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Voorwoord van de praeses
Beste (Bio)Chemist of Biotechnoloog,

universiteit het ganse jaar door in de watten worden gelegd wat betreft 
feestjes, sport, cultuur, lectuur en studieondersteuning in de vorm van 
goedkope(re) cursussen, boeken en labogerief. 45 Jaar al! Dit betekent 
dat dit jaar een lustrumjaar is, en dit uitbundig gevierd zal worden. 
Terwijl ik dit typ, zijn de Feesten nog druk bezig met hun queeste om een 
gepaste zaal te vinden voor ons lustrumgalabal. En dit zal niet het enige 
zijn dat er te doen valt hieromtrent, maar dit is niet de plaats of de tijd 
om hierover uit te wijden.

Voor de cantusliefhebbers heb ik ook goed nieuws: we blijven ook dit jaar 
cantussen! Eerstejaars die interesse hebben in zo’n prachtig traditionele 
studentikoze cantus, verwelkom ik graag op de Openingscantus (alsook 
de trouwe comilitones natuurlijk).  En wie de smaak hiervan te pakken 
krijgt, geef ik graag de tip om zich te laten dopen op de Doopcantus 
(geen nood, meer info volgt later).

Onze kalender staat zoals gewoonlijk op onze site (http://fkserv.ugent.
be/chemica), en de eerstvolgende activiteiten die op de agenda staan 
zijn de Student Kick-Off (29/09), de lekkere Openingsvaten (30/09), de 
Peter- en Meteravond (speciaal voor de eerstejaars zodat ze een meter 
of peter kunnen krijgen (lees: ouwe rot die samenvattingen en tips heeft) 
op 4/10 en de Openingscantus (05/10).

Aangezien er me nu verder niets zinnigs binnenschiet, zal ik hier maar 
afronden en ik hoop dat ik jullie het komende jaar genoeg zal zien!

Jullie Praeses,
Jonas Van Damme

Het nieuwe academiejaar is aangebroken! 
De zomervakantie was veel te kort, iets 
wat zeker de mensen met herexamens 
hebben ondervonden, maar toegegeven, 
veel langer zou het ook niet mogen 
duren. Want hoe langer de zomer duurt, 
hoe meer je ons, Chemica, zou missen. 
De eerstejaars die ons nog niet kennen 
zullen dit maar al te vroeg beseffen en de 
ouwe rotten springen al van blijdschap. 
Al gedurende 45 jaar zorgt Chemica 
ervoor dat de beste studenten van de  
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Brief van het FK
 Julien zijn patatten zijn gesneden, de vaten van  
 de cafés in en rond de Overpoort zijn aangesloten  
 (en de proffen hun cursussen liggen klaar om  
 verslonden te worden). Het academiejaar  
 2010-2011 is dus bijna van start geschoten en  
 het beloven alvast 2 fantastische semesters te  
 worden. Het volledige FaculteitenKonvent staat  
 klaar om jullie te helpen de beste tijd van jullie 
leven in te vullen met leuke activiteiten.

Voor de mensen die niet volledig op de hoogte zijn van het bestaan van 
het FaculteitenKonvent (kort gezegd FK)  een kort woordje uitleg: Het 
FaculteitenKonvent is de overkoepelende studentenvereniging van de 
25 faculteitskringen die officieel erkend zijn aan de Universiteit Gent. 
Onze voornaamste functie is een overlegplatform te vormen tussen de 
kringen zelf, bedrijven, organisaties en de Universiteit zelf.  Dat klinkt 
zeer theoretisch, maar het komt erop neer dat wij als groter orgaan 
de kringen kunnen bijstaan in het op punt stellen van moeilijkere 
zaken en grotere problemen. 

Naast het centrale registratiesysteem, de lidkaarten en andere 
administratieve taken zorgen we ook voor sportief amusement 
(ondersteuning van de jaarlijkse 12 Urenloop en de sportieve 
universitaire competities IFT & IFK) en uiteraard ook feest! Op 
25 oktober staat onze eigen openingsfuif op het programma in de 
Vooruit en in het tweede semester wordt de verjaardag van onze 
Universiteit gevierd met een knaller van een fuif in het ICC in Gent. 
Ook op cultureel vlak wordt actie ondernomen met een grote film 
avond in Kinepolis , Night of the Proms, Massacantus,…
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Brief van het FK
Om een duidelijk overzicht te krijgen van alle activiteiten die de 25 
studentenkringen aanbieden in Gent verwijs we jullie graag door 
naar de FK-kalender ‘Wa is er te doen vanavond?’ op onze website 
www.fkgent.be. Hier vind je alles wat je zult nodig hebben om je een 
volledig jaar helemaal uit te leven. 

Voor verdere informatie over het FK verwijs ik je ook graag naar 
diezelfde website. Bij deze wens ik jullie allemaal een fantastisch 
academiejaar en hopelijk tot één dezer dagen op een activiteit van 
jullie kring!

Laurens
FK-Praeses 2010-2011
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Lustrum
 Chemica viert dit jaar zijn 9e lustrum.  
 Lustrum vraagt u? Inderdaad, lustrum!  
 Volgens Van Dale is een lustrum een  
 tijdperk van vijf jaar ofte een feest dat  
 om de vijf jaar gevierd wordt. Na wat  
 logisch denkwerk betekent dit dat  
 Chemica zijn 45e verjaardag viert.  
 Ook wel het saffieren jubileum  
 genoemd. Driewerf hoera!!!

Een 45e verjaardag betekent uiteraard reeds 45 vervlogen jaren en 
een geboorte zo een 45 jaar geleden. Hoe Chemica ontstaan, gegroeid 
en geëvolueerd is tot de allerbeste kring van Gent en omstreken vind 
je terug op onze website, onder het luik ‘Geschiedenis’, en zal ik nu niet 
verder over uitweiden. Er zijn namelijk interessantere dingen om over 
te vertellen.

Want jullie weten het allemaal even goed als mij, een verjaardag 
is geen verjaardag zonder een verjaardagsfeest. En aangezien er 
gesproken wordt van een lustrumjaar, zullen er ook gedurende gans 
het academiejaar verschillende activiteiten in het teken staan van het 
lustrum. Alles wordt dit jaar een tikkeltje specialer, leuker en voordeliger. 
Voor wie zich afvraagt op welke manier dit dan zal geuit worden heb 
ik maar 1 advies: kom af naar onze lustrumweek (in het 2e semester) 
en de overige (lustrum)activiteiten en ontdek hoe Chemica ook dit jaar 
opnieuw zijn leden zal verwennen met gratis drank, feestjes en allerlei 
extra’s.

Naast de talrijke activiteiten hebben we nog iets in petto. Een volledig 
vernieuwde textiellijn! Dit jaar worden naast t-shirts ook sweaters 
aangeboden, beiden met de nieuw ontworpen logo’s. Over hoe deze 
er precies zullen uitzien, op welke manier deze te verkrijgen zijn en 
hoeveel ze zullen kosten krijg je de komende weken nog genoeg 
informatie.

Zo, ik hoop bij deze jullie interesse toch wat aangewakkerd te hebben 
en jullie uiteraard en masse aanwezig te mogen zien het komende 
academiejaar.

Sam Pieters
Pro-senior 2007-08
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Student Kick-off (29/09/’10)
  Voor velen DE start van het  
  academiejaar! Allerlei (gratis)  
  activiteiten, verspreid over de  
  ganse dag, die iedereen wel kan  
  bekoren. Voor de sportievelingen  
  tot de drinkers aan iedereen is  
  gedacht. Alles wordt mooi omkaderd  
  door muziek van bij ons. Na dit  
  alles is er nog een geweldige after  
  party in de Vooruit. Of je kunt  
  gewoon verder feesten in de  
  overpoort. De locatie van dit alles,  
  Sint-Pietersplein. Maar kom op  
  tijd, het zou niet de eerste keer zijn  
  dat men de toegang weigert later  
  op de avond.
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Praesidium exposed
             Praeses

 Naam: Jonas Van Damme
 Jaar/Richting: 1e ma Ch
 Woonplaats: Oostende
 Opdracht: Ervoor zorgen dat iedereen in 
 het praesidium werkt zodat ik het niet  
 moet doen. Voor de rest redelijk wat   
 ditjes en datjes.
 Favoriete tijdsverdrijf: Aangezien pintjes 
 niet meer mogen van de dokter, Delphi ^^
Lievelingskostje: Te veel om op te sommen. Als het goed is bereid, 
zal het mij in elk geval smaken :)
Dit wil ik nog kwijt: Zeker afkomen naar activiteiten! Het is de 
moeite waard (zeker de cocktailavonden)!
            Vice-Praeses

Naam: Joyce Vaerewyck
Jaar/Richting: 2e/3e ba Ch
Woonplaats: Hamme
Functie: Vice-Praeses
Opdracht: De Jonassen bijstaan waar 
nodig. Steunende leden ronselen en centjes 
binnenhalen voor de Penning. Wanneer 
Jonas Praeses het laat afweten sta ik altijd 
paraat om Chemica te redden :-)
Favoriete tijdsverdrijf: Gertjan <3
Lievelingskostje: BBQ *kwijl*
Dit wil ik nog kwijt: Chemica Vooruit!

            Vice-Praeses

Naam: Jonas Defoort
Jaar/Richting: 2e ba Bc/Bt
Woonplaats: Kuurne
Opdracht: Geldzaken regelen, 
verdedigen van de kassa, zagen om geld 
en gierig zijn (behalve op drank)
Favoriete tijdsverdrijf:Tooghangen 
Lievelingskostje: Frietjes van de frituur
Dit wil ik nog kwijt:  Mijn ei!
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Praesidium exposed

            Feest

Naam: Karel Schoonvaere
Jaar/Richting: 2e ba Bc/Bt
Woonplaats: Brugge
Opdracht: van studenten feesters maken 
en hun feestjes organiseren.
Favoriete tijdsverdrijf: n/a
Lievelingskostje: n/a
Dit wil ik nog kwijt: studentjes, 
verwacht jullie aan flink wat geparty dit 
jaar!

            Feest

Naam: Matteo Claeskens
Jaar/Richting: 2e ba Bc/Bt
Woonplaats: Soms in hasselt en soms in 
Gent :D
Opdracht: Het studerend brein af en toe 
een alcoholische verkoeling te verschaffen. 
Wij(Karel en ik) zorgen voor jullie 
wekelijkse portie fuiven, jenever, cocktails 
en natuurlijk het “aqua vitae” van een echte student, BIER!!!
Favoriete tijdsverdrijf: Uhmmm, lullen doe ik graag(zeveren in 
het ABN), maar ook op’t gemak in de zetel kijken naar een filmpje. 
Een cantus meepakken is altijd mooi meegenomen en natuurlijk de 
overpoort, mijn 2de thuis :D 
Lievelingskostje: Daar gaat niets boven een eigen grill op kot 
:D daarmee kun je, wanneer je honger hebt (of niet), een lekkere 
zelfgemaakte croque-monsieur tussen smijten. En vergeet niet 2 
schellekes kaas en hesp en natuurlijk een goede kwak mayonaise en 
ketchup :D
Dit wil ik nog kwijt: Limburgers praten niet traag, ze spreken 
gewoon hun woorden volledig uit.



  Pipetje 1 -  september & oktober 2010
10

Praesidium exposed

            Cursus

Naam: Glenn Vanluchene
Jaar/Richting: 1e ma Ch
Woonplaats: Tielt/ Chemicakot S4
Opdracht: Onze leden A.K.A jullie 
voorzien van voldoende cursusmateriaal 
om zonder verveling door de blok te 
komen. En dat allemaal liefst op een 
goedkope wijze. Mijn opdracht houdt ook 

             PR extern

 Naam: Debbie Lauwers
 Jaar/Richting: 1e ma Ch
 Woonplaats: Oppuurs
 Opdracht: Ik ben, samen met Sam, 
 vooral actief ‘achter de schermen’. Ik ga  
 op zoek naar sponsors, contacteer ze,  
 sluit een contract met ze af en het meest  
 belangrijke: ik blijf ze contacteren  
gedurende het academiejaar. M.a.w. ik zorg voor een aardig 
bedragje in de kas van Chemica, zodat wij tal van sport-, cultuur- en 
feestactiviteiten kunnen organiseren voor jullie!
Favoriete tijdsverdrijf: zolang het maar niet thuiszitten is
Lievelingskostje: vers gemaakte lasagne
Dit wil ik nog kwijt: Niets

in dat ik vele uurtjes in het chemicakot besteed.
Favoriete tijdsverdrijf: Sport in het algemeen, atletiek in het 
bijzonder. 
Lievelingskostje: scampi in currysaus met rijst
Dit wil ik nog kwijt: Vooral niet vergeten dat ook optionele boeken 
via ons kunnen besteld worden. Stuur een mailtje naar chemica.
cursus@gmail.com met de titel, auteur en ISBN-nummer van het 
boek en dan kunnen wij dat voor jullie bestellen (en dat scheelt in 
jullie en in onze portemonnee, dus win-win
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Voorwoord van de praeses

Dit wil ik nog kwijt: Liefst vanal geen herexamens meer ;)

             Cultuur

 Naam: Nikolaas Willaert
 Jaar/Richting: n/a
 Woonplaats: Roeselare
 Opdracht: Alle Chemicaleden in exctase 
 krijgen door hen een shot van  
 gevarieerde, boeiende (BIER!), cultureel  
 geëngageerde en politiek correcte  
 activiteiten voor te schotelen.
Favoriete tijdsverdrijf: Pintjes
Lievelingskostje: Pintjes
Dit wil ik nog kwijt: Dit jaar GEEN herexamens (EREWOORD!), 
cross my heart and hope to die!

            Scriptor

Naam: Jolien Devaere
Jaar/Richting: 2de/3de ba Ch
Woonplaats: Oostrozebeke
Opdracht: Jou van leesvoer voorzien
Favoriete tijdsverdrijf: Testen hoe lang 
je Fable II kunt spelen voordat je een ring 
of death krijgt.
Lievelingskostje: Alex
Dit wil ik nog kwijt: Er moeten meer 
quotes en WJD’jes ingestuurd worden!!!

            Sport

Naam: Charles Van Lerberghe
Jaar/Richting: (Onbekend-freelance)
Woonplaats: Oudenaarde & Kortrijk
Opdracht:  Sport organiseren voor de 
Chemica 
Favoriete tijdsverdrijf: KVK, hockey & 
uitzetten
Lievelingskostje: Viandel me nen bicky 
van Nathalie, die altijd openstaat voor mij
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Praesidium exposed

            Web

Naam: Thomas Eekhout
Jaar/Richting: 3e ba Bc/Bt
Woonplaats: Gijzegem
Opdracht: De site tijdig updaten en de
weekmail samenstellen zodat de Chemica- 
leden op de hoogte blijven van al onze 
boeiende activiteiten. De mailinglijsten  
beheren zodat jullie niet constant door 
spam bestoken worden. De meest genante foto’s van elk feestje 
uitkiezen en online plaatsen.
Favoriete tijdsverdrijf: PC (duh!) 
Lievelingskostje: Colaaaaaaaaaaaa!
Dit wil ik nog kwijt: een paar kilootjes van in de examens :p

             Cantor

 Naam: David Weinberger of kortweg 
 Davke
 Jaar/Richting: Doctoraat Chemie
 Woonplaats: Gent
 Opdracht: ervoor zorgen dat er op de 
 cantussen een hele hoop leuke liedjes  
 worden gezongen
 Favoriete tijdsverdrijf: een liedje 
 zingen met een pintje erbij om de stem 
te smeren (als dat niet goed uitkomt zeg) 
Lievelingskostje: zoveel lekkers, zo weinig plaats
Dit wil ik nog kwijt: het student zijn is iets geweldigs, geniet 
ervan met volle teugen, maar vergeet niet dat ook nodig is om te 
slagen voor de examens om het te kunnen blijven
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Praesidium exposed

            Schachtentemmer

Naam: Dries Persyn
Jaar/Richting: 2e ma Ch
Woonplaats: Harelbeke/mijn eigen 
droomwereldje
Opdracht: De eerstejaartjes wegwijs 
maken in het befaamde (beruchte?) 
cantusgebeuren zodat zij niet al te veel 
uitgelachen worden door bierbuikhoudende 
ouderejaars. En hen dopen natuurlijk MUHAHA!
Favoriete tijdsverdrijf: het klein kind uithangen 
Lievelingskostje: Spuighetti (spektakel verzekerd in geval van 
overdadige dronkenschap)
Dit wil ik nog kwijt: Fortune favours the bold!

             Schachtentemmer

 Naam: Maarten Mees(voor alle 1 ste 
 jaartjes is dit Meester)
 Jaar/Richting: 1e ma Ch
 Woonplaats: Gistel
 Opdracht: Iets met schachten en bier of 
 was het iets anders??
 Favoriete tijdsverdrijf: Fietsen en 
 Leentje  
 Lievelingskostje: Frietjes met 
satékruiden en een playboy
Dit wil ik nog kwijt: Leef terwijl je leeft.
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Wanted
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Comics
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The Fashion Police
Geloof het of niet, beste lezer, maar sinds kort heeft 
Chemica haar eigen fashion police! Geen enkele 
student of zelfs prof zal nog ongestraft door de 
gangen van de Sterre of de Ledeganck kunnen 
paraderen met zijn/haar o zo comfortabele croqs of 
coole saggy pants...
 

 Wie schuilgaat achter deze sexy papieren  
 zak houden we nog even voor ons, maar  
 desondanks wil hij/zij jullie alvast  
 enkele kostbare DON’Ts meedelen.  
 Chemica geeft om haar leden en we  
 willen dan ook dat je jouw (en een beetje  
 onze) naam onherroeppelijk gaat  
 “vermoosen”.

vermoosen (ww. vermooste, vermoost)
       /vermoe.es.e/

1. naar de bliksem, om zeep helpen, 
stuk, kapot maken
2. bederven, verknoeien
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 Sagging!
 Hoeft geen uitleg...

 Sokken in sandalen
 Het weer zat de laatste tijd niet mee voor sandalen 
 liefhebbers. Aan alle sok-in-sandaal liefhebbers:  
 wanneer het zonnetje opnieuw komt te schijnen,   
 houdt u in!

The Fashion Police
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The Fashion Police

 Crocs
 Het feit dat bepaalde kledingstukken heel comfortabel 
 zitten is geen geldig excuus om ze in het openbaar  
 te dragen. Je studeert aan de faculteit wetenschappen  
 aan de Ugent, kleed je dan niet als een poetsvrouw  
 (met alle respect voor poetsvrouwen!)

 Crocs met wol
 Oh nee! Mijn favoriete flashy, rubberen sandalen met 
 gaten kan ik niet dragen in de winter omdat het te  
 koud is! Kom, we steken er wol in! 
 Nee, zo werkt het dus niet!
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De modepolitie is erg bezorgd over de Chemica populatie en vooral 
over onze kledij. Onze kledij maakt ons tot wie we zijn en daarom 
is de fashion police heel dankbaar dat we geen uniformen moeten 
dragen aan de universiteit van Gent. Of toch wel?

Iedere labojas is hetzelfde (behalve de maat en eventuele gaten of 
vlekken): een lange, katoenen jas met knopen en een wat zakken 
aan. Voor de eerste jaartjes komt dit misschien als een schok, maar 
je kunt met stift dingen schrijven op die jas! 

De modepolitie is op zoek naar de meest origineel versierde labojas!

Opdracht: Stuur een foto in van de labojas met het/de meest 
originele opschrift/tekening.
Regels:
 - Cantuskiels tellen niet mee, alleen labojassen die  
 effecief gebruikt worden in de labo’s
Prijs: De winnaar krijgt een fantastische stuk Chemica textiel, 
waarmee hij/zij automatisch de goedkeuring krijgt van onze Fashion 
Police!
Deadline: maandag 25 oktober

Wedstrijd
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Sponsor
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Comic
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Pipetje Redactie



Pipetje 1 -  september & oktober 2010
23

Pipetje Redactie
Proficiat! U bent op pagina 23 van het eerste Pipetje van dit 
academiejaar aangekomen. Ik hoop van harte dat u dit Pipetje met 
plezier aan het lezen bent. Toch moet u even stil staan bij hoe zo’n 
boekje eigenlijk gemaakt wordt. Al die tekstjes, de wedstrijd, de 
puzzel, de comics... studenten schrijven dit allemaal! (Behalve de 
comics, die halen we van het internet... met toestemming uiteraard!)

De Pipetje redactie is een groepje studenten die op regelmatige 
basis meewerken aan het Pipetje. Zij verzorgen vooral regelmatig 
terugkomende rubrieken zoals puzzels, wedstrijden, de ICT blog, 
enzovoort. De redactie telt op dit moment slechts 3 à 4 mensen. 
(Gelukkig zijn er ook enkele studenten buiten de redactie die van tijd 
tot tijd een handje toesteken waar nodig)

Hopelijk beseft u ook dat het Pipetje dringend nood heeft aan meer 
enthousiastelingen en ik durf te wedden dat zelfs jij een steentje kan 
bijdragen. Dit is een lijstje met concrete topics waar keer op keer 
nood aan is:

 - ideëen voor een wedstrijd
 - puzzels
 - comics
 - WJD’jes en Quotes
 - spellingscontrole

Verder is extra leesmateriaal altijd meer dan welkom! Hebt u iets 
mee te delen met de kring? Misschien hebt u een interessant of 
leuk artikel gevonden op het internet? Hebt u plots de behoefte de 
smurfen te vergelijken met een communistische samenleving? (zie 
pipetje 6 van vorig jaar) 

Alles, maar dan echt ALLES is meer dan welkom!
Interesse? Aarzel niet een mailtje te sturen naar  
jolien.devaere@gmail.com of gebruik het formulier op de Chemica 
website (Pipetje > meeschrijven)

Uw Scriptor,
Jolien
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Puzzel
Heb je een springuurtje, een lange treinrit naar huis of een saaie les? 
Dan kan je je gerust een kwartiertje-half uurtje bezig houden met de 
puzzels op deze pagina. Voor de newbies die denken “waarom krijgen 
we geen sudoku’s?”: als je per sé sudokus wil oplossen, koop dan een 
puzzelboekje. Het Pipetje doet al anderhalf jaar niet meer mee met 
de sudokutrend en schotelt haar lezers enkele leuke(re) alternatieve 
puzzels voor!

Dit puzzelgenre heet: Sum Thing
In ieder cirkeltje moet een natuurlijk (ofwel een positief geheel) getal 
komen, op zo’n manier dat de som van de getallen die aangrenzen 
aan een bepaald vakje gelijk is aan het getal in dat specifieke vak. 
De getallen die je mag gebruiken staan steeds naast de puzzel. Let 
wel dat je niet alle getallen moet gebruiken (je kunt geen 9 getallen 
in 8 cirkeltjes krijgen), maar je mag ook ieder getal slechts 1 keer 
gebruiken!

voorbeeld:
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Puzzel
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Puzzel
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Cocktail
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WJD’jes + Quotes
Normaal gezien zouden op deze pagina enkele geestige quotes en 
wist-je-dat’jes (=WJD’jes) terecht komen, maar aangezien er niets 
meer is ingestuurd sinds mei vorig jaar, krijgen jullie nog een comic...
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Hallo daar! *zwaai zwaai*

Dag beste chemicaleden! ’t Is weer schooltijd en dat merk je aan dat 
blauw boekje in jullie pollekes.

Terwijl jullie allemaal een deugddoende zonnige vakantie hebben 
gehad ben ik, jullie ouwe getrouwe informaticus, nog steeds even 
bleek. Iemand moet de stereotypen hoog houden, right?

Wat de ICT blog betreft, kan ik jullie vertellen dat ik jullie vandaag niks 
ga bijleren, noppes, rien de knots. Laten we onszelf niets wijs maken, 
eigenlijk voelen we ons al allemaal erg slim en zouden ze beter dat 
diploma gewoon nu al geven. Daarom gaat de editie van vandaag 
over de meest tijdverdrijvende websites waar een student 
zonder feestplannen naar hartenlust zijn broodnodige studie-uurtjes 
kan verkwisten. Hah, misschien denk je wel dat je al een expert bent 
in niksnutten op het internet, maar dat dacht je waarschijnlijk ook 
van je examens die je dan in augustus opnieuw zag. (Een persoon 
meer of minder die het erin wrijft maakt nu niks meer uit zeker?)

Verder zal ik niet rond de pot draaien, hier is een lijstje bladwijzers 
die je moeiteloos door de trage uurtjes van de nacht kunnen helpen 
(want Facebook blijft ook maar beperkt entertainend):

kongregate.com:  Gratis web games van topkwaliteit. Probeer zeker 
eens ‘One Button Bob’!

ICT-Blog

i-am-bored.com:
Afbeeldingen, spelletjes, 
filmpjes, varia. De naam zegt 
eigenlijk al alles.

collegehumor.com:
Waarschijnlijk vrij bekend 
(berucht?) onder de  studenten. 
Neem zeker een kijkje naar 
de ‘most viewed videos’. 
Schaterlachen gegarandeerd. 
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garagetv.be: Belgische website met (meestal) komische filmpjes.  
Zoek eens naar “don’t trust the subtitles”

old.thesixtyone.com :  Underground muziekwebsite waar luisteraars 
stemmen op liedjes. Er is veel ruw talent te vinden, dus bekijk zeker 
eens de top-lijsten. Persoonlijke aanrader: Ronald Jenkees – Guitar 
Sound

last.fm : Ondertussen razend populaire muziekwebsite die zich 
specialiseert in groepen en genres linken aan elkaar. In combinatie 
met grooveshark.com een zeer krachtig en gebruiksvriendelijk middel 
om nieuwe muziek te ontdekken.

reddit.com : Sociale mediawebsite waar je alles van Hubble Telescope 
foto’s tot politieke discussies tot filmpjes van grappige katjes zult 
vinden. Hier vind je zowel serieuze als hilarische posts/discussies 
terug. Browse zeker eens door de top scoring submissions of all time.

(oglaf.com)
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stumbleupon.com:  personaliseringswebsite die je van de ene 
random webpagina naar de andere stuurt op basis van je voorkeuren. 
Uitstekende manier om de ‘hidden gems’ van het internet te 
ontdekken. 

comicagg.com: Wist je dat er honderden gratis web comics zijn die 
je online kan lezen? Comicagg is een website die je een selectie laat 
maken uit bekende comics en die mooi op één pagina samen zet. 
Telkens er een nieuwe comic is zal comicagg die voor jou toevoegen 
aan jouw pagina. Velen ervan zijn trouwens al in Pipetjes verschenen, 
waaronder bijvoorbeeld xkcd en Saturday Morning Breakfast Cereal 
(beide aanraders). Gebruik de Comic List om nieuwe comics te 
ontdekken.

fmylife.com:  Website waar pechvogels hun miserie delen met 
de wereld. Er zitten vaak hilarische verhalen tussen, maar laat 
best je empathie achterwege vooraleer je deze website bezoekt. 
mylifeisaverage.com is een parodie hierop.

omegle.com: ooit al eens een willekeurig gesprek willen aanknopen 
met eender wie? Chat anoniem met een willekeurig persoon. Wees 
wel gewaarschuwd, er is een vrij hoog percentage aan perverten. 
Neem deze website dus niet al te serieus.
chatroulette.com biedt exact dezelfde functionaliteit, maar voegt 
daar webcams aan toe.

icanhascheezburger.com: Foto’s met 
‘captions’ (kleine stukjes  tekst), 
je hebt ze waarschijnlijk al eerder 
ontmoet. Icanhascheezburger is 
de moederwebsite van failblog 
(ondertussen al minstens even bekend) 
en vele andere caption websites. Lachen 
met politici, Hollywood sterren, katten, 
mislukkingen en nog veel meer is iets 
waar we stiekem allemaal wel wat 
plezier in vinden.

Waarschuwing: niet veilig voor mensen 
met een nood aan correcte spelling of 
grammatica!

ICT-Blog
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XKCD
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Kalender

September
Vrijdag 24/09 Introductiedag
Woensdag 29/09 Student Kick-Off
Donderdag 30/09 Openingsvaten 
 (Porter House)

Oktober
Maandag 04/10 Peter- & Meteravond 
 (Porter House)
Dinsdag 05/10 Openingscantus (Salamander)
Woensdag 13/10 Fuif (Twitch/ vroegere Twieoo)
Donderdag 21/10 Cocktailavond (Porter House)

November
Maandag 1/11 Allerheiligen
Dinsdag 2/11 Allerzielen 
Woensdag 10/11 Doopcantus (Salamander)
Donderdag 11/11 Wapenstilstand
Donderdag 18/11 Jeneveravond (Porter House)
Donderdag 25/11 Fuif (Twitch/ vroegere Twieoo)
Dinsdag 30/11 Cantus (Salamander)

December
Maandag 6/11 Sint Clubavond (Twitch/ vroegere Twieoo)
27/12 tot 08/01: Kerstvakantie

Opgelet! Deze data zijn mogelijks niet volledig en zijn bovendien 
steeds vatbaar voor wijzigingen! Een immer correcte en 
regelmatig geupdatete (dit is geen typfout, dit is écht de juiste 
spelling! :P) kalender kun je steeds vinden op de Chemica site:  
http://fkserv.ugent.be/~chemica/
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 Beste Lezer,
 
 U hebt nu al uw eerste Pipetje van het jaar  
 verslonden. Geen paniek, je kan het gerust  
  blijven herlezen tot het volgende nummer  
   verschijnt of tenminste tot u het  
    vanbuiten kent.
 
 Ik hoop dat iedereen een deugddoende  
 vakantie achter de rug heeft en dan spreek ik  
 vooral over die 3 laatste weken voor de  
 meerderheid met herexamens! Toch zijn we  
 stiekem allemaal blij dat het nieuwe  
 academiejaar opnieuw begonnen is en zoals  
 gewoonlijk staat Chemica opnieuw paraat  
 om de nodige feestjes en cantussen te  
 voorzien.

Het is u misschien ook al opgevallen dat Chemica dit jaar haar 45ste 
verjaardag a.k.a. haar lustrum viert. Wat dat allemaal inhoudt hebt u 
al kunnen lezen op een van de eerste bladzijden. Misschien krijgt het 
Pipetje dit jaar eens een pagina (centerfold) in kleur? 

Het is u misschien nog steeds niet opgevallen, maar mijn smeekbede 
om hulp voor het Pipetje klinkt nu al lichtjes meer wanhopig dan vorig 
jaar. Het stressniveau van de Scriptor heeft nu al kritieke toestanden 
bereikt bij het samenstellen van het boekje dat u nu in je handen hebt 
en iedereen heeft het gebrek aan quotes en WJD’jes wel gemerkt. 
Wat gaan we daaraan doen? Wassen met citroen, ik dacht het niet. 

Iets insturen is maar een kleine inspanning voor jullie en het zorgt 
meteen voor een gelukkige Scriptor en hele hoop geamuseerde 
lezers. 

Gelukkig voor jullie moet ik nu stoppen met zagen, want mijn pagina 
loopt ten einde. Mijn beste lezers, ik heb nog steeds hoop in jullie!

Uw Scriptor,
Jolien (jolien.devaere@gmail.com *hint hint*)

Nawoord van de Scriptor



EEN GRATIS 
RUGZAK ZAL JE 
NIET LANCEREN 
IN HET LEVEN.
ONS ADVIES HELPT JE ECHT VOORUIT.

!!

Cadeautjes zijn leuk, maar onze job is jou correct advies 
geven waar je echt iets mee bent. Maak een afspraak met een 

KBC-adviseur en kom eens praten. www.kbc.be/jongeren 

WIJ GAAN MET JE MEE


