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Voorwoord van de senior

Gegroet iedereen,
Eindelijk is ons normaal studentenleven weer herbegonnen! Boeken en dikke cursussen ruimen weer plaats voor
feesten, cantussen, sportactiviteiten, club- en filmavonden,… Ik hoop dat iedereen het nieuwe jaar kan inzetten
met goede examenresultaten en een flinke portie fuifkriebels!
We zetten onze eerste week in met de befaamde vriendencantus: iedereen
mocht 2 vrienden meebrengen waardoor alles veel leuker en gezelliger werd.
In de huidige tijden van het songfestival is de stem van het volk belangrijk
dus werd er die avond veel gevotet… De hoger geproduceerde decibels
moest ik er wel bijnemen, met als gevolg dat ik geen stem meer had op het
einde. Gelukkig kan ik altijd rekenen op mijn bevallige cantor Joa.
Voor iedereen was het een geslaagde avond!
Ook op onze filmavond was er een massale opkomst. Zo zie je maar dat onze studenten ook cultureel aangelegd zijn!
Het praesidium zit echter niet stil: we hebben voor jullie een spetterend lustrumweek georganiseerd, dit naar aanleiding van ons 40 jaar bestaan ;-)!
Woensdag 8/03 vindt onze lustrumcantus plaats in het ons allen bekend
stamcafé de Salamander. ’s Anderdaags kan je nagenieten en alvast aperitieven voor ons galabal met een glaasje cocktail in de hand in de Sjakosj.
Vrijdag 10/03 is the big day: ons GALABAL! Iedereen is van harte welkom
vanaf 21u in feestzaal Cocteau: Jan Palfijnstraat 17-19, 9000 Gent. Wat de
kledij betreft: te sjiek hoeft niet voor ons, als jullie er een beetje deftig uitzien, zijn we al tevreden. Wij kijken alvast uit naar dit groot feest! Kaarten
kan je nog kopen bij het praesidium, maar ze vliegen wel de deur uit, snel
zijn is dus de boodschap!
Dit zijn allemaal mooie vooruitzichten met voor ieder wat wils. Hopelijk zien
we jullie op onze activiteiten!
Lang leve CHEMICA!
Jullie praeses,
Isabelle Vandebos
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Evenwicht
Zij die gaan sterven, groeten u… misschien wel één van de bekendste examenstatements. Zolang we maar allemaal die traumatische ervaring overleefd hebben, is er natuurlijk niks aan de hand. Nu ja, die psychische foltering bij fysica, het angstzweet bij organische chemie, de bloederige veldslag
bij algemene chemie, dat laat uiteraard zijn sporen na. Van bevingen en
hallucinaties tot de gebruikelijke stress… Je denkt nu waarschijnlijk, wat
heeft dat nu in godsnaam met de titel te maken? Ieder tekstje kan toch wel
een passende inleiding gebruiken, niet? Dus bij deze, heb jij nooit het gevoel dat de examens jou uit evenwicht brengen? Inderdaad ja, de Wet van
Le Chatelier liet zich weer gelden. Zelfs als je er even niet aan wil denken,
laat hij je niet met rust. Alles en iedereen moet uiteindelijk naar een evenwicht evolueren, want is volwassenheid niet het punt waarop je je persoonlijk evenwicht hebt gevonden, de ultieme innerlijke rust? De weg naar het
innerlijk evenwicht is lang en moeilijk en die moeten we allemaal volgen, of
we nu willen of niet. Met vallen en opstaan, of in chemische termen, met
concentratie- en temperatuurswijzigingen… maar opgeven, dat doen we
niet, zolang er maar een doel is in ons leven. Wij storten ons met plezier op
lipiden, zwitterionen en iso-elektrische punten en ondertussen mag Le Chatelier nog zo’n vervelende kwast zijn, wij krijgen hem wel klein. En vergeet
nooit, alles is relatief, ook examenresultaten trouwens.
Liesbeth Allais (1ste bach BTBC)
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Doe chemie...
Misschien heb je het wel gemerkt terwijl je zat te zwoegen op één of ander
examen, de gebouwen aan de Sterre waren namelijk van 23 tot 27 januari
jongstleden het decor van de Doe-Chemie-dagen. Dit initiatief van de PRcommissie chemie was aan zijn tweede editie toe. Deze keer namen meer
dan 500 scholieren uit het 5de en 6de jaar van het middelbaar onderwijs deel.
De leerlingen konden er onder meer piepschuim of een pseudo-batterij maken, het cafeïne-gehalte van een frisdrank bepalen of op zoek gaan naar katalysatoren.
Met de Doe-Chemie-dagen hoopt de PR-commissie meer studenten warm te
maken om chemie te studeren door hun nieuwsgierigheid te prikkelen. Het
aantal studenten chemie is inderdaad aan de lage kant en dit is onder meer
te wijten aan het negatieve imago van de chemische sector, die bij natuurrampen vaak in een slecht daglicht wordt geplaatst, waarbij men vergeet te
vermelden dat het ook chemici zijn die de boel achteraf weer opruimen… Op
de Doe-Chemie-dagen kunnen de scholieren kennismaken met het maatschappelijk nut van de chemie en op die manier wordt het imago verbeterd.
De chemische industrie juicht het initiatief toe en hoopt dat hierdoor, op termijn, een einde zal komen aan het tekort aan universitair opgeleide chemici
en laboranten.
De Doe-Chemie-dagen zijn overigens niet het enige initiatief om de opleiding
chemie te promoten. Op 3 maart was er de Meeloop-Chemie-dag met medewerking van Chemica. Op het programma stonden onder meer het volgen
van een les “Chemie, samenleving en ethiek” samen met de 1ste bach chemie
en een bezoek aan de practica en het museum van de Wetenschappen. ’s
Middags werd de deelnemers een maaltijd aangeboden in de resto, een uitgelezen kans om ook eens te praten met chemiestudenten… De PRcommissie was zeer tevreden met de opkomst, zo’n 50 geïnteresseerden
namen deel aan dit initiatief. Wie weet hebben we er wel enkele toekomstige schachtjes aan overgehouden ;-).
Dav
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De avonturen van inspecteur Uytebroeck
Inspecteur Piet Uytebroek en de Rock n’ Roll-moorden (3)
Door Jöran von Drüme
Wat voorafging: Piet en Pjotr zijn nog steeds op zoek naar de moordenaar van
Robert Smid, de onfortuinlijke drummer van “Commercial Suicide”, die door middel van rattengif om het leven is gebracht . De twee speurneuzen liepen al heel
wat verdachte personen tegen het lijf, zoals daar zijn: Stijn Meuris, één of andere overenthousiaste zanger die zegt dat hij een BV is, de homoseksuele pastoor
Vercruyse, die mogelijk passioneel bloed aan zijn handen heeft kleven, en nog
een aantal andere obscure individuen. Piet en Pjotr zijn net bij het lijk van Robert gebracht door wetsdokter Franky Vanderlinden en analyseren nu de ‘crime
scene’.
(voor delen 1 en 2: zie de 2 vorige pipetjes of lach eens vriendelijk naar uw bevallige scriptor.)

Pjotr keek naar Piet. Piet keek naar Robert. “Hij is dood, zoveel is zeker. Dat
het gebeurd is met rattenvergif, zullen we aannemen als een feit. Als die
wetsdokter het zegt, dan zal het wel zo zijn. Waarom lopen er anders wetenschappers rond op deze aardkloot? Als ze al iets geven, dan zijn het feiten, niets meer. Dus laten we het weinige dat ze ons geven koesteren als
een pasgeboren baby.” zei Piet nadenkend. Pjotr beantwoordde dit met een
simpele knik. Piet had een zwaar vermoeden, dat hij er niets van begrepen
had.
Ze besloten om weer naar de parochiezaal te gaan, om daar een aantal
mensen te ondervragen. Toen ze daar echter aankwamen geloofden ze hun
ogen niet: Stijn Meuris werd tot moes gemept door de dronken vijftiger, die
ze op de grond hadden zien liggen toen ze gearriveerd waren. Piet had die
zatlap nog een schop tussen de ribben verkocht omdat hij de woorden
‘Cercle’ en ‘kutploeg’ in één zin had gebruikt. De man was blijkbaar goed
ontnuchterd want hij sloeg er niet naast. Hij ging te keer als een uitzinnige
barbaar en schreeuwde: “Dat komt ervan klojo! Met je wilde beschuldigingen zul je enkel rake klappen vangen!” Stijn Meuris’ gezicht zat nu volledig
onder het bloed, en hij bracht hopeloos de klanken “Wiet! Pwotter! Hewp!
Die ouwe gek swaat me dood!” uit. Piet stond even sprakeloos, maar vond
toen dat hij moest ingrijpen. Hij beet op zijn onderlip en riep toen zo mannelijk mogelijk: “Hé jij daar, onverlaat! Laat die kerel met rust of ik zal er
voor zorgen dat je rotte tanden uit achterste marcheren, schavuit!” Een
moment van stilte volgde. De vijftiger liet de kraag van Stijn los. Die viel als
een zak veevoeder op de grond. De oude vijftiger leek rechtstaand groter
dan op de grond liggend. Hij stapte langzaam op Piet af en zei toen smalend: “En wie mag jij wel wezen?” Piet keek hem stoutmoedig aan.
“Uytebroeck Piet, inspecteur. Wie bent u, en wat is er hier in godsnaam aan
de hand!” De man was niet onder de indruk, maar liet zijn agressieve houding toch wat varen. Hij keek Piet even onderzoekend aan, keerde toen zijn
rug naar hem, en begon aan zijn achterwerk te krabben. Toen begon hij te
praten: “Een mens, vind ik, kan nooit genoeg aan zijn gat krabben…” Hij
draaide zich weer om, en keek Piet strak in de ogen. “Mijn naam is Lukas
Devos, en ik ben hier omdat ik een fan ben van “Death War Kill”. Sommigen
noemen mij wel eens een groupie, en daar heb ik geen probleem mee. Ik
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De avonturen van inspecteur Uytebroeck
weet dat groupies normaal geen mannen horen te zijn, maar dat kan me
niet schelen. De mensheid snapt gewoon niet dat “Death War Kill” de beste
band op aarde is. Ik ben bereid om iedereen die het tegendeel beweert een
platte schedel te bezorgen.”
Piet slikte. “…en dat is waarom u de jongeman met de bril aan het afrossen
bent?” vroeg hij stil.
Lukas lachte bulderend. “Dit stukje cultuurverdriet, mijn beste Piet, ben ik
aan het afrossen omdat hij me beschuldigt van moord! Ik lag hier rustig,
mijn roes uit te slapen. Opeens voel ik een stekende pijn in mijn borstkas,
alsof iemand me een harde trap geeft. Ik keek om me heen, maar alles was
nog wazig. Toen zag ik hem: Stijn Meuris. Ik stond recht om hem een aantal klappen te verkopen, want niemand schopt mij ongestraft.”
Piet slikte nogmaals. Dieper ditmaal. “Ga verder…” Zijn stem trilde.
“Nou ja, ik wou hem dus een muilpeer geven en wanneer ik mijn vuist hef
zegt hij opeens: ‘moordenaar’. Dat dat mormel me zo’n dingen durft aansmeren! Ik zou Robert niets aandoen. Iedereen weet wel dat hij en ik niet al
te beste vrienden zijn geweest, maar een moordenaar! Ik? Nee!” Lukas
werd nogal opgewonden, dus Piet onderbrak hem: “U zegt dat iedereen wel
weet dat jullie niet de beste vrienden waren. Hoezo?”
Lukas zuchtte. Het was duidelijk dat Piet een stinkend potje geopend had
door hierover meer vragen te stellen. Lukas pakte een stoel en ging er omgekeerd op zitten. Hij rochelde op de vloer en zei niets. Stijn Meuris lag nog
steeds bewusteloos.
Het was even onduidelijk wat er nu te gebeuren stond, tot de zachte en
beheerste stem van een vrouw de stilte doorbrak: “Ik kan je dat wel vertellen hoor”. Het was Kim Dielens, de zangeres van “The Leningrad Cowboys”.
Ze kwam bij het groepje rond de reutelende Stijn Meuris staan, en zonder
tijd te verspillen begon ze haar discours. “Jullie moeten weten dat Robert
niet altijd bij “Commercial Suicide” gespeeld heeft. Daarvoor was hij de
drummer van “Death War Kill”. Hij kon zich echter niet vinden in de teksten
van Johnny Rutten, de leadzanger. Die teksten waren erg duister, en Robert
is een gevoelige jongen…”
Lukas schuifelde al een tijd onrustig op zijn stoel, en barste toen uit: “Ja!
Ja! En toen is die verrader naar die softies van “Commercial Suicide” gegaan, en nee! Nee! Dat pik ik niet, ik zou hem tot prut getimmerd moeten
hebben, maar ik heb hem niet vermoord! Niet vermoord zeg ik je!”
Stijn Meuris was ondertussen blijkbaar weer tot bewustzijn gekomen en zei
met zichtbare moeite: “het zou nochtans je eerste keer niet zijn Lukas…”
Is Lukas een groupie met een strafblad en een motief, die zich zo wel héél
verdacht maakt?
Is Stijn Meuris werkelijk zo onschuldig als hij nu lijkt?
Waar is pastoor Vercruyse heen, met zijn passiemoord-motief?
Mogen we van Kim Dielens nog meer onthullingen verwachten?
Lees het in de volgende aflevering van “Inspecteur Piet Uytebroeck
en de Rock n’ Roll-moorden”!
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Chemica-baby’s
De vorige wedstrijd kende niet echt een groot succes, was het de blok die er
voor zorgde dat er weinig mensen hun antwoord instuurden of waren er
andere redenen? Mike De Vrieze uit de tweede bach chemie was één van de
weinigen die wel de moeite deden om deel te nemen, het levert hem
meteen ook een prijs op. Proficiat, Mike. Deze keer wordt de wedstrijd gekoppeld aan de onderstaande foto’s van de praesidiumleden. Herken jij welke Chemica-baby bij welk praesidiumlid hoort? Om de zaken iets gemakkelijker te maken hebben we bij iedere foto een tip gegeven die je kan helpen
het juiste antwoord te vinden. De praesidiumleden die hieronder in lichtjes
jongere versie zijn terug te vinden zijn: Isabelle, Andreas, Kenny, Steven,
Muriel, David, Kurt, Jihed, Xander, Katrien, Lien, Laura, Lieven en Vicky.
Antwoorden kan je doorgeven via de pagina van het Pipetje op de site.

1. De sint bracht net
mijn eerste gitaar.

4. Eens een lange
tong, altijd een lange
tong...

Pipetje

2. En deze foto komt in
het Pipetje, zeg je?
Wat is dat een Pipetje?

5. Jenever aan halve
prijs? Wat een buitenkansje!

3. Toen nog een halve
kilo metaal lichter...

6. Hé, waar is mijn
toetsenbord heen?
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7. Ik zie er niet
altijd zo uit , maar
het was gisteren
weer véél te laat

10. Waar blijft die
papfles?

8. Waar is die gel
toch gebleven?

11. Oh, later wil ik
ook zo kunnen
dansen

13. Nog steeds een
beetje verlegen

Pipetje

9. Toen had ze nog
niet zo veel noten op
haar zang

12. Lach ik nu zoals
de Mona Lisa, mama?

14. Ooit wil ik groupie
worden
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Humor
Naam van het element: MAN.
Gemiddeld Atoomgewicht: 95.5 kg.
Voorkomen:
In
vrije
toestand
altijd
op
zoek
naar
samensmelting
met het element "vrouw" .
Fysische eigenschappen:
Komt door verstoringen van sportevenementen uiterst snel tot het absolute
kookpunt.
Bevriest
direct
na
het
bereiken
van
het
eigen
hoogtepunt.
Smeltpunt in half liggende toestand, bij voorkeur samen met grote hoeveelheden alcohol.
Chemische eigenschappen:
Veroorzaakt grote geparfumeerde gaswolken.
Brengt ondefinieerbare geluiden voort na toevoeging gefrituurde elementen.
Zwelt op, indien geplaatst naast het element vrouw in natuurlijke toestand.
Valentie:
Onbepaald. Samenvoeging met vrijwel elk element vrouw mogelijk.
Identiteitsreactie:
Voelt zich uniek en van betere kwaliteit dan elk ander element man in zijn
omgeving.
Gebruik:
Nuttig
voor
het
verplaatsen
van
zware
materialen.
Overige aanwezigheid volkomen nutteloos.
Waarschuwing:
Komt snel tot ontlading bij fysieke aanraking.
Technische toepassing:
Is makkelijk aan te zetten tot gewenste reactie, maar keert snel terug naar
rusttoestand.
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Chemica-textiel
Jullie hebben ze allemaal wel al gezien: de "Chemica T-shirts". Dit jaar laten
we dus eveneens hemdjes en polos maken, volgend jaar kan er weer wat
anders in het assortiment worden opgenomen worden. We hebben al genoeg voorstellen gehad: van pulls, jasjes tot een eigen lingerie lijn :). Wie
weet...?
De bestelling wordt net voor het galabal verwacht. Wie dus een hemd besteld heeft, kan het nog aan doen op het bal zelf! We zullen alleszins ons
best doen om dit mogelijk te maken.
De mensen die nog niets besteld hebben, maar toch nog iets wensen aan te
kopen: geen probleem! Er is een kleine overschot van elke keuze! (in totaal
ongeveer 35 stuks)
Eens alles gearriveerd, kunnen jullie er natuurlijk om komen in ons kot.
Maar meer gedetailleerde info hierover later, via mail.
Alvast een bedankje voor jullie aankoop!
Jullie vice, Andreas.
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Dixit… (quotes van proffen)
Ook deze keer weer lieten verschillende proffen en assistenten enkele grappige quotes optekenen en steeds was er iemand in de buurt om dit op te
schrijven en in te sturen voor het Pipetje.
Het valt wel op dat het steeds dezelfde mensen zijn die de moeite doen om
deze quotes te verzamelen… Iedereen kan dit echter doen, je kan steeds
quotes insturen via de pagina van het Pipetje op de site.
Stijn Lievens (assistent wiskunde):
“Oefening 68 is dus eigenlijk het voorspel voor oefening 70. Wat die oefening 69 daar komt tussen doen? Ik weet het ook niet”
“Ben ik mis? Nee, dat kan niet… Is professor Van Daele dan mis? Dat kan
wel, maar…”
(David Weinberger, 2de bach CH)
Prof. Vandenberghe (fysica):
“Als je een gat boort in het midden dan ga je verder spuiten”
(Bo Van de Moortel, 1ste bach CH)
Prof. Vanmeirhaeghe (fysica):
“Nu weet ge waarom ge niet in een microgolf moet gaan zitten, al uw dipolen zouden meebewegen.”
“Integralen zijn uitgevonden…”
(Liesbeth Allais, 1ste bach BTBC)
Prof. Van Driessche (algemene chemie):
“Dat is weer zo'n definitie van 100 jaar geleden die niemand verstaat.”
(Liesbeth Allais, 1ste bach BTBC)
Prof. Adriaens(Dierkunde):
“De mammoet zou zich nooit hebben voortgeplant met de Indische Olifant,
want die olifant zou dat niet overleefd hebben.”
“Tracht u eens in Spermatozoa in te leven…”
“Als ge wilt, moogt ge in mijn bureau altijd eens naar mijn aquarium met
kokerwormen komen kijken…”
(Liesbeth Allais, 1ste bach BTBC)
Prof. Vandenabeele(Levenswetenschappen):
“’t Is niet omdat uw vader een bodybuilder is dat hij zich kan voortplanten.”
(Liesbeth Allais, 1ste bach BTBC)
Bart (assistent organische):
“Dit hebben we vroeger, allee ja, 10 minuten geleden, ook al gezien…”
(Steven Cool, 2de bach BTBC)
Johan (assistent organische):
“En dit zou toch al een rinkeltje moeten doen bellen..”
(David Weinberger, 2de bach CH)
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Dixit… (quotes van proffen)
Prof. Wim Declercq (moleculaire biologie):
“Taq polymerase, die beesten groeien bij 70°...”
“Uw polymerase ga naar de sissen als ge 't opkookt!”
“Wetenschap is simpel” (tijdens een uitleg over het toevoegen van radioactieve aminozuren aan een replicatieproces dat al aan de gang was om te
bepalen of het replicatieproces nu van 5' naar 3' gaat of van 3' naar 5')
(Steven Cool, 2de bach BTBC)
Prof. Depla (kristalchemie)
“Je neemt dus legoblokken en je bouwt er kristallen mee. Ik tracht mijn
dochter daarvan te overtuigen, maar ze is daar nog wat te klein voor denk
ik.”
“Kijk eens naar uw lief en denk wat is daar de puntgroep van?”
(David Weinberger, 2de bach CH)
Prof. Bultinck (chemische binding)
“Als … dan heb je een probleem. Dan zou je orbitalen bijgekweekt hebben
en orbitalen zijn geen konijnen…”
(David Weinberger, 2de bach CH)
Prof. Vanhaecke (spectroscopie)
“Dat noemt men ontaarde toestanden… en nee, dat gaat dan niet over jullie
fuiven.”
(David Weinberger 2de bach CH)

Pipetje

jaargang: 2005-06 nr. 4

Sudoku
Voor de sudoku-liefhebbers onder jullie hebben we deze keer iets speciaals
(met dank aan Kenny). In deze sudoku moet je de cijfers van 1 tot en met
12 invullen in iedere (horizontale of verticale) rij en in ieder hokje van 3 op
4. Veel puzzelplezier!
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Raadsels
Je hebt vijf zakken gevuld met hetzelfde type munten en een weegschaal.
Een van die vijf zakken bevat alleen valse munten. Een echte munt weegt
10 gram en een valse weegt 11 gram.
Hoe vaak moet je minimaal wegen om uit te zoeken in welke zak de valse
munten zitten?
Vul in:
1
18
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…

63
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Poëzie
Verbrand alles
schuimkraag rechtgezet
word ik wijzer van een klok
die pendelt tussen nu en misschien
dan geen witte paarden meer
maar deuren die dol draaien
en alles mag
het wordt vrij middeleeuws
wanneer jij en jij. Jij
het koortsig kijken ventileert
en net als ik denk
wat een gedichten van gedachten
zegt mijn mond
hou eens je bek
en laat die heupen uitpraten
Samenvatting van alle taal
voor Magda: onderschik me.
ik ga -denk ik- een zin
breken. Dé zin breken die
zelfs mij niet meer dan relatief maakt
en zich naast me gaat vertalen
tot een vanzelfzwijgende betekenis
reden te weinig dus, omdat te doen
niet altijd gelijkstaat aan nut
of zin.
Jöran
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Wist je dat...
Wist je dat…
… er in het vorige Pipetje een fout sloop in de wjd’s
… het krabsla wjd’tje over Mieke uit de 2de lic. ging
… de scriptor zich dan ook excuseert voor deze fout
… dergelijke fouten kunnen vermeden worden door bij het doorsturen zelf te
vermelden over wie je het precies hebt
… Freya (1ste bach CH) niet van geweld houdt in het dagelijks leven
… virtueel dit echter geen probleem is
… geweld binnenshuis blijkbaar ook niet
… wij ons afvragen wat ze hiermee precies bedoelt
… bepaalde vormen ons wel interesseren
… ze blijkbaar ook een king-size bed heeft
… dit ons enorm interesseert
… zeker als er plaats voor 3 is
… dit met binnenshuis "geweld" te combineren valt
… u hier hopelijk nog meer van hoort
… we een “vaag” vermoeden hebben dat Gorik (1ste lic BTBC) hier meer
over weet
… Freya de proffen en assistenten indeelt in twee categorieën
… de selectie gebeurt op het feit of ze al dan niet een “hete banaan” zijn
… we nog veel meer zaken over Freya zouden kunnen schrijven, maar we dit
wijselijk niet zullen doen
… Xander (1ste bach CH) na wat jenevers weer weet wat hij gegeten heeft
… hij daarna ook beweert vijfentwintig cocktails gedronken te hebben
… hij daar zo een drie maand te laat mee was
… Polet (2de bach CH) graag naar Lies (2de bach BTBC) kijkt
… hij als excuus aanvoert dat ze bier verborgen heeft op leuke plaatsen
… Kevin (1ste bach BTBC) graag op zijn dak van z'n kot staat te "skateimproviseren" & playbacken
… hij niet weet dat hij daarbij bekeken wordt door medestudenten vanuit de
Ledeganck!
… Prof. Van der Eycken eerst het bord afveegt
… hij pas daarna zegt dat het allemaal niet in de cursus staat
… alles dus genoteerd moest worden
… Kenny (penning) regelmatig vogelnestjes in zijn haar zitten heeft
… vrijdag 10/03 ons galabal plaatsvindt
… jullie daarop massaal verwacht worden
… wat extra reclame geen kwaad kan
…Vicky (2de lic CH) de schokken van Lieven (schachtentemmer) niet aankan
… dit de aanleiding was voor een paar ontstoken ribben
… volgens enkele schachten Andreas (vice) soms al voor 13 u in het kot zit
… hij dan gezelschap heeft van Daphne (1ste bach BTBC)
… de deur dan op slot is
… we de rest aan de fantasie van de lezer overlaten
… Steven’s (feest) versierpogingen bij farma-vrouwen resultaat hebben opgeleverd
… de farma-vrouw in kwestie Alexia heet
… Dav (scriptor) van SM houdt
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Wist je dat...
… hij heeft toegegeven dat hij geen vrouwen slaat tenzij ze er hem om vragen
… Alexia hem af en toe eens wat slaag geeft
… een 69 tijdens een cantus schadelijk kan zijn voor de rug
… onze peter, Pottie, daar voor iets tussenzit
… de scriptor dit aan den lijve mocht ondervinden
… Steven en Dav sindsdien bij de Farma bekend staan als “het olijke duo van
de Chemica”
… Steven zich serieus heeft verveeld tijdens de examens
… hij zich onder andere bezighield met het maken van onderstaande cartoon
om de tijd te doden
… Paramecium de geleerde naam is voor pantoffeldier
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Examenvragen
Hopelijk hebben jullie allemaal dankbaar gebruik kunnen maken van de
aangeboden examenopgaven op onze site. Daarom wil ik de mensen die de
voorbij examenperiode nieuwe opgaven, correcties hebben ingezonden nog
eens bedanken voor hun hulp!
Al deze kleine beetjes maken het ons mogelijk om jullie uiteindelijk een degelijke verzameling aan opgaven aan te kunnen bieden. Ik hoop in juni dan
ook minstens evenveel respons te krijgen!
Jullie vice, Andreas.

Chemica marchin’ on...
1/8ste finale IFK minivoetbal: Chemica - VTK 2 2-0
2-0 gewonnen tegen die burgies, gohoh dag moeder!!! We zitten in de
kwartfinale van het IFK!
‘t Was een bitsig matchke, we waren aan elkaar gewaagd. Maar de klasse
en organisatie van Chemica maakten het verschil. De eerste 5 minuten werden we op onze helft gedrukt door een duidelijk getraind VTK. Wij konden
eenmaal dreigen door een individuele actie dat resulteerde in een staalhard
schot tegen de kruising van den beer. VTK kreeg kort hierop echter een
eerste strafcorner, verkregen door hun pressing gedurende deze eerste vijf
minuten. Helaas voor hen werd deze opportuniteit niet verzilverd. Kort hierop opnieuw een uitbraak van Chemica, identieke situatie als de vorige uitbraak van Chemica, alleen zat hij in huis. 1-0 via den beer na een mooie
collectieve aanval. 2e time zit erop. Van Damme is juist gearriveerd als 6e
man, zijn trein had panne. Hij wordt verder uitgespeeld als werkende spits
(muis). Wat volgt is een ware knokpartij (figuurlijk, ook lichtjes letterlijk).
Chemica houdt echter stand. Axel slaagt erin de netten schoon te houden.
Ook Lieven doet zijn werk uitstekend en stopt de aanvallen van VTK gezwind af. De laatste minuten naderen. VTK blijft pressen. Van Damme wordt
echter diep gestuurd en werkt mooi af van op een 20-tal meter door de benen van de keeper. 2-0!! VTK zet alles op alles. Helaas, de organisatie van
Chemica begeeft niet! Wouter zet daar ook nog eventjes een VTK speler in
de wind met een beweging die perfect van Wilhemsson had kunnen zijn. De
hardwerkende Tiels krijgt uiteindelijk nog de kans op 3-0 maar wordt quasi
de grond ingestampt door 3 aanlopende VTK'ertjes.
Resultaat: een felbevochten, maar zeker verdiende 2-0 overwinning van
Chemica. Op naar de finale…
Ook nog dank aan onze 2 opgekomen supporters, Justine en Katrien, die
regelmatig "Chemica vooruit!" scandeerden, wat dan ook in daden werd
omgezet.
(verslag: Maarten en Tomas)
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Uit de oude doos...
Hij zal het zich misschien zelf niet meer herinneren, maar ooit was zélfs Joa
(cantor) een schacht. We spreken dan wel over de tijd waarin de dieren nog
praatten en er nog draken rondzwierven die in een hongerige bui al eens
een bloedmooie prinses durfden verslinden. In die tijd, we spreken over het
academiejaar ’98-’99, kreeg schacht Joa als ontgroeningsopdracht de taak
een nieuw Chemica-lied te schrijven. Het resultaat was te bewonderen in
het decembernummer van het Pipetje in ’99. Uiteraard wilden we jullie dit
pareltje niet onthouden...

Pipetje

jaargang: 2005-06 nr. 4

Openingszinnen
(De redactie van het Pipetje is niet verantwoordelijk voor slagen en verwondingen
opgelopen na het gebruiken van deze openingszinnen)

- Ga je mee de eendjes in mijn badkuip voeren?
- Er zijn honderen openingszinnen, als jij me nou eens vertelt welke werkt!
- "Door op m'n horloge te kijken zie ik dat je geen slipje aan hebt…"
… "Echt wel!"
… "Shit loopt hij weer een uur voor!"
- Je bent mooi, maar als ik je mag kussen ben je ook nog eens lief!
- (Op carnaval verkleed als arabier) Ik mis mijn kameel, mag ik eens tussen
jouw bulten zitten?
- Ik hoop dat je ontbijtkoek lust want dat is het enige wat ik in huis heb...
- Hier heb je een kwartje, kun je bellen als je 18 bent!......
- Je moet niet dronken dat ik denken ben!
- Ik ben homoseksueel, wil jij me bekeren?
- Hoe wil je je eitje morgen ochtend ? Gekookt, gebakken of bevrucht ?
- Mag ik twee bier, een cola, en jouw telefoonnummer?
- Die jurk staat je niet echt, trek maar uit.
- Ik heb nog nooit gezoend, wil je me dat leren?
- Zij: "Wat doe je met die tandenborstel in je zak?"
… Jij: "Dan kan ik als ik morgen bij jou wakker wordt in ieder geval m'n
tanden poetsen!"
- Sorry, ik had jeuk aan jouw knie.
- Je bent zo knap, je bent zo fijn. Goh, wat zou ik graag je bh willen zijn.
- Naast een meisje gaan zitten en doen of je driftig op zoek bent naar iets
(op grond, bar). ("Zoek je iets?") Reactie van jou: "… Mja, mijn openingszin."
- "Wat ben ik blij dat ik een zwemdiploma heb."
… "Hoezo?"
… "Anders was ik verdronken in die mooie ogen van je."
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Openingszinnen
- Hey, ik ben jarig, wil je me zoenen?
- Wil jij voor 1000 euro met mij naar bed? Ik kan het geld namelijk wel
goed gebruiken!!
- Laten we maar naar mijn huis gaan en al die dingen doen waarvan ik toch
al aan iedereen verteld heb dat we ze gedaan hebben.
- Goedenavond, ik ben bezig met een voeltest om erachter te komen hoeveel vrouwen een tepelpiercing hebben. Mag ik even?
- Wil je een spelletje doen? Jij gaat op mijn gezicht zitten en ik raad hoeveel
jij weegt.
- Slaap je op je buik? Nee? Mag ik dat dan?
- Als je mij denkt te kunnen versieren, heb je het goed.
- "Deed het pijn?"
… "Wat deed pijn?"
… "Toen je uit de hemel kwam vallen...?"
- Heb je een kwartje dan kan ik je ouders even bedanken.
- Hoi, ik ben Piet, van 10 tot 20cm in 3,6 seconden.
- Mag ik je dijen als oorwarmer gebruiken?
- Mag ik een foto, dan weet Sinterklaas precies wat hij me moet geven.
- Sorry, ik ben mijn telefoonnummer vergeten, mag ik de jouwe?
- Die jurk kleurt heel goed bij mijn vloerbedekking.
- Wil je dansen? Ja? Mooi, dan kan ik hier gaan zitten.
- Geloof je in liefde op het eerste gezicht of moet ik nog een keer langslopen?
- "Wil je wat drinken?"
… "Jawel."
… "Dat kun je daar halen!"
- "Ben jij je tong verloren?"
… "Nee?"
… "Gelukkig, want die heb je dadelijk nog nodig."
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Activiteiten
Woensdag 8 maart: Lustrumcantus, 20 u. @ Salamander
Donderdag 9 maart: Cocktailavond, 21.30 u. @ Sjakosj
Cocktails aan de democratische prijs van €2
Vrijdag 10 maart: Galabal 40 jaar Chemica, 21 u. @ Cocteau
Zaal Cocteau: Jan Palfijnstraat 17-19
Prijzen: VVK: €10 (leden) / €12 (niet-leden)
ADD: €12 (leden) / €14 (niet-leden)
Kaarten te verkrijgen bij het praesidium of via chemica@fkserv.ugent.be
Donderdag 16 maart: Clubavond, 21.15 u. @ Sjakosj
2 consumpties voor €2,5 in plaats van €3
Vrijdag 17 maart: Oud-ledencantus, 20.30 u. @ Salamander
Zaterdag 1 april: deadline Pipetje 5
Woensdag 26 april: Bedrijfsbezoek Bruggeman
Donderdag 27 april: Nacht van de Wetenschappen
Dinsdag 2 mei: Zwanezang– en ontgroeningscantus, 20 u. @ Salamander
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Nawoord

Beste lezer,
Het is alweer een hele tijd geleden dat ik het woord tot jullie kon richten,
een tijd die maar niet voorbij leek te gaan. Een tijd die gepasseerd werd
met het doorworstelen van cursussen waar vaak geen einde leek aan te
komen en het occasioneel verwensen van deze of gene prof… Maar, beste
lezer, na inspanning komt ontspanning; maak je dus geen zorgen over het
al dan niet gunstig uitgevallen verdict - je kan er immers toch niets meer
aan veranderen - en kom samen met ons ontstressen.
Chemica heeft de komende weken wat te vieren, zoals voordien reeds aangekondigd zal ons 40-jarig bestaan zeker niet onopgemerkt voorbij gaan en
zo hoort het! Er is voor ieder wat wils, cocktails, een cantus, een galabal…
Hopelijk kunnen we jou dan ook verwelkomen op één (of meerdere) van
deze activiteiten om samen te bewijzen dat Chemica na 40 jaar jonger dan
ooit is.
Wat het Pipetje zelf betreft dan, dit nummer was het eerder rustig wat de
respons betreft, al zullen de examens daar voor iets tussenzitten uiteraard.
Gelukkig zijn er nog enkele vaste schrijvers die ook deze keer weer achter
hun pc kropen met het doel je wat leesplezier te bezorgen… Voor de volgende editie reken ik toch weer op massale respons, aan een gebrek aan activiteiten zal het dan in ieder geval niet liggen.
Voila, hiermee zit het vierde Pipetje er ook weer op, ik hoop dat je plezier
hebt beleefd bij het lezen ervan
Greetz,
Davke

Pipetje

jaargang: 2005-06 nr. 4

