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Voorwoord van de praeses
 Beste leden,
 
 Aangezien je dit nu leest, betekent dit  
 dat het beruchte blauwe boekje van  
 Chemica de belangrijkste mensen,  
 onze leden, heeft bereikt. Belangrijk,  
 want zonder de toekomstige (bio) 
 chemisten en biotechnologen die aan de  
 UGent studeren, heeft Chemica geen  
 reden tot bestaan.

 Speciaal voor jullie is er dan ook nieuw  
 Chemicatextiel beschikbaar voor een  
 studentvriendelijk prijsje, waar je nog 
meer over kan lezen in dit Pipetje.

Buiten dit textiel zijn er natuurlijk nog veel andere dingen die Chemica 
jullie dit semester nog te bieden heeft. Zo is er nog de Streekbierenavond, 
de Schaats- en Jeneveravond (18 november), een spetterende fuif in de 
Twitch op 25 november, cantus op 30 november en zelfs nóg meer. Ook 
is er dit semester nog de Massacantus, die jammer genoeg niet meer 
doorgaat op het vertrouwde Sint-Pietersplein maar in de Flanders Expo.

Momenteel is ook voor velen de periode aangebroken dat de pakhoogte 
van de geziene leerstof begint te stijgen en dat men stilaan de cursussen 
bijhoudt. Natuurlijk ontmoedig ik dit niet, maar graag herinner ik jullie er 
ook aan dat genoeg ontspanning ook vereist is. Kom daarom op tijd en 
stond eens langs op onze activiteiten om eens volledig te ontstressen van 
het zware les- en leerpakket. Het ritje door het al dan niet slechte weer 
is het zeker waard!

Voor  wie op dit punt is gekomen is en niets meer weet van voorgaande 
tekst, heb ik een korte samenvatting: Textiel! Activiteiten! En afkomen!

Jullie Praeses,
Jonas Van Damme

PS: Als dit Pipetje jullie voor 10 november bereikt wil ik dan ook de 
toekomstige schachten veel succes wensen met hun doop. Indien deze 
datum al is gepasseerd, hoop ik dat jullie je geamuseerd hebben.
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P&M-avond
Een nieuw schooljaar, een nieuw begin, nieuwe studenten… Daarbij 
kunnen zeker en vast geen peters en meters ontbreken. 

Op maandag 4 oktober werden alle “groentjes” verwacht in the 
Porter House voor een eerste kennismaking met Chemica. Na een 
toffe babbel met de toen nog onbekende medestudenten kon de 
zoektocht naar de ideale peter of meter beginnen. De avond was tot 
in de puntjes voorbereid door onze lieftalige feestpraeses Karel en  
Matteo. Een technisch defect zorgde voor wat vertraging, maar dat 
vonden de eerste jaars niet erg, mits de gratis Stella Artois rijkelijk 
vloeide.  

Na vele hechte vriendschapsbanden te hebben ontwikkeld en vele 
pintjes te hebben geconsumeerd, startte uiteindelijk een prachtige 
powerpointvoorstelling. Deze deed de creatieve geesten van de 
eerstejaars op volle toeren draaien. De gekste figuren flitsten aan 
ons voorbij, een kruisspin, de paus, Hitler,… of was het de Stella? 
Kortom de peter en meter avond was een groot succes en zeker voor 
herhaling vatbaar!

Geschreven door: de feuten van groep 2

Hebt u dit verslagje gelezen? Écht 
helemaal doorgelezen? Dan is een dikke 
proficiat alvast op z’n plaats! Persoonlijk 
vond ik dit maar een vrij saai en vaag 
verslag. Het uiteindelijke oordeel ligt 
natuurlijk bij de schachtentemmers, 
maar in mijn ogen verdienen deze 
feuten niet al te veel punten voor hun 
opdrachtje! Ze waren anderzijds wel 
mooi op tijd en er werden geen (grove) 
spellingsfouten gevonden.
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“Heeft er iemand nog een baksteen om te ruilen voor tarwe? Wil er 
iemand erts ruilen voor hout?”

Voor de fervente spelletjesavondganger klinkt dit waarschijnlijk 
als muziek in de oren. Kolonisten van Catan is dan ook een ware 
klassieker op dit gebeuren. Het was zelfs zo populair dat de eerste 
mensen die binnengesijpeld kwamen meteen dit spel opeisten 
en niet meer loslieten! De anderen moesten dan maar met een 
beteuterd gezicht een ander spelletje kiezen uit de veel te grote 
stapel gezelschapsspelletjes.

Ook Blokus werd weer vanonder het Outpost-stof gehaald om een 
zeer tactische strijd te doen losbarsten. Anderen waagden zich eerder 
aan een ware klopjacht met Scotland Yard, een “allen tegen een” spel 
dat de vice zo leuk vond dat ze het diezelfde week nog gekocht heeft!

Kortom, er werd weer heel wat afgespeeld, gebabbeld en gedronken 
zodat alle brave studentjes ‘s avonds (lees: ‘s morgens) moegespeeld 
en tevreden in hun bedje konden kruipen.

Joyce (Vice)

>> for future reference, dit was een doodle (=snel gemaakte tekening) 
 van mijzelf. Als je later nog in contact komt met mijn geimproviseerde 
illustraties, dan kan je mij herkennen aan mijn sjaal.

Spelletjesavond
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De Chemica studentikoosheidsmeter
Onze eerstejaartjes troffen enkele weken een onverwacht mailtje 
aan in hun inboxen waarin werd opgeroepen om deel te nemen aan 
een wetenschappelijke enquête, georganiseerd door het Pipetje. 45 
vlijtige studentjes hebben hieraan deelgenomen en verdienen een 
bedankje van de Scriptor!

Ouderejaars (en vooral de huidige tweedejaars) zullen zich nog wel 
herinneren dat ditzelfde project ook vorig jaar werd uitgevoerd. Ik 
kan jullie alvast meedelen dat de resultaten van de nieuwe generatie 
op sommige punten sterke verschillen vertoont in vergelijking met  
vorig jaar. Zo telde de enquête vorig jaar bijvoorbeeld 51 deelnemers, 
dat is een daling van 12%!

Deze tabel toont het lesgaand gedrag van de testpersonen:
Dit jaar Vorig jaar

Gemiste lessen 1,2u 2,1u
Geskipte lessen 3,4u 4,1u
Slapen tijdens les 17,8% 15,6%

Hieruit kunnen we besluiten dat de nieuwe generatie duidelijk meer 
belang hecht aan de lessen en na een avondje stappen al of niet zonder 
enkele uurtjes rust, stipt om 8u30 in het auditorium zit, zoals een 
echte student hoort te doen. Helaas moeten ze nog het wondermiddel 
dat bekend staat als koffie ontdekken, want hun gebrek aan nachtrust 
durft hen wel eens ter plekke overmeesteren.
Ongeveer de helft van de studentjes komt wel eens of meerdere 
keren te laat in de les.

In de practica gaat het er, tot groot geluk van de assistenten, al heel 
wat beter aan toe. Niemand durft toe te geven dat hij/zij de labo’s niet 
op voorhand voorbereid. Kunnen we hiervan een bevestiging krijgen 
van de assistenten? Ook het glaswerk is weer een stukje veiliger voor 
die glibberige handjes dit jaar.
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De Chemica studentikoosheidsmeter
De teller staat (tot nog toe) op 4 ongelukjes, waarvan slechts 1 
destilleerkolom een beetje scoort qua spectaculariteit. Voor de 
nieuwsgierigen: vorig jaar had de vloer in het labo rond deze tijd van 
het jaar al 17 keer scherven gezien. 
Daarnaast zijn ook bunzenbranders in betere handen terecht 
gekomen. Er is nog geen enkel brandje uitgebroken, in tegenstelling 
tot 4 vorig jaar.
Dit alles is na te gaan aan de conditie van de labojassen van de 
betrokken personen. Het aantal gaten is op een jaar tijd drastisch 
gedaald van 8+ naar exact 4.

Dit alles was nog maar een opwarmertje, want eigenlijk zijn we meer 
geïnteresseerd naar het studentenleven buiten de lessen.
Bijna de helft van de eerste bachers laten het openbaar vervoer links 
liggen en gingen meteen voor het kotleven. Of dit een gevolg heeft 
voor hun aanwezigheden op Chemica activiteiten, kan je zien op 
volgend überly awesome histogram dat gemaakt is met het al even 
awesome programma, Microsoft Excel (Jawel, eerstejaartjes met 
informatica, deze is voor jullie!).
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De Chemica studentikoosheidsmeter
Het gebrek aan aanwezigheden op de spelletjesavond is betreurens-
waardig maar de cijfers van de andere activiteiten zien er gelukkig 
veel beter uit. Op de cocktailavond speelde de gemiddelde eerstejaar 
2,2 cocktails naar binnen (antwoorden zoals “te veel” of “ik weet het 
niet meer” werden buiten beschouwing gelaten), hiermee hebben ze 
ongetwijfeld de smaak (van passoa en dergelijke) zeker te pakken en 
deskundigen beweren dat we in het vervolg veel meer enthousiasme 
van hen mogen verwachten op cocktailavonden. Op één uitzondering 
na (boe!), beloofden alle eerstejaars in de toekomst aanwezig te zijn 
op nog enkele of zelfs zoveel mogelijk Chemica activiteiten!

16 Ondervraagde feuten waren aanwezig op de openingscantus, 
hoewel slechts 10 van hen beweren zich te laten dopen bij ons geliefde 
Chemica. Schachtentemmers, we zitten met 6 plooiers!

Alle 1ste bachers zijn geslaagd voor de strikvraag van de enquête 
(ja, het was stiekem ook een soort examen). Iedereen heeft al zijn 
eerste Pipetje(s) geheel of tenminste gedeeltelijk gelezen en niemand 
durfde “Wat is het Pipetje?” aan te vinken. Flinke studentjes! Jullie 
verdienen een kneukeltje van de Scriptor en de Pro-Scriptoren.

Mijn aantal aanbidders is als een raket de lucht in geschoten, 13 
slijmballen... ik bedoel eerstejaars zijn tot over hun oren verliefd op 
de Scriptor. Zij kunnen mij altijd proberen te paaien met tekstjes, 
cartoons, quotes en WJD’jes. Aan de andere kant zijn er ook een stuk 
of *gecensureerd* critici die de Scriptor niet graag zien omdat ze 
domme vragen stelt. 

Ik sluit graag deze wetenschappelijke analyse af met deze 
veelbelovende antwoorden op de vraag “Heb je interesse in een 
praesidiumfunctie in de toekomst?”. 5 van hen zijn nu al rotsvast 
overtuigd om zich kandidaat te stellen en een dikke 16 zal er nog 
even over nadenken. 

Het professioneel team van deskundigen en statisici wil graag alle 
deelnemers voor hun medewerking en alle lezers voor hun interesse 
bedanken.
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Quiz
Naar 1-jaar oude traditie werd er ook dit jaar weer een 
Superchemicaquiz georganiseerd. Wat ook een traditie geworden is, 
is het verzamelen van de grootste kemels in het Pipetje.
Voor de mensen die door plaatsgebrek niet konden meedoen. Probeer 
de vragen misschien zelf op te lossen.

Het begon al bij de groepsnamen:
 - De Standaardafwijking: Koen= Standaard, Jelle = afwijking,  
 Pieter-Jan en Bram de uitschieters

Ronde 1 (Aardrijkskunde)  
 - NIEMAND wist dat Doornik de grootste oppervlakte heeft.  
 Shame!

Ronde 2 (Kunst en Literatuur)
 - De Milennium triologie werd geschreven door Lars  
 Stiegsson (Stieg Larsson)
 - Naaktfoto’s door  Spencer Tunick konden evenwel genomen  
 zijn door George W. Bush Jr., Vangheluwe II, Stanley Kubrick
 - De Vos Reinaert speelde zich af in (antwoord: Waasland): 
 Home Sweet Home
 - La Traviata werd gecomponeerd door Gianni Giovanni  
 Gigolo(Verdi)
 - De Klokkenluider van Notre Dame werd geschreven door… 
 mijn mama (Victor Hugo)

Ronde 3 (Bier)
 - Een ploeg vond het nodig om te melden dat de Senior altijd  
 gelijk heeft…
 - Donkere bieren staan vanaf heden ook bekend als  
 negerinnemelk 

Ronde 4 (Film & TV)
 - 3 ploegen maakten van inspecteur De Cock een Gerrit
 - McSteamy ipv McDreamy
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Quiz

Ronde 5 (Geschiedenis en Politiek)
 - Hoeveel regeringen-Martens heeft ons land gekend:  4 te veel
 - Minister van Onderwijs: Pascal “De Jeannet” De Smet
 - De mama van Jonas Penning heeft Pim Fortuyn vermoord…

Ronde 6 (Mythologie)
 - De Romeinse god van de wijn en de landbouw: Debbie!  
 (compleet met hartjes er rond ^^)
 - Zelfde vraag: Barbara Streisand

Ronde 7 (Wetenschap)
 - Wordt aangeraden aan zwangere vrouwen (ipv foliumzuur):  
 Wortels!

Ronde 8 (Sport)
 - Antwoorden voor Gouden Schoen Van De Eeuw: (juiste  
 antwoord: Paul van Himst) Pfaff, Franky van der Elst, Leo van  
 der Elst, Josip Weber, Rik Coppens, Preud’homme, Lorenzo  
 Staelens.

Ronde 9 (Muziek)
 - Wist je dat… Alex Agnew meer promotie moet maken voor zijn  
 band, aangezien bijna niemand deze kende? Bij deze: de groep  
 heet Diabolo Blvd.
 - 1 groep herkende Katastroof, veel mensen meenden ZZ-top te  
 herkennen.
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Bladvulling

10% korting op vertoon van lidkaart!!
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Romeo & Van Driessche
Genummerde zitjes... waarom behandelen die theaterzalen jullie 
eigenlijk als kinderen? Ze doen precies alsof jullie niet zelf de zaal 
netjes  kunnen vullen. Rij G...H...I. Stoel 2...4...6... (Ook lekker 
logisch, wat is er mis met 1,2,3?). Daar is hij, je stoel. Je ploft je een 
beetje te gewelddadig neer en begint dadelijk je jas en sjaal uit te 
trekken en die tussen je rug en je zitje te proppen. 

Er is nog veel geroezemoes in de zaal en overal strompelen verdwaalde 
toneelgangers die, net als jou, op zoek zijn naar hun genummerde 
stoeltje. Je grijpt in je jaszak (waarvoor je eerst nog je jas opnieuw 
moest ontproppen) om je gsm uit te schakelen, want je merkte net 
het verbodsbordje op. Je grist ondertussen ook nog even je ticketje 
mee uit de zak. “Romeo & Van Driessche”... Het blijft een vreemde 
titel, je hoopt maar dat dit de moeite waard zal zijn. Je hebt hier wel 
10 euro voor betaald! 

Je merkt op dat het geroezemoes op magische wijze is gedempt, 
samen met de verlichting. Het doek schuift theatraal open...

Personages:

Romeo:  Lief,  zachtaardig,  dromerig,  ‘morantisch’
Macbeth: Down to earth, nerd,  geheime liefde voor de chemische 
 stof benzoalleen
Othello:  Johnny,  rad van tong,  geen poesje is veilig voor hem (en 
 dan hebben we het niet over minoes)
Hamlet:  Cynisch en depressief, eeuwig trouw
Julliette:  Slet, blond en wispelturig



Pipetje 2 -  november 2010
13

Romeo & Van Driessche
Act 1, Scene 1

Romeo wordt wakker, loopt naar de kalender en kruist het vakje 27 
september aan.

Romeo: “Yes! Vandaag mijn allereerste dag aan de unief!”
Na een half mislukte vreugdesprong, kleedt hij zich snel om, speelt 
snel zijn ontbijt naar binnen en vertrekt per fiets naar de Ledeganck.

Aangekomen, plaatst hij zijn fiets ergens tussen de rest en snelt 
hij naar zijn vrienden MacBeth, Othello en Hamlet, die hij net had 
opgemerkt al langsfietsend.

Othello: “Ahn, den Romeo! Goed geslapen?”
Romeo: “Da gaat, vooral zenuwachtig eigenlijk.”
Othello: “Ik gelijk een roos, die Julliette das nogal een hete poes wè!”
Hamlet: “Heb je er weer al één in je bed gekregen ja? Dat al die 
vrouwen daar eigenlijk nog voor vallen!”
Othello: “Ja wat kan ik zeggen? I’m a ladies man, hé”
Macbeth: “Kom zeveraars, laten we naar binnen gaan. De les begint 
zo.”

De vier musketiers  gingen naar binnen. Helaas waren ze niet van de 
eersten en waren ze gedwongen om plaats te nemen vooraan in het 
auditorium.

Macbeth: “Amai, ik voel mij echt lik een nerd hier vooraan.”
Othello: “Ge zijt een nerd, Macbeth.”

Romeo zat afwezig wat in zijn neus te peuteren tot...

... Prof.  Van Driessche ten tonele komt.  Romeo’s ogen worden naar 
deze plotse verschijning gezogen en hij wordt plotsklaps overwelmd 
door dat warme gevoel dat wij wel eens “verliefdheid” noemen. Alsof 
een engeltje in zijn nek aan het pissen was, zo warm kreeg hij het 
achter zijn oren!
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Romeo & Van Driessche
Romeo kon niets anders doen dan met een openhangende mond 
blijven gapen: “Zo mooi... Welke godin heeft zich hier voor ons 
gemanifesteerd? Zelfs Aphrodite is een lelijk schepsel vergeleken met 
haar. Laat dit alstublieft geen hersenspinsel zijn, God. Daarvoor is het 
veel te prachtig!”

Van Driessche: “Goeiedag iedereen. Gelieve nu stil te zijn a.u.b... ja, 
ook daar van achter!”
Othello: “Hey, Romeo, Zit je weeral te dromen ja? Wordt eens wakker, 
sufferd.”
Romeo: “Euh... jaja...”
Van Driessche: “Ik ben professor Van Driessche en geef het vak 
‘algemene chemie’ aan jullie.”
Romeo: “Van Driessche? Prachtige naam!  Ik zal hem eeuwig 
koesteren.”

Zo gaat de les verder met Van Driesche die vooraan uitleg verschaft  
over minerva terwijl Romeo schaamteloos verder droomt over haar 
onbegrensde schoonheid.

Van Driesche: “Dat was het dan voor vandaag.”
Romeo: “Nee! Waneer zie ik je dan weer, gij schoonheid?”
Van Driesche: “Tot donderdag iedereen!”
Romeo: “Tot dan...”
Hamlet: “Ja, we hebben nu geen les. Wat gaan we eens doen??”
Othello: “Café?”
Romeo: “Fantastische idee.”
Macbeth: “Well then... lets go, hé.”

Na een goed uurtje te vertoeven in de sala, vertrekt het kwartet naar 
de Sterre voor hun eerste les informatica.

Othello, Macbeth, Romeo, Hamlet en Juliette:  “ZZZZZzzzzzzzz…”
Dawyndt: “Dat was het voor vandaag tot donderdag.”
Macbeth: “Is’t al gedaan?”
Hamlet: “Komaan!  Jakkes! Othello & Juliette, dat doe je toch niet in 
de les?”
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Romeo & Van Driessche
Othello; “Jullie sliepen toch?”
Juliette: “MmmMmmMmm...”
Othello: “Niet praten met vlees in je mond Juliette.”
Romeo: “Kom vlees-in-je-mond, we gaan kijken waar we kunnen 
eten. Resto Astrid is hier vlak naast.”

De vrienden vertrekken naar de Resto Astrid.

Juliette: “Da’s hier precies niet heel groot...”
Romeo: “Ja, maar dat ben jij wel gewend, hé?”
Othello: “Zeg niet lachen met mij, hé! Als ik hem eens in je nek ga 
leggen zal je wel voelen hoe groot hij is!”
Romeo: “Ja... dat noemt dan een muggebeet.”
Othello: “Zeg wat een kloterij voor 5 kroketten betaal je 20 cent, 
voor 8 is het 40 cent. Volgende keer vraag ik er gewoon 2 keer 5, 
Djeezus!”
Hamlet: “We zitten niet in handelswetenschappen, hé, wij hebben 
wel meer dan 3 uur les.”
Othello: “Kom, eet en zwijgt.”

Het buikje rond gegeten, vertrekt men naar S2 voor een inleidingsles 
voor de Fysica practica.

Ryckbosch: “Goedendag iedereen. Vandaag zal ik de foutentheorie 
uitleggen. Ik waarschuw jullie alvast dat niemand dit leuk vindt 
(behalve af en toe een verdwaalde nerd).”
Othello: “Allé Macbeth, hij heeft het over u.”
Macbeth; “Suck my ... Othello.”
Othello: “Zou je wel willen hé.”
Macbeth: (steekt tong uit) “ Flauwe plezante.”

De Inleidingsles is gelukkig vroeg gedaan en de vrienden vertrekken 
op het gemak huis/kotwaards. Romeo vertrekt richting ‘den Aldi’ om 
voor de allereerste keer zelfstandig boodschappen te doen, lekker 
stoer enzo... Op zijn terugweg, fietst hij langs het kot van Juliette, 
waar alle kotbewoners buiten verzameld staan, kijkend naar hun 
kot...
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Romeo & Van Driessche
Romeo: “Awel juliette, wat is er gebeurd?”
Juliette: “Ik wou hamburgers bakken...”
Romeo: “HAHAHA, da meen je nie!!?”
Juliette: “Ja zeg... Lach niet met mij!”
Romeo: “Kom, je mag bij mij eten maar het zijn wel sandwiches met 
confituur.”
Juliette: “Thx.”

Na een vluchtig avondmaal vertrekt Juliette halsoverkop omdat “ze 
nog iets moest gaan doen”. Dat “iets” was blijkbaar te doen in de 
richting van Othello’s kot in plaats van haar eigen... Het was niet 
Romeo’s probleem, want zijn gedachten waren alweer helemaal 
overmeesterd door de schoonheid die hij deze morgen had mogen 
aanschouwen.
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Cocktail v/d maand
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Textiel

Chemica biedt aan: t-shirts & sweaters !
Met nieuwe logo’s op voor- én achterkant !

T-shirts:  €12
  - 100% voorgekrompen ringgesponnen katoen, Single Jersey
  - 185g/m² - kleur: navy-blue, met witte opdruk
  - voor én achterkant bedrukt 
   - men: S - M - L - XL - XXL - XXXL 
   - women: XS - S - M - L - XL – XXL

Sweaters:  €25
  - 80% gekamd katoen - 20% polyester, PST/Perfect Sweat  
  Technology 
  - 280g/m² - met kap en kangoeroezak
  - kleur: navy-blue, met witte opdruk
  - voor én achterkant bedrukt 
   - unisex: XXS - XS - S - M - L - XL – XXL

Passen, bestellen & betalen tijdens de permanenties op het kot.
Te bestellen t.e.m. 25 november.
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Textiel

Voorkant:

Achterkant:

T-shirt

Sweater
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Puzzel

Saaie les? Lange treinrit? Onverzadigbare puzzelverslaving? Dan komt 
uw allerliefste Scriptor redding bieden met deze nieuwe alternatieve 
puzzels! (Nee meneer, geen sudoku’s in mijn Pipetjes!)
Deze maand maken jullie kennis met een nieuw spelletje dat heet...

Anglers (Vissers/hengelaars)

Het veld stelt een klein, onvervuild en bijgevolg hypothetisch meertje 
voor dat vol zit met lekkere verse vis. Langs de rand staan een paar 
vissers die hun lijn hebben uitgeworpen. Op ieder nummertje staat 1 
visser en het cijfer vertelt je hoe lang zijn vislijn is.
Vislijnen kunnen elkaar niet kruisen en ieder vakje van het meer, 
behalve de vakjes waar algen op groeien, moet gebruikt worden. 

Voorbeeld:
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Puzzel
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Puzzel

Noot: de vissers hoeven
niet per sé aan de rand
van het meer te staan.
De vraagtekens stellen
ook vissers voor, maar 
van hen weet je niet op
voorhand hoe lang hun
vislijn is.
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Puzzel
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Poseren voor dummies

Beste Chemicaantjes,

Jullie hebben het waarschijnlijk allemaal al eens meegemaakt: 
je staat op een Chemicafuif in het rond te springen en te dansen, 
wanneer plots de menigte voor je uiteengaat en er een praesidiumlid 
tevoorschijn springt met de camera in de aanslag. Je bedenkt nog 
gauw een pose, maar vaak is het al te laat en sta je met een dom 
gezicht of een übergeforceerde smile te kijken naar het vogeltje. Hier 
zijn alvast enkele tips om genante foto’s te vermijden:

Dames: Als het een mannelijk praesidiumlid is, pas dan op, 9 kansen 
op 10  wil hij een shot van je decolleté te pakken krijgen. Je herkent 
deze types doordat ze de camera heel hoog en bijna verticaal naar 
beneden boven je hoofd houden. Je enige reddingsmiddel in deze 
situaties is een bitchslap in het gezicht en “Glenn, gij pervert!” te 
schreeuwen (8 kansen op 9 schreeuwt u de juiste naam).

Heren: We weten allemaal wel dat de heren iets meer drinken dan de 
dames, maar met uw zatte bakkes op de foto staan is vaak geen bewuste 
keuze. Daarom heren, als u nog genoeg werkende hersencellen in uw 
hoofd heeft op het moment dat er iemand “fotoooooo” schreeuwt: 
veeg dat sliertje kwijl van je mond, probeer vervolgens je mond te 
sluiten, steek je borst naar voor en spreid die ogen ietsje wijder open. 
Oh, for the love of god, doe toch eens 5 seconden dat glas van voor 
je mond!

See you next time.

Mr. T
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Alweer een wedstrijd die in het water is gevallen... Was het te veel 
moeite gevraagd om een fotootje te nemen van een labojas? Of was 
het de prijs die jullie niet aanstond? Ik zal het nooit weten...

Daarom krijgen jullie deze maand opnieuw een wedstrijd “op maat”.
Ik zal het kort en bondig houden:

Raad hoeveel mensen zullen deelnemen aan deze wedstrijd
en win een bak bier of een fles jenever* naar keuze.

Als het juiste antwoord niet wordt geraden, wint de persoon die er 
het dichtste bij zat. Indien er gelijkstand is, zal er onder de ‘winnaars’ 
worden geloot.

Iedereen krijgt maar 1 kans om te raden. Anonieme inzendingen 
zijn niet toegelaten (dit zou ook gewoon dom zijn omdat we dan niet 
weten wie er gewonnen heeft). Je kan je antwoord inzenden via de 
Chemica site (via het tabblad ‘Pipetje’, klik dan op ‘meeschrijven’ en 
vul het formulier in). 

Mocht je om een of andere reden de site of het formulier niet 
kunnen gebruiken, dan kan je me ook rechtstreeks e-mailen op  
jolien.devaere@gmail.com, maar dan mag je absoluut niet vergeten 
je naam en studierichting/jaar op te geven!!!

Deze wedstrijd sluit af om middernacht op zondag 28 november.

*Het assortiment aan jeneversoorten is beperkt tot de flessen die 
momenteel op het Chemica kot worden bewaard.

Wedstrijd
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ICT-blog
Beste Chemicaliën, eh, Chemicanen, jullie bevinden zich op de eerste 
pagina van de nagelnieuwe ICT Blog, die nog steeds geschreven 
wordt door jullie vlijtige dienaar. Vandaag wil ik een woordje uitleg 
verschaffen over ‘the basics of troubleshooting’, of op zijn elegant 
West-Vlaams gezegd “Kompjoeters vermoaken” Vertalingen kunnen 
aangevraagd worden bij de dichtstbijzijnde West-Vlaming, lieve 
mensen dat het zijn. 

Vooraleer ik begin, wil ik jullie erop wijzen dat deze ‘handleiding’ 
voornamelijk geschreven is voor Windows 7 en Vista. Het is 
waarschijnlijk dat het merendeel ook geldt voor XP en mogelijks zijn 
er gelijkaardige zaken voor Mac of Linux, maar dat zal uitzonderlijk 
en toevallig zijn. Mensen die niet weten waar ik het nu over heb  
(HINT: besturingssystemen), zouden beter nu stoppen met lezen en 
terug in hun grot kruipen.

The basics of the basics
Yo dawg! Wanneer een programma niet meer reageert en je maar 
weinig geduld hebt, kan je via CTRL + SHIFT + ESCAPE snel naar 
taakbeheer en daar de taak beëindigen van het bevroren programma.
(Deze hotkey toont je onmiddellijk je taakbeheer venstertje, zodat je 
niet eerst op die irritante blauwe pagina terecht komt als je ctrl+alt+del 
gebruikt.) Als je écht geen geduld hebt, kan je vrij eenvoudig het 
bijhorende proces vinden in de tab “processen” en het beëindigen. Zo 
stop je de miserie meteen.

De gouden regel van troubleshooting die je ALTIJD, maar dan 
ook ALTIJD in het achterhoofd moet houden is: Heropstarten, 
heropstarten en heropstarten. Ik durf zonder overdrijven te 
zeggen dat minstens 80% van alle computerproblemen kunnen 
opgelost worden door je PC te herstarten. Er is een goede uitleg voor, 
maar die interesseert toch niemand. 

 Draadloos internet:
Heb je geen internet via een draadloos netwerk? Houd dan de volgende 
tips in het achterhoofd:
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 - Netwerk staat niet in lijst met beschikbare netwerken?
Ligt je router zeker aan? Is jouw netwerkadapter zeker ingeschakeld? 
(Kijk in netwerkcentrum) Ben je binnen bereik? Kunnen andere 
computers je router vinden?

 - Kan niet verbinden met router?
Gouden regel: herstart je router. (wacht 10s tussen uit- en aanzetten) 
Als je mag, kan je ook altijd de router resetten. Vergeet niet achteraf 
weer een wachtwoord erop te zetten. Probeer ook probleemherstel 
van Windows, deze is getraind op iets geavanceerdere problemen. 

 - Verbonden met router, maar geen internet?
Gouden regel: herstart je modem. Probeer ook probleemherstel van 
Windows. Controleer of je internet hebt met kabelverbinding met 
router (werkt? >> Probleem is jouw computer/draadloze instellingen 
van router) en kabelverbinding met modem (>> werkt niet? Bel naar 
je provider – Telenet, Belgacom, … - want dit is niet jouw fout)

Je draadloze verbinding met het internet ziet er simpelweg zo uit:
 Computer >> Router >> Modem >> Internet.
De belangrijkste stap is eerst en vooral uitvissen waar het verkeerd 
loopt, dan pas kan je aan oplossingen denken. 

 Printen:
Printers zijn des duivels. Ik mag deze paragraaf eigenlijk niet schrijven 
want mijn eigen printer werkt nog steeds niet. Maar goed, ik heb er 
al heel wat van bijgeleerd. :)

Troubleshooting:

Stap 1: Testpagina’s
Veel of misschien zelfs alle printers komen met een ingebouwde 
testfunctie. Zoek eens in het menu of naar een knop genaamd 
“Testpagina” of “Voorbeeldvel”. Indien die niet werkt, kan ik niks voor 
je doen en moet je een nieuwe kopen of hem laten herstellen. 
(Tip: een nieuwe is vaak veel interessanter)
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Probeer vervolgens een testpagina (eerst testvagina getypt. ‘t Wordt 
laat :)) af te drukken vanuit Windows.  Start >> Apparaten en Printers 
>> Rechtermuisklik op jouw printer >> Eigenschappen van printer 
>> Testpagina afdrukken

Stap 2: Je PC vriendjes laten worden met de printer
Indien de printer niet reageert, controleer je of alle kabels correct 
zijn aangesloten. Daarna start je de print spooler service opnieuw op. 
Klik op Start en typ “services.msc”. Vind de service genaamd “Print 
Spooler” en druk op opnieuw opstarten. Probeer dan opnieuw een 
testpagina af te drukken.

Als dat nog steeds niet lukt, zal je de driver opnieuw moeten installeren 
(vergeet niet vervolgens je PC opnieuw op te starten). Controleer of 
je echt wel de juiste driver te pakken hebt.

Stap 3: kuisvrouw spelen
Verder kan het helpen om eens je printer open te maken en letterlijk 
het stof wat uit te kuisen. Veelvuldig gebruik laat stof en residu 
achter op bijvoorbeeld de rolletjes die je papier naar binnen trekken, 
waardoor de frictie vermindert en er bijvoorbeeld meerdere bladeren 
tegelijk kunnen opgeslokt worden wat vervolgens kan leiden tot 
geblokkeerd papier. Voor inkjet printers is het interessant om die 
plastic strip en de staaf waarop de printkop beweegt eens voorzichtig 
af te kuisen. De plastic strip dient om de printkop te laten weten waar 
hij is, en als dat onduidelijk wordt kan dat leiden tot erge schokken 
(doordat de printkop niet tijdig stopt aan de zijkanten) wat dan weer 
tot andere ellende kan leiden. 

Alexander
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Droge Humor
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Droge Humor
Het lijkt net alsof dit Pipetje nog iets mist... DROGE HUMOR!
Beste lezer, zet u schrap!

What is a chemist’s favorite kind of tree?  
 A chemistree.

What did the chemist say when he found two new isotopes of 
Helium? 
  HeHe.

What do you do with dead chemists?  
 You barium.

What happens when electrons lose their energy?
 They get Bohr’ed.

What is the dullest element? 
 Bohrium.
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Droge Humor

Rules & Guidelines of the lab

1.  If an experiment works, something has gone wrong.

2.  When you don’t know what you’re doing, do it neatly.

3.  Experiments must be reproducible, they should fail the same way  

 each time.

4. First draw your curves, then plot your data.

5. Experience is directly proportional to equipment ruined.

6. Always keep a record of your data. It indicates that you have  

 been working.

7. To do a lab really well, have your report done well in advance.

8. If you can’t get the answer in the usual manner, start at the  

 answer and derive the question.

9. In case of doubt, make it sound convincing.

10. Do not believe in miracles - rely on them.

11. Teamwork is essential, it allows you to blame someone else.

12. All unmarked beakers contain fast-acting, extremely toxic  

 poisons.

13. No experiment is a complete failure. At least it can serve as a  

 negative example.

14. Any delicate and expensive piece of glassware will break before  

 any use can be made of it.
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Quotes
Joepie! Er werden quotes ingestuurd voor dit Pipetje! Geniet van 
dit leerrijke materiaal, u geschonken door uw favoriete proffen en 
andere academisch personeel, maar houd steeds in je achterhoofd 
dat deze quotes zichzelf niet in het Pipetje plaatsen! 
(hint: jolien.devaere@gmail.com!)

Prof. Adriaans (Analytische chemie):
“Wil je die deur opensluiten alstublieft?”

Prof. Du Prez (Polymeren):
“Het anion, is dat nu eigenlijk een hij of een zij?”
Student: “Het is negatief: zeg dus maar zij.”

Prof. Sandra (Analytische Scheidingsmethoden): 
(droogjes) “And if I were benzene, I would say: Ooh, I like you, I 
want to stay with you. I want to come on all of you plates and then 
I’ll elluate”

 “I don’t smell the difference between Jupiler and Stella, but I know 
it the day after. When I drink 10 Jupiler, I feel well. When I drink 10 
Stella: I get a headache.
...
Another thing that gives me a headache... Synthetic flavours in 
soaps. One brand is the worst, I’m not gonna name anything, but do 
you all know FA?
The one with apple is the worst, when my wife puts one bottle of FA 
in the bathroom: five minutes later it is out of the bathroom. I really 
can not stand that flavor! And they try to make us believe it is real 
apple, they’re not kidding me...”

Prof. Goossens (KWM) was aan het vertellen over bedrijfsspionnage. 
Iets later komen glazenwassers met hun karretje voorbij het raam...
“Ziet ge, bedrijfsspionnage gebeurt overal hé!”

Prof. Vermeiressen (bioinformatica):
“And the sex thing...” (ipv next thing)
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Kalender

November
Maandag 1/11 Allerheiligen
Dinsdag 2/11 Allerzielen 
Woensdag 3/11 Overpoort rolling
 (Sala & andere café’s)
Maandag 8/11 Streekbierenavond
 (Waterhuis aan de Bierkant)
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 8/1: Kerstvakantie + examenperiode

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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 Liefste lezertjes,

 Kijk eens aan, alweer een Pipetje  
  gevuld! Je hebt het vast ook gemerkt dat  
    er opmerkelijk weinig activiteits-  
    verslagjes te vinden waren in dit  
    Pipetje en ik durf te wedden dat  
    niemand dit een slechte zaak vindt! 
 Integendeel, op deze manier is er meer tijd  
 en papier vrij voor leukere literatuur, zoals  
 de nieuwste theaterhit: Romeo & Van  
 Driessche, geschreven door mijn favoriete  
 feutje/schachtje, Dylan. 

Verder merk je alweer een (toepasselijke) doodle op deze pagina. 
Digitaal tekenen is gewoonweg de max en persoonlijk vind ik 
illustraties een meerwaarde voor het Pipetje. Indien iemand daar 
anders over denkt, let him speak now or forever hold his peace! 
Bovendien heb ik gewoonweg nog geen nieuwe foto’s, aangezien ik 
de Chemica camera nog niet gezien heb dit jaar. (Dit is geen subtiele 
hint!)

Nu we weer in het middenstuk van dit slotwoordje aangekomen zijn, 
is het tijd voor enkele dankwoordjes. Bij deze verdienen de volgende 
personen een speciaal bedankje van de Scriptor om spontaan mee te 
werken aan dit Pipetje en om bovendien de deadline (ruimschoots) 
te halen(!): Thomas, Joyce, Dylan, Jonas(Penning) en Alexander. De  
‘laatkomers’ zijn natuurlijk ook bedankt om hun werk te doen, mits 
wat vertraging.

Uw Scriptor,
Jolien

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


