld door 
muziek, maar natuurlijk was er ook niet enkel muziek te ervaren. Zo 
kon men gerust deel nemen aan een poging om het wereldrecord ad 
fundum drinken te verbeteren, het gratis pintje was overigens ook 
meegenomen. Ook was het mogelijk om je eens in de schoenen van 
een rolstoelpatient te begeven en zo eens te ervaren hoe het is om 
met een rolstoel door een menigte te worstelen waar zelfs niet-
gehandicapten moeilijk door geraken. En dan was er natuurlijk nog 
veel, veel meer te beleven zoals bars, reclametentjes,...

Om het kort te zeggen: de afwezigen hadden ongelijk!

McFlury (Cursus)

Het is 24 september, de eerste woensdag 
van een nieuw jaar. Iedereen loopt nog 
met slapers in de ogen (wat wil je, het is 
niet alsof 'vroeg opstaan' deel uitmaakte 
van gelijk welke gezonde jongere zijn of 
haar vakantie.) maar toch is niet volledig 
Gent zo slaperig als het lijkt. Nee, ergens



Openingscantus

Chemica-schachtencodex te overhandigen… Het werd al snel 
duidelijk dat er heel wat eerstejaars present tekenden en dat zowel de 
chemie als de biotech goed vertegenwoordigd waren, dit tot grote 
tevredenheid van de schachtentemmers. 

Nadat ook de commilitones waren gearriveerd en iedereen een 
plaatsje had gevonden (want het zaaltje van de Sala was weer eens 
goed gevuld) konden we er weer een lap op geven en werd het 
nieuwe Chemica-jaar met veel schwung ingezet. Na de obligate 
zaken, zoals het “Io Vivat” en de clubliederen, volgde “Edite, Bibite” 
om het echte begin van de cantus in te luiden. Ook de senior liet zich 
niet onbetuigd en bleek tijdens zijn eerste speechen weinig last te 
hebben van plankenkoorts. De schachtenbank kwam ook snel op 
dreef, op enkele beginnersfoutjes na, dreunden de paginanummers 
steeds luider door de zaal, waardoor er al snel enkele 
“overenthousiast”-kreten uit de corona weerklonken (onterecht 
uiteraard, je kan toch niet te enthousiast zijn voor een cantus, of 
wel?).  Onze peter Pottie liet zich eveneens van zijn beste kant zien 
en kwam onze reflexen testen met “Jucheidi” en zag dat het goed 
was (waarom anders dat gratis vat later op de avond?). Het was 
duidelijk een eerste deel van de cantus waar de senior maar geen 
genoeg van kon krijgen, want tegen de tijd dat hij de eerste tempus 
gelastte waren er al heel wal verkrampte gezichtjes te zien – vooral
bij de foetusjes.
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30/09

Op 30 september was het eindelijk weer 
zover, tijd voor de eerste échte Chemica-
activiteit van het academiejaar. Ruim op 
tijd sijpelden de eerste eerstejaartjes 
binnen en was het moment aangebroken 
om hen een korte introductie te geven in 
het cantussen en hen een fonkelnieuwe
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Voor iemand er erg in had was het tijd om aan het tweede deel van de 
cantus te beginnen, het geconsumeerde alcohol begon al wat naar de 
hoofden van de aanwezigen te stijgen, de meeste mensen werden dus 
wat luider en wilder en dit resulteerde in een aantal ad pistum’s. De 
meest memorabele is wel degene voor de twee foetusjes die elkaar 
met bier hadden natgemaakt en dit mochten goedmaken door middel 
van een amoureux. De mannelijke helft van dit duo was duidelijk iets 
te enthousiast bij het uitvoeren van deze straf, waardoor er nadien 
nog een fonteintje moest worden uitgevoerd door ditzelfde duo 
wegens vergeten “formaliteiten”. De vele straffen zorgden er echter 
wel voor dat het tempo wat uit de cantus was verdwenen en tijdens 
dit gedeelte en het volgende werd er dus iets minder gezongen dan 
anders. Al bij al bleef de sfeer echter wel goed en het was duidelijk 
dat de meeste mensen zich goed amuseerden en dat is uiteraard het 
belangrijkste.

Time flies when you have a good time en dus was het, naar onze 
goesting veel te snel, tijd om er een einde aan te breien met het 
officieel gedeelte. Een bedankje aan iedereen die er nog tot het einde 
bij was is zeker op zijn plaats want het was weer eens een officieel 
gedeelte om trots op te zijn. Ik denk dat we al bij al mogen 
terugkijken op een vrij geslaagde openingscantus, met veel plezier en 
ambiance. Ik hoop dan ook dat we iedereen terug in groten getale 
zullen mogen verwelkomen voor onze doopcantus op woensdag 5 
november. Voor de echte cantus-addicts is er overigens de avond 
voordien de Chemica zangavond, waarop enkele minder bekende 
(maar daarom niet minder goeie) liederen uit de studentencodex 
onder de loupe zullen worden genomen onder leiding van 
ondergetekende, hopelijk ook tot dan!

Davke
Cantor 2007-‘09

Openingscantus 30/09
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Openingsvaten 2/10

pintjes rijkelijk over de toog. Stond je dicht bij de toog, dan stond je 
goed, want dan had je direct toegang tot het gratis bier. En wie stond 
er daar natuurlijk wortel te schieten, de prosenioren...  Maar ik geef 
ze wel groot gelijk, met al dat werken, dan verdien je wel wat 
ontspanning ’s avonds. We probeerden het bier zoveel mogelijk rond 
te verdelen en hopelijk heeft iedereen die er was toch zeker 1 gratis 
pintje gekregen. En zoniet, de week erna volgde er nog genoeg gratis 
bier! Voor de rest was het een gezellige avond, ideaal om verhalen uit 
te wisselen over de voorbije zomer en wat je je niet meer kan 
herinneren van de cantus en om al dat nieuw vlees te keuren. (Ik ben 
alleszins zeer tevreden met al die nieuwe eerstejaars ;) )
Onze cultuur heeft die avond trouwens wat kunnen trainen in zijn ad 
fundum drinken. Hij was plots zijn lint kwijt en dat is op mysterieuze 
wijze bij de prosenioren terecht gekomen. Natuurlijk moest hij 
bewijzen dat hij waardig genoeg was om zijn lint terug te krijgen, dit 
door een ad fundum te drinken in minder dan 3 seconden! Dit is 
makkelijker gezegd dan gedaan (moet je maar eens zelf proberen). 
Na 6 pogingen en een persoonlijk record van 3,8 seconden heeft hij
dan toch zijn lint teruggekregen. 
Het was alleszins een toffe avond, een goed tweede begin van het 
schooljaar!

Leen Catrysse (Feest)

Chemica had het jaar al goed gestart met 
een openingscantus, maar we vonden dat 
niet genoeg! We wilden de niet-
cantussers ook iets geven, en vandaar 
gaven we dezelfde week nog 2 openings- 
vaten. Om 21u begon er al redelijk wat 
volk toe te komen en vloeiden de gratis 
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Peter- & Meteravond 7/10

i

moeite waard om te tekenen :P) en hielden het dan maar bij een paar 
stokjes en beentjes. Alle kindjes kregen dan willekeurig een blad 
door een (on)schuldige hand getrokken en kregen de opdracht hun 
meter of peter te zoeken. Daarna kon iedereen gezellig nababbelen
met een fris pintje van het gratis vat..

Hopelijk is iedereen tevreden ! Peters en meters, Zorg goed voor 
jullie kindjes! En kindjes, val je peter of meter ook niet té veel lastig 
;)

Lana Vandersarren (PR intern BcBt)

Alle Peters, meters en kindjes zakten af 
naar de Porter omstreeks 21u. Peters en 
Meters kregen een blad die ze moesten 
invullen en sommigen kwamen bij de 
vraag ‘Teken jezelf’ verrassend origineel 
uit de hoek, anderen hadden geen 
inspiratie (of vonden zichzelf niet de 



Nog eens een bewijs dat Chemicaleden getrainde drinkers zijn! Het 
feestje is dan steeds maar beter en beter geworden, met steeds meer 
volk en meer ambiance. Dit is te wijten aan de goede muziek die 
voor veel dansbenen zorgde, met als gevolg dat de podiumpjes 
voortdurend vol stonden met zwierige dansers. Dit zorgde natuurlijk 
ook voor grotere dranklust. Voor sommigen, zoals onze Praeses, toch 
wat te veel pintjes waardoor hij voortdurend het woordje honk tegen 
iedereen zei. Dit hoort natuurlijk allemaal bij een geslaagde fuif!

Het was een super vette geslaagde fuif om de start van opnieuw een
nieuw jaar te vieren!

Nathalie Roels (Feest)
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Openingsfuif 8/10

Onze eerste fuif was een spetterend 
succes!  Om 21h was er een gratis vat 
waardoor er in de tequilla al snel veel 
volk toestroomde om van die gratis 
pintjes te kunnen genieten.  Het vat was 
natuurlijk voor de rappe en nog op geen 
uur tijd was die al volledig verorberd. 
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Muurklimmen 14/10

We konden tot 22u alle verschillende routes proberen (al dan niet met 
succes) en het moet gezegd zijn, wederom is gebleken dat chemica 
zijn mannetje kan staan. Als sportpraeses moet ik ook opmerken dat 
de toekomst zeker verzekerd is, aangezien de eerstebachers talrijk
aanwezig waren.

Na de inspanning hoort altijd de ontspanning, dus konden we na onze 
klimavonturen nog nagenieten bij de spreekwoordelijke frisse pint in 
de Porter House, jawel, de penning had beslist dat er wel eens een 
vat afkon, dus konden we onze avonturen ook meedelen aan de 
vermetele snoodaards die niet dapper genoeg waren om de muur te 
bedwingen.

Al bij al was de activiteit zeer geslaagd, en ik veronderstel dat 
iedereen die mee was dat zal kunnen bevestigen, of de spierpijn de
dagen erna zal wel voor zich gesproken hebben.

Ave,

Jullie sportpraeses
Glenn Vanluchene

Het overwinnen van de zwaartekracht is 
een grote prestatie, zeker als je het 
probeert op spierkracht alleen. Het 
muurklimmen was dan ook een grote 
uitdaging voor al wie er bij was. Na een 
snelle maar eenvoudige uitleg konden we 
beginnen met beveiligen of klimmen.
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Filmfestival 14/10

gemaakt voor velen) trokken we vanuit de Sala richting Ter Platen. 
Moeilijk te missen, aangezien de gigantische spots, die strategisch bij 
de Kinepolis werden geplaatst, al twee weken lang het Gentse 
luchtruim aan het verlichten waren. Om 22u30 begon de film: 'The 
Market – A Tale Of Trade'. In deze in het Turks gesproken film, 
geregisseerd door Ben Hopkins, staat vooral geld centraal. 

Mihram, een jonge handelaar doet alles om geld van zijn klanten af 
te troggelen, en heeft bovendien een drank- en gokprobleem. Hij ziet 
zijn unieke kans om rijk te worden door een gsm-zaak te starten, met 
geld dat hij eigenlijk kreeg om medicatie te gaan kopen in het
buitenland voor kinderen in een Turks ziekenhuis.

Een verhaal over een antiheld die voor moeilijke keuzes staat. 
Meeslepend, humoristisch, met een serieuze maatschappelijke 
ondertoon. Blijkbaar vonden niet alleen wij het een goede keuze, 
want de film sleepte op het festival de 'Grote Prijs voor Beste Film' 
binnen, en kan dus in feite de grote ontdekking van het voorbije 
filmfestival genoemd worden. Achteraf gingen we nog naar de Porter 
House om onze filmervaringen te delen met de andere Chemicanen,
die zich al tegoed hadden gedaan aan het vat.

Kasper Wuyts (Cultuur)

14 Oktober was een drukke dag voor 
onze kring. Naast het muurklimmen 
gingen we tevens een filmpje van het 
befaamde Filmfestival van Gent 
meepikken. Met een legioen van zeven 
man (de keuze tussen het gratis vat en 
het filmfestival werd blijkbaar snel 
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Cocktailavond 16/10

zag er op het eerste zicht misschien niet zo goed uit, maar z'n smaak 
is subliem en verraste menig volk. Rond 21u30 kon de verkoop van 
start gaan (ditmaal achteraan de Porter House, wat voor enkele 
frustraties zorgde bij de aanschuivende feestvierders) en vrijwel 
onmiddelijk werd er een enorme rij dorstige (bio)chemisten 
gevormd. Op een recordtijd van 2 uren en 45 minuten was alles de 
deur uitgevlogen (veel te snel om ze allemaal eens geproefd te 
hebben :( ). Zo ziet men maar dat vroeg komen z'n voordelen kent. 
Ondanks het feit dat de cocktails op waren, werd er nog lang 
doorgefeest die avond. Er wordt alvast weer uitgekeken naar de
volgende cocktailavond!

De avond van 16 oktober was het weer 
zover, de avond waar elke ervaren 
((bio)chemist naar uitkeek, de Chemica-
cocktailavond. Deze avond stonden de 
klassiekers Zou Zou, Bush Devil, Rumba 
en Daikiri op het menu alsook de 
nieuwkomer Vanilla Colada. Deze laatste
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Poker- & spelletjesavond 20/10

gecombineerd met een toernooi in Magic (een kaartspel). De 
opkomst voor het toernooi was allerbehalve veel, maar deze was dan 
natuurlijk ook geen Chemica-initiatief (maar van de Outpost). Wel 
was er genoeg chemistenvolk om die avond weer een gezellig 
samenzijn te verzekeren. Er was opnieuw een grote aanbieding aan 
bekende en minder bekende gezelschapspelen, rustige en 
stresserende (zoals het immer leuke Jungle Speed), alsook natuurlijk 
poker. Zowat de helft van de personen hadden besloten te pokeren. 
De ene had geluk, de ander wat minder. In elk geval was het een 
ontspannen, rustige en nuchtere (behalve voor wie teveel Duvel of 
Vedett dronk) avond en kijkt men opnieuw volop uit naar de
volgende spelletjesavond voor revanche!

Op de avond van 20 oktober kwamen 
stilletjes aan groepjes (bio)chemisten aan 
bij de Outpost. Niet omdat ze toevallig 
allemaal een spel wilden kopen, maar 
wel omdat er die avond een Chemica-
activiteit was! Die avond stond er de 
poker- & spelletjesavond gepland, 
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Nacht der Wetenschappen 23/10

de verwijzing ernaar als Stalhof der Wetenschappen). Die avond 
werd de straat gekleed en gekleurd met drie rode lopers, voor de deur 
van elk van de locaties. In de Porter House werden de 
wetenschappers verwend met 4 verschillende cocktails (jammer 
genoeg geen chemicacocktails) aan 2 euro per cocktail, terwijl er in 
de Rector zo'n 6 soorten jenever verkocht werd aan 1 euro (de 
aardbeien (of 'fristi') is te lekker...) In de Tequila was er dan ook weer 
dikke ambiance met 3 verschillende genre's die gespeeld werden 
over die avond en werden de bierliefhebbers verwend met Duvel aan 
slechts 2 euro. De combinatie van Duvel en muziek (met name de 
90's die gespeeld werden als een genre) zorgde voor een overvolle 
Tequila (alhoewel er natuurlijk nergens weinig volk was...). Over het 
algemeen bekeken was er goed veel volk, lekkere goedkope drank en 
enorm goede muziek/Dj's wat dus resulteerde in een zeer geslaagd
feestje tot diep in de nacht... (der wetenschappen).

Op 23 oktober was het weer zover! Het 
feestje waar elke zichzelf respecterende 
wetenschapper naartoe uitkeek. De Nacht 
der Wetenschappen! Ditmaal niet meer in 
de Vooruit, zoals de voorbije jaren, maar op 
3 verschillende locaties, dit zijnde de 
Tequila, de Rector en de Porter House, allen 
gelegen in Stalhof (vandaar ook 
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Kruiswoordraadsel

Bij een nieuw pipetje hoort natuurlijk alweer een nieuw 
kruiswoordraadsel! Het antwoord van het vorige kruiswoordraadsel 
was "Pavarotti", en de winnaar is Julie De Keyser (3e bach BcBt). Zij 
mag naar het chemicakot komen en daar haar prijs ophalen, dit 
zijnde een prachtig stuk chemicatextiel (T-shirt of polo). Bij dit 
kruiswoordraadsel is er ook een prijs, en de antwoorden mogen 
doorgestuurd worden naar jonas.van.damme@gmail.com om kans te
maken.

1) Een populaire balsport
2) Oervorm van de chemie
3) Maand met geregeld verschillend aantal dagen
4) Planeet waarvan de naam slechts 1 letter verschilt met een 
pilsmerk
5) Kleine mensensoort in Lord of the Rings
6) Omgekeerde van gepland
7) Een vlucht zonder motoren
8) Bloem genaamd naar de bekendste ster
9) Groente die soms uitgehold wordt en waarin een kaars wordt 
geplaatst
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Nonogram
Geachte Pipetjes-puzzelaar

Aangezien de helft van de wereldbevolking +1 uitgekeken is op die 
sudoku’s die steeds en overal verschijnen op de meest waanzinnige 
plaatsen, presenteer ik u deze. Laatst zat ik op ’t wc en een onverlaat 
had er niets beters op gevonden dan in plaats van zijn naam en/of 
telefoonnummer van de keet die hij uitbaat(of juist niet wenst uit te 
baten) te noteren, een sudoku op de wc-deur te knallen. Welnu, 
moest je van uit de zuidelijke regionen van ons land komen, zou je 
die sudoku moeten oplossen met je gat, want ze zeggen toch dat 
Walen hun gat slimmer is dan hun hoofd aangezien ze altijd schijten 
óp Vlaamse gazetten. Maar, beste puzzelaar, aangezien we nu over 
een meerderheid beschikken (50% +1) kunnen we er samen iets aan 
doen. Samen dat wil zeggen dat ik wat nieuwe puzzels in het pipetje 
introduceer, die jullie trachten op te lossen. Kwestie van een beetje 
multiculturaliteit binnen het puzzelwezen te scheppen. Zitten we met
een go? We zitten met een go!

e japanse beelzoekere, oe doej da?
Een Japanse beeldzoeker of Nonogram is een logische puzzel die 
uitgevonden werd door Non Ishida in 1987, ze werden voor het eerst
gepubliceerd door The Sunday Telegraph in Engeland.
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Nonogram
Oplossen
Als voorbeeld nemen we de 3de, de 4de en de 5de kolom van de 
gemakkelijke puzzel. Deze hebben alle drie als hint ‘7’. Dat wil 
zeggen dat in die kolom, 7 aaneensluitende vakjes moeten ingekleurd 
worden. Je weet op dit moment nog niet welke, maar door middel 
van overlap, kun je besluiten dat reeds 5 vakjes(van rij 3 tot rij 7) 
ingekleurd kunnen worden. Zo weet je bvb. ook dat bij kolom 7, met 
als hint ‘9’, alle vakjes van die kolom dienen te worden ingekleurd. 
Wanneer je 100% zeker weet dat een vakje niet kan en mag worden 
ingekleurd, zet je een ‘-’. Bvb. bij kolom 9, met als hints ‘3 en 5’, dat 
wil zeggen dat in die kolom eerst drie aaneensluitende vakjes 
voorkomen, dan minstens één wit vakje (dus minstens één ‘-’), 
gevolgd door 5 aaneensluitende vakjes. Dit is de enige mogelijke 
oplossing voor die kolom, dus kun je dit al invullen. Zo weet je bvb. 
ook dat bij kolom 8, met als hint ‘niets’, alle vakjes van die kolom 
dienen te worden gemarkeerd met een ‘-’. Logisch nadenken en 
logische exclusies maken, is de boodschap! Uiteindelijk bekom je
een figuur als oplossing van de puzzel.

Voor de diehards onder jullie is er in het volgende pipetje een
moeilijkere versie beschikbaar.

Veel plezier!
Het ASF, anti-sudoku-front
Voorzitter: Lieven V, 1e Ma BcBt
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Nonogram
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Wall-e

Maya’s het voorspeld hadden op 12 december 2012. De gemakzucht 
van de mens ligt aan de basis van het verdwijnen van iedere vorm 
van vegetatie, en zo fotosynthese, en bijgevolg dus zuurstof. 
Desalniettemin hebben we genoeg afval achtergelaten waarmee de
kleine Wall-e nog jaren zoet is.

Door toeval stuit Wall-e op een dag op een hightech, “vrouwelijke” 
robot die op aarde naar enig teken van organisch leven op zoek was. 
Hier begint het liefdesverhaal tussen Wall-e en EVE. Hoewel zij zich 
oorspronkelijk volledig richt op haar missie, accepteert ze na verloop 
van tijd Wall-e’s gezelschap en vriendschap. Maar wanneer hij haar 
onbewust een plant voorschotelt, die hij enkele dagen eerder 
gevonden had, komt er een einde aan de beginnende romance. EVE 
en de plant worden teruggehaald door een ruimteschip, maar Wall-e 
slaagt erin mee te reizen en wordt meegenomen naar een luxueus 
cruiseship dat kortweg symbool staat voor de luiheid van de mens. 

Voorbije zomervakantie vertelde Walt Disney 
ons het verhaal van Wall-e,  een kleine 
afvalverwerkende robot die dankzij zijn ietwat 
menselijk karakter en zijn vermogen tot 
zelfreconstructie, in staat was 700 jaar nadat de 
mens de aarde verlaten had, nog steeds zijn 
nederige plicht uit te voeren. We bevinden ons 
ergens in de 29ste eeuw tussen bergen afval 
waartegen zelfs Amerika’s grootste skyscrapers 
moeten verbleken. De aarde is niet langer 
levensvatbaar, en niet vernietigd zoals de 
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Samen met de kijker ontdekt hij wat er na al die jaren van de 
mensheid geworden is, en het ziet er helemaal niet goed uit. Achter 
deze op het eerste zicht onschuldig lijkende film steekt een grote 
kluif aan snijdende kritiek op de huidige westerse, en vooral 
Amerikaanse, levensstijl: de groeiende afhankelijkheid van 
technologie, het verwaarlozen en vernietigen van de natuur door 
steeds verder te teren op fossiele brandstoffen en het aardoppervlak 
te bedelven onder een steeds toenemende berg van afval. Maar ook 
minder milieubelastende aspecten van de menselijke gemakzucht 
worden belicht, zoals het “voedsel” dat wij dagelijks naar binnen 
spelen, het manipuleren van ons - geef toe - zwak gedachtegoed met 
overdreven optimistische reclame, en niet te vergeten de alom 
gekende struisvogelpolitiek:  waarom verder ploeteren in ons eigen
afval als we er gewoon van weg kunnen vluchten?

Niet dat ik jullie, die tot het einde van mijn woorden doorlezen, 
hierbij wil overtuigen om over te stappen naar de groene zijde en 
vanaf heden overdreven veel aandacht moeten schenken aan het 
milieu en dergelijke,  want ook ik ben soms wel eens schuldig aan 
dergelijk gemakzucht. Maar geef toch toe dat de boodschap die 
achter deze film schuilt gewoon heerlijk is, verhuld in een 
doorzichtig laagje van een ontroerend liefdes- en klassiek 
sciencefictionverhaal doorprikt met humor geschikt voor alle
niveaus, om het even mooi te zeggen. Alstublieft.

Jolien Devaere (1e bach Chemie)

Wall-e



22
Pipetje 2 - 2008-'09

Iedereen (er)kent het wel. Je zit op je gemak je 
laboratoriumbezigheden uit te voeren tot je ineens beseft dat je 
gedurende enkele minuten tot uren zo goed als niets te doen hebt. 
Aangezien wachten te slaapverwekkend en bijgevolg gevaarlijk is,
zijn alternatieven meer dan welkom.
Onderzoek heeft uitgewezen dat volgende ik-heb-teveel-tijd-en-
ambeteer-je-dan-maar-activiteiten een verhoging tot fitheid en 
oplettendheid veroorzaken, zowel bij jezelf als je omgevende 
collega’s.

Tip 1: X-factor.
Zingen is ten eerste een goede oefening in ademcontrole (af en toe je 
adem kunnen inhouden boven een stofje kan soms ook wel eens 
handig zijn) en is dan ook zeker aan te raden. De ervaring leert dat de 
klassiekers, de marginale en de valse gezongen liedjes de meeste 
aantrek kennen. Deze activiteit kan met zoveel als gewenst 
uitgevoerd worden en verhoogt het groepsgevoel en algemeen 
teamwork. Een vooraf opgesteld liedjeslijst is ook praktisch.

Tip 2: Fonteintje.
Vaak kan een beetje verfrissing goed doen in het al dan niet snikhete 
laboratorium. Wees dan niet egoïstisch en deel je spuitfles met water 
met je collega’s door ze af en toe eens te besprenkelen. Ze zullen je 
voor de rest van de dag zeer dankbaar zijn en de daad verscheidene 
keren willen terugdoen. Noteer dat sterke zuren en basen vaak
allergische reacties opwekken en af te raden zijn!

Tip 3: Eskimo
Je hebt je ijsbad niet meer nodig en stilaan smelt het resterende ijs. 
Wees dan ecologisch en recycleer je ijsbad als wakkerhoudertje. 
Wanneer je uw collega ziet knikkebollen, hou u dan niet in om een 
blokje ijs in diens kraag te deponeren. Uw collega zal onmiddellijk 
het gevaar van het in slaap vallen herkennen en zal bijgevolg alles 
eraan doen om dit te vermijden in de toekomst (vaak door uzelf
achterna te zitten).

Wat te doen in het labo?
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Tip 4: Picasso
Zoek uzelf een stukje krijt of potlood (of balpen/stift indien u zeer 
zeker bent van uw talenten) en leef u compleet uit op de veel te witte 
labojas van uw buren. Op deze manier kan u uzelf uiten en een beter 
mens worden. De eigenaar van uw tekening zal ook zeer tevreden 
zien want deze zal zijn eigen jas uit de duizenden steeds weten te 
herkennen alsook een aandenken aan u hebben. Deze mooie jas kan 
eenmaal versleten en onbruikbaar nog steeds decoratief gebruikt
worden en is immer tijdloos.

Tip 5: Opzij, opzij, opzij
Een korte wandeling kan ook steeds een enorme opluchting 
teweegbrengen na al de mentale inspanning en is zeer gezond. Het 
stimuleert de bloedsomloop en activeert de hersencellen tot 
verhoging van de prestaties. Hou u dan ook zeker niet in om af en toe 
een sprintje te plaatsen en te slalommen tussen uw collega’s die
rondlopen met hun glaswerk

Deze 5 zijn slechts een voorbeelden van laboratoriumactiviteiten en 
zijn dus niet de enige mogelijkheden. Andere zaken die u ook kan 
uitvoeren zijn: porren, haren wegbranden (ook bekend als een 
vuurhaardje), spatelschermen en proefbuisdrummen.

Wat te doen in het labo?
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Poëzie

Insecurity is weakness
Away weakness is away insecurity
So am I weak
Because I'm insecure ?

Silence
Silence of death
Silence of immortality
Silence of fear
Silence of the dark
I'm in silence right now
In the dark of myself

- Liesbeth Allais (1e ma BcBt) -
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Sterke Chemica Pro-Senioren-Verhalen

Deze sterke verhalen over enkele van Chemica's prosenioren zijn 
gegoten in de vorm van wist-je-dat'jes. Geniet van een stukje 
geschiedenis van deze belangrijke een eervolle personen.

Wist je dat…
… er eens een Pro-Senior in het deurgat van het clubcafé stond te 
kijken
… hij door een voorbijganger plots op zijn tanden kreeg
… zijn twee voortanden volledig kapot waren
… hij in zo’n toestand te voet van de Overpoort naar het UZ stapte
… dit tijdens een ijskoude nacht gebeurde
… zelfs Sensodine de senior niet kon helpen

… er eens een Pro-Senior na een avondje feesten naar huis fietste
… hij in een tramspoor sukkelde en overkop ging
… hij de volgende dag bebloed wakker werd in zijn bed
… hij een open elleboogbreuk bleek te hebben
… hij niet geopereerd kon worden omdat hij te veel alcohol in zijn 
bloed had
… hij dus moest overnachten in het UZ
… hij ’s avonds toch stiekem wegglipte om de Chemica-cantus voor 
te zitten
… hij ’s nachts ladderzat opnieuw op het UZ aankwam
… hij dus nog een nachtje mocht blijven
… hij deze keer voor de zekerheid in een gesloten afdeling mocht 
gaan liggen

… er eens een Pro-Senior niet naar zijn examen Plantenfysiologie 
ging
… hij nochtans tot de avond ervoor goed gestudeerd had
… hij het boek Lord of the Rings te spannend vond
… hij op dat moment al heel de nacht had zitten lezen
… hij dat academiejaar maar één buis had 
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Sterke Chemica Pro-Senioren-Verhalen

… er eens een Pro-Senior op de massacantus een CO2-fles zag 
omvallen
… de kraan van die fles opensprong 
… de fles als een torpedo door de zaal wou gaan vliegen
… de Pro-Senior als een held op de fles is gedoken
… hij de kraan weer dicht heeft gekregen
… hij zich hierbij wel aan beide handen en onderarmen verbrandde

… er eens een Pro-Senior met een loodjesgeweer was
… hij eens vanuit zijn kamerraam boven het hoofd van zijn tante in 
de tuin wou schieten
… hij zijn tante achterover zag slaan 
… hij met de daver op het lijf naar beneden holde
… hij zijn tante blijkbaar perfect tussen de ogen raakte
… zij gelukkig ongedeerd bleef en er ook nog eens mee kon lachen

… er ooit eens een Pro-Senior naar Studio Brussel belde en zei van 
Chemica te zijn
… hij voor heel Vlaanderen beweerde dat keukenzout en azijn 
reageren tot zoutzuur
… hij toen gelukkig nog maar een schacht was

… er eens een Pro-Senior (ook als schacht) beweerde nog liever 
sperma dan bier te drinken
… zij hiermee wou aanduiden totaal geen bier te lusten
… dit bij de toehoorders uiteraard totaal verkeerd begrepen werd (en 
terecht!)
… de Pro-Senior voor de rest van haar dagen tot “pijpschacht” 
benoemd werd

Een Pro-Senior
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Wist je dat?

Net zoals in het vorige pipetje, zijn hier opnieuw de allernieuwste 
weetjes over proffen en (bio)chemici. Onthou dat zulke zaken graag 
opgestuurd worden voor publicatie in volgende pipetjes...

Wist je dat...
... Prof. Van Driessche leuke anekdotes kan vertellen over alkali-
metalen in water
... ze dit dus ook deed in de les anorganische chemie
... ze ook verwees naar het programma brainiac voor mooie
practische voorbeelden
... ze de link naar dat fragment op YouTube plaatste op Minerva
... op de openingscantus er 2 foeti stout waren en werden gestraft
... deze hun strafje maar al te graag deden!
... ze daarom nog een strafje kregen met reden "formatiliteiten
vergeten"
... Kasper (cultuur) zonder hij het wist was ontfutseld van z'n lint
... deze genomen was door de pro-senioren
... hij ze terugkreeg als hij onder de 3 seconden een ad fundum kon
drinken
... hij na 6 keer proberen z'n lint terugkreeg aangezien het hem die
avond toch niet meer zou lukken
... het heelal al zo'n 5 miljard jaar bestaat
... Prof. De Clercq er naar eigen zeggen al was
... Nathalie (2e ba Chemie) er volgens hem ook was
... hij rijk was en Nathalie niet
... hij het getal van Avogadro in euro's bezat
... hij Nathalie 1 miljoen euro per seconde gaf
... hij nog steeds 75% van z'n rijkdom bezit
... HCN naar amandelen ruikt volgens Prof. Strijckmans
... we dit maar zullen aannemen en niet zullen nagaan
... Lieven Volckaert (1e ma BcBt) het liefst van al een knuffelbeer
bij zich heeft om te slapen
... deze knuffelbeer niet Lien is (2e ma Chemie)
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Wist je dat?

... dit wel een ezel is!!!!

... het spreekwoord soort zoekt soort hierbij goed van pas komt

... Fluffy (Pieter; Cursus) z'n mama logopedelageuze is

... hij dit ook zegt als hij compleet nuchter is

... Kasper (Cultuur) z'n moeder hem los moet laten

... Jonas (Scriptor) z'n oma gerust eens wil afkomen om mee te
drinken na proclamatie
... Davke (Cantor) een klacht wil indienen bij het ministerie voor
bierviltjes
... de reden daarvoor is dat bierviltjes nu ook al aan twee kanten
bedrukt worden
... men daardoor geen nieuwe wist-je-datjes meer kan opschrijven
... Davke volgens uw scriptor groot gelijk heeft
... Prof. De Clerc (molec. biologie) zijn gsm afging tijdens de les
... hij rustig meedeelde dat het zijn pacemaker was en verder ging
... de prof van celbiologie en histologie tijdens een boeiende les zei
" 't is saai hé.. Ik weet het"
... ze daarna toch gewoon weer verder ging
... de peter- en meteravond een vruchtbare avond is
... ze beter condooms zouden uitdelen bij het naar buiten gaan
... er zo veel morning after pillen zouden worden bespaard
... dit werd opgestuurd naar je scriptor nog voor de peter- en
meteravond plaatsvond
... hij zich nog steeds afvraagt of er vorig jaar iets was gebeurd
... Shuqui (2e ba BcBt) een miniles Chinees heeft gegeven aan zijn
medestudenten tijdens het labo
... het heel interessant was
... hij zeer goed een nederlands sprekende Chinees, Japanner en
Hindoe kan nadoen
... vooral de Hindoe heel grappig was
... zelfs de assistent mee aan het lachen was
... Nathalie (Feest) elke dag haar kot dweilt
... ze dat niet zomaar met een swifferke doet, maar met een echte
dweil
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Quotes
Proffen zijn ook maar mensen en dus gevoelig voor vergissing. Ook 
bezitten ze (de een wat meer dan de ander) een ontwikkeld gevoel 
voor humor. Als gevolg van beide redenen kan het wel eens 
voorkomen dat een prof een grappige uitspraak (al dan niet bedoeld) 
plaatst. Deze uitspraken moeten snel neergepend worden, voor ze 
wegvliegen naar de vergetelheid en dienen opgestuurd te worden 
naar je scriptor, zodat deze vereeuwigd worden in het Pipetje.

Prof. Van Driessche (anorganische chemie):
- Bij overlopen van het periodiek systeem besluit ze "Dus...blokwerk"
- "Shaken in het periodiek systeem"
- "Een atoom kan je visueel zien."

Prof. Strijckmans (analytische chemie):
"Ik doe geen oneindig aantal analysen...dat is veel te veel werk!"

Prof. Zeger Hens:
"Zijn er nog vragen van de vorige les?... Snapt iedereen het?... 
Niemand?... Dan gaan we verder!"
"Het is een dierentuin van kansen en energieën."

Prof. Van Daele:
"Deze foto is de meest gebruikte afbeelding voor beeldverwerking"
In plaats van een foto kwam er een regeltje tekst met een 
foutmelding.

Prof. Ryckbosch (Fysica):
" De verplaatsing is dus niet altijd gelijk aan de afgelegde weg. Na
een cantus zal je dat wel merken."

Kasper Wuyts (Cultuur):
"Alles is een calorimeter!"

Pieter Tack (Cursus):
"Pieter heeft altijd gelijk... behalve tijdens zijn examens blijkbaar."
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Kalender
November:
ma   03/11 Crocque/Duvelavond
di     04/11 Zangavond
wo   05/11 Doopcantus
do    13/11 Fuif
do    20/11 FK Fuif
vr     21/11 Galabal
di     25/11 Schaatsen + Jeneveravond

December:
di    02/12 Cantus

Deze data zijn aan verandering onderwerpbaar. Gelieve dus steeds 
de site te raadplegen aangezien de kalender er geregeld aangepast
wordt en dus correct is.
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Nawoord

boodschappen uit deze oogstrelende teksten te ontdekken. Nogmaals 
(ja, ik weet dat ik een zaag ben) moedig jullie allen aan om wanneer 
jullie in de lessen zitten (en brave studenten zoals jullie zitten 
natuurlijk altijd in de les) goed op letten en grappige citaten van uw 
proffen op te sturen. Ook wist-je-dat’jes zijn meer dan welkom.
Natuurlijk mag je mij en de redactie ook bijstaan in de vorm van 
recensies, complottheorieën, spelletjes, puzzels, strips,… Mensen die 
geregeld iets willen schrijven voor het pipetje, kunnen zich 
aansluiten aan de übercoole pipetjesredactie! Het Pipetje is nu 
eenmaal niet enkel voor de leden, maar ook door de leden.

Ook moedig ik iedereen aan om de antwoorden van het 
kruiswoordraadsel naar mij op te sturen om zo kans te maken op een 
prachtige prijs. U heeft niets te verliezen, integendeel zelfs!

Als liefhebber van cantussen raad ik alle foeti die twijfelen zich te 
laten dopen toch aan om eraan mee te doen. Iedereen die bij Chemica 
gedoopt is, kan je vol enthousiasme in geuren en kleuren hun 
doopopdrachten aan je doorvertellen en zijn over het algemeen van
mening dat die lang zo erg niet is.

Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben, en tot de volgende activiteit 
of het volgende pipetje!

Jullie scriptor

Beste lezers,

Wanneer uw ogen vallen op deze blauwe 
bedrukte pagina met de foto van een 
jongeman, is het u stilaan al opgevallen. U 
hebt het tweede pipetje van het academiejaar 
alweer uitgelezen. Ga hierbij niet over tot 
paniek, maar begin stilaan opnieuw met het 
lezen van dit krantje en probeer enige geheime 






