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Voorwoord van de senior

Hallo allemaal,
Het laatste Pipetje van het academiejaar… dit wil
zeggen dat mijn taak als praeses er zo goed als
op zit. Ik heb een heel mooi jaar meegemaakt en
dit dankzij het praesidium en onze Chemica leden! Ik wil het praesidium ontzettend bedanken
voor de samenwerking, uitwerking van activiteiten (galabal was een topper!) en de nieuwe ideeen die op tafel gesmeten werden (Comedyavond, Nacht van de Wetenschappen). Maar zonder onze leden was het ook
nooit gelukt. Jullie waren present op activiteiten en amusement was verzekerd!
Allemaal duizend maal bedankt!
Maar dit wil ook zeggen dat er een gloed nieuw praesidium voor jullie klaar
staat! Met heel veel plezier geef ik mijn lint door aan Andreas. Het is weer
tijd voor een mannenheerschappij ;-)!
Chemica heeft mooie zaken verwezenlijkt: denk maar aan de minivoetbal!
Na een super spannende match tegen het VTK (burgies) was het verdict gevallen: Chemica is kampioen!
De Nacht van de Wetenschappen is samen met de Comedy avond bijzonder
in de smaak gevallen!
Dit en nog zoveel activiteiten zijn mooie momenten om op terug te kijken!
Verder wens ik iedereen héél veel succes voor de blok en examens met
daarna een proclamatiefuif (met cocktails) in de Sjakosj en een welverdiende zomervakantie!
Jullie praeses,
Isabelle
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Dromen zijn geen bedrog...
Wat doet een dom blondje als de examens voor de deur staan? Dan maar
langs het venster naar buiten gaan? Of misschien toch even geen domme
blondjes-moppen, kwestie van eventuele blonde lezers niet te beledigen. Ze
kunnen het ook niet helpen, die lichter gekleurde keratinemoleculen zijn nu
eenmaal erfelijk. Waar wij ondertussen wel zouden moeten mee bezig zijn?
Onze batterijen of beter gezegd onze galvanische cellen opladen voor een
periode die ook als een kruistocht kan aanzien worden. Inderdaad, het
wordt tijd om ons te verdiepen in de avonturen van Jefke het Zwitterion,
Pipo de Condensator en Dumbo de Determinant. Of kort gezegd: examens…
De examenstress stijgt met de temperatuur, maar gelukkig kan de vijver
met boompje in de plantentuin voor de nodige verkoeling zorgen. Trouwens
de ideale omstandigheden voor een wetenschappelijke doorbraak…zo zag
Newton een appel vallen en vond zijn gravitatiewetten uit. En als we even
mochten indutten, is zelfs dat geen verloren tijd… want was het niet Mendeljev die zijn beruchte tabel droomde? En was het niet Kékulé die de structuur van Benzeen droomde? Nee, niet alle dromen zijn bedrog zoals sommige zangers wel durven beweren. De wereld van moleculen en ionen herbergt nog vele geheimen en misschien mogen we ook wel eens iets ontdekken tijdens één of ander geheimzinnig practicum. Zolang het maar geen
Kationenanalyse is, aangezien de kationen zelf dat niet zo leuk vinden…Een
Co2+-ion was al eens zo lief om zijn ervaringen met ons te delen. We willen
natuurlijk ook niet alle ionen naar het leven staan. En ondertussen maken
wij ons klaar om het strijdperk in te treden, en als het even minder mocht
gaan… denk dan eens aan Jefke, Pipo en Dumbo, zij helpen ons er wel door.
Liesbeth Allais (1ste bach BTBC)
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Uitslag praesidiumverkiezingen
Op maandag 24 april konden de Chemica-leden stemmen voor het praesidium van 2006-2007, maar liefst 130 leden kwamen hun stem uitbrengen.
Wat zij beslisten, lees je hieronder…
Praeses:

Andreas De Rijcke:
Onthoudingen:

124 voor
5

1 tegen

Vice:

Steven Cool:
David Weinberger:
Onthoudingen:

70
47
13

Penning:

Sam Pieters:
Onthoudingen:

103 voor
25

2 tegen

Feest:

Xander Hillewaere:
Onthoudingen:

105 voor
19

6 tegen

Cultuur:

Katrien Verwaest:
Muriël Smet:
Lies Schoonaert:
Onthoudingen:

56
38
29
7

Cursus:

Lieven Volckaert:
Juanita Verstraete:
Onthoudingen:

77
26
27

PR:

Jihed Chaieb:
Onthoudingen:

111 voor
13

6 tegen

Sport:

Lien Van de Voorde:
Onthoudingen:

109 voor
14

7 tegen

Scriptor:

Jasper De Mullier:
Onthoudingen:

110 voor
13

2 tegen

Web:

Kurt Hoogewijs:
Onthoudingen:

114 voor
14

2 tegen

Uitslag pooltornooi
Op woensdag 3 mei vond in de Stars and Stripes het jaarlijkse pooltornooi
van Chemica plaats. Een verslagje van deze avond hebben we niet, maar
we willen jullie de uitslag hiervan niet onthouden…
1. Mike
5. Xander
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2. Dirk
6. Maarten

3. Kenny
7. Jasper

4. PJ
8. Seppe
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Humor
Voor iedere vrouw die ooit dronken is geweest: 18 momenten waarop de
avond is afgelopen
Je weet dat de avond voorbij is als …
1. Je niet meer weet waar je schoenen zijn.
2. Iemand je net heeft moeten helpen je onderbroek optrekken op het vrouwentoilet.
3. Je spontaan besluit iemand te gaan schoppen.
4. Je bij het laatste bezoek aan het toilet ineens ma flodder in de spiegel
ziet in plaats van die mooie vrouw aan het begin van de avond.
5. Je raapt de frikadel van vanmiddag op en begint er van te eten.
6. Je begint te huilen.
7. Weet dat je over 2 uur weer op je werk moet zijn.
8. Je net het innerlijk van de grootste sukkel op school hebt gevonden.
9. Je begint te flirten met een leraar van je oude basisschool.
10. Je bovennormale zin krijgt kledingstukken uit te trekken en op de tafel
te gaan dansen..
11. Je vergeet waarom je leeft.
12. Je stem op die van Theo van Gogh begint te lijken van de sigaretten,
want, zoals je als 10 keer hebt gezegd, je alleen rookt als je drinkt.
13. Je de barman uit begint te schelden, omdat hij (volgens jou) je pure jus
d'orange heeft gegeven, terwijl je eigenlijk zoveel hebt gehad dat je de
pasoa niet meer proeft.
14. Je denkt dat je in bed ligt, maar je kussen net als pizza voelt.
15. Je niet meer door hebt dat het deksel van het toilet dicht zit terwijl je er
op zit.
16. Je knuffelen meer op worstelen begint te lijken.
17. Je zo moe bent dat je maar op de vloer gaat zitten.
18. Je je vrienden wilt laten zien dat vrouwen echt wel staand kunnen plassen als ze maar willen.
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Ontgroenings– en zwanenzangcantus (2 mei ‘06)
De ontgroening door de ogen van een (toen nog) schacht.
De avond begon rustig, de corona was goed gevuld en ook de schachtenbank zat afgeladen vol. De schachtentemmers hadden te horen gekregen
dat wij een beetje geschiedenis gestudeerd hadden en ondervroegen de
schachten hierover. Zij keken toch wel eventjes raar toen zelfs de meest
ongelooflijke vragen juist beantwoord werden. Maar men kan toch ook niet
alles weten en voor de foute antwoorden mocht je al een eerste ad fundum
verwerken.
Toen begon de cantus pas echt. Er waren behoorlijk wat bevriende kringen
aanwezig en het was een gezellige bende. Eerste slachtoffer van de avond
was Pieters; hij mocht de rest van de avond in nylonkousen rondlopen. Best
wel een grappig zicht. Op de ontgroening moeten de schachten bewijzen dat
ze waardige commilitones zullen zijn en dus kregen we een hele hoop
drankspelletjes…
Bieren
onderscheiden,
papfles
zuigen,
maatbeker+trechter+slangetje+slikken!, een pijpbeurt voor Davke, een paar spiegels van gevestigde waarden uit de corona (met gevolgen…)… Kortom het
was zeer gezellig voor alle aanwezigen. Tussendoor kon men nog genieten
van de Zwanenzang van 3 laatstejaars, de scherven vlogen…
Na de eerste kotsbeurten en het naar huis voeren van één schacht was het
tijd voor het tweede officiële gedeelte van de avond, onze ontgroening! Na
het trouw zweren aan Chemica en elkaar mocht onze peter/meter ons lint
verhangen! De schachten zijn nu volwaardige commilitones en dat werd
gevierd! Na een hele nacht doorfeesten kropen we allemaal moe maar voldaan in ons bedje! Het is fijn om Chemica-commilito te zijn!
Jasper De Mullier, 1e Bach Chemie

Sint-Pietersplein 9
www.dezaakdna.be
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Poëzie
Twijfels
Een wereld vol twijfels
Het maanlicht aarzelt
Bomen zijn terughoudend
En ik zie een fonkelende ster
Die ik nauwelijks durf aan te raken
En de opkomende zon vertelt mij
Dat ik die ster
Beter nog even laat fonkelen in de nacht
Wie weet
Wat de sterrenhemel van volgende nacht brengt
(Liesbeth Allais, 1ste bach BTBC)
Maria
In de stilte van mijn lichaamsverdriet
fluister ik slechts jou mijn liefwoorden toe,
die ik nu zachtjes neerschrijf.
Verstoten als ik ben,
richt ik mij tot u.
In de onschuld van de stelschoonheid
,die je begrijpt als een moeder,
schuiltleest echter mijn verlangen.
Ik drink mezelf verlegen in dit Woord.
Liefje.
In de trOpicO van mijn gekunsteld zwellichaam,
bevindt zich mijn aards verloren zonzaadkind,
die geen wereldse zoenmond meer aangaat
en leegte(ge)mis in mijn vermoeide
psalmhand nawalmt.
(Frederic Vanhee, 1ste bach CH)

Deze cartoon werd ingezonden door:
Jasper Jacobs (1ste bach BTBC)
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Finale IFK minivoetbal: Chemica - VTK
20.30u. De eerste spelers van Chemica kwamen aan aan de GUSB. In afwachting van de overigen, trokken we naar het dakterras om onze tactiek
nog eens door te nemen. Tegen 21.00u waren we voltallig en trokken we
richting de kleedkamers.
21.15u. Tijdens onze 'opwarming' kwamen de eerste supporters de 'battlearena' binnen. Een kwartiertje later was de zaal bomvol gevuld. Het VTK
was duidelijk kwantitatief in de meerderheid, maar kwalitatief kwamen hun
supporters nog niet aan de enkels van de toch ongeveer 40 afgereisde Chemica-supporters.
21.30u. Aftrap! VTK nam meteen het balbezit voor zijn rekening en begon
aanvallend aan de wedstrijd. Chemica nam zoals gewoonlijk z'n klassieke
tactische defensieve formatie aan. Dankzij hun vele schoten op doel verkreeg VTK al snel een eerste strafcorner. Deze werd beheerst benut en Chemica werd al even snel op achtervolgen aangewezen: 0-1. Nog geen 2 minuten later stond het echter 0-2 na een 'malheurke' vanachter. De wedstrijd
leek beslist.
2e kwart. Het spelbeeld wijzigde niet en VTK bleef de wedstrijd controleren,
maar geraakte echter niet meer door de verdedigende linie van het inmiddels wakker geschoten Chemica. Hierdoor konden wij ons favoriete spel
bovenhalen: defensief alles goed toe houden, de aanvallen goed opvangen
en vervolgens zeer efficiënt counteren. Na een balrecuperatie van Chemica
was het dan Van Damme die via een diepe snijdende pas naar links de van
ver inlopende Lieven kon bedienen, die in één tijd binnenknalde in de korte
hoek: 1-2!
3e kwart. Chemica ging op zoek naar de gelijkmaker en begon hierdoor zelf
het spel wat in handen te nemen en naderde af en toe eens gevaarlijk tot
aan het VTK-doel. Bij een volgende fase was het intrap voor Chemica aan
de rand van het strafschopgebied van VTK. Het was Van Damme die kon
anticiperen en in één tijd kon binnenleggen in de hoek van het mandje: 22!! VTK begon het op zijn heupen te krijgen en de wedstrijd werd bitsiger.
De technisch sterke Jihed werd voortdurend hard aangepakt (lees: foutief
afgestopt). Verder kreeg Beerke nog een bal tegen z'n facade en moest
even van het veld voor verzorging.
4e kwart. Chemica mocht al meteen een vrije trap nemen. Jihed krulde
voorbij de muur, maar de keeper kon redding brengen op de lijn. Ko echter
was gevolgd en werkte genadeloos af met een harde pegel: 3-2!! Euforie
was alom. VTK nam hierna het balbezit weer volledig voor z'n rekening en
ging op zoek naar een gelijkmaker. Chemica bleef echter zeer sterk verdedigen. Vervolgens spanning op ieders gezicht als VTK hun 2de strafcorner van
de avond kreeg. Tot groot jolijt van de Chemica-aanhang werd deze reuzenkans op de gelijkmaker vakkundig de nek omgewrongen, doordat de bal
rakelings werd naast gekopt. VTK bleef echter aandringen en na 3 minuten
overspelen kreeg het waar het al die tijd op gehoopt had, nl. de gelijkmaker
na een dekkingsfout in de defensie: 3-3!! Einde van het 4e kwart. Hierop
ging 1 verlenging van 5 minuten volgen en in geval van gelijkstand gingen
strafcorners beslissen over winst en verlies.
Verlenging. Na nog geen minuut werd Erik op links de diepte ingestuurd en
kon afleveren voor doel. De VTK-keeper kwam echter tussen en speelde de
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Finale IFK minivoetbal: Chemica - VTK
bal knullig tegen een teruglopende VTK-speler waardoor de bal vervolgens
in hun eigen doel belandde: 4-3 voor Chemica!! Onze 40 supporters gingen
uit hun dak en begonnen enthousiast: “‘t Is stil aan de overkant!” De VTKsupporters werden lichtjes chagrijnig en de referee, die overigens een goede wedstrijd floot, moest ongelukkig vaststellen dat er met de bordjes van
de corners geknoeid was (in het voordeel van VTK en in het nadeel van
Chemica). De match werd hierdoor even stilgelegd en er werd orde op zaken gezet. De verlenging kon weer worden verdergezet. VTK begon nog
wanhopig schoten af te vuren op doel, maar de Chemica-spelers smeten
zich met volle overtuiging in de baan van ieder schot. Uiteindelijk zaten de
5 minuten (lees: 8 minuten) erop en floot de ref af.
IFK minivoetbal 2005-2006: CHEMICA!!!!!!!
Hebben bijgedragen tot deze titel: Axel, Wouter, Thomas, Jihed, Maarten,
Ko, Lieven, Tiels, Seppe en Erik.
Bedankt, alle spelers en supporters die zich dit jaar hebben ingezet of hebben meegeleefd.
Achteraf werd er nog 'stevig' gevierd in de Sioux waar de VGK een fuif had
georganiseerd voor de IFK-finaledag
Verslag: Maarten
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Universele natuurwetten
De wet van Murphy: als er iets fout kàn gaan, dan zàl het ook fout gaan.
De constante van Murphy: de schade aan een voorwerp is recht evenredig
aan de waarde ervan.
Versterkte wet van Murphy: alles gaat tegelijk verkeerd.
De wet van Murphy over de thermodynamica: de dingen worden onder druk
nog erger.
De wet van Evans en Björn: wat er ook verkeerd gaat, er is altijd wel iemand die dat altijd al geweten heeft.
De wet van Imbesi over het behoud van het vuil: als iets schoon moet worden, zal iets anders vuil moeten worden.
De uitbreiding van Freeman: … maar je kunt alles vuil maken zonder iets
schoon te maken
De regel van Fahnestock over mislukkingen: heb je niet direct succes, vernietig dan al het bewijs dat je het geprobeerd hebt.
De wettendualiteit van Dude: van twee mogelijke gebeurtenissen zal alleen
de ongewenste plaatsvinden.
De regel van Richard over Eigendom: als je iets weggooit, zul je het nodig
hebben op het moment dat het voorgoed weg is.
De wet van Sigstad: als jij aan de beurt komt, veranderen ze de regels.
De wet van Perrussel: er is geen karwei zo simpel dat het niet verkeerd uitgevoerd kan worden.
De wet van Willoughby: op het moment dat je iemand wilt laten zien dat
iets niet werkt, werkt het.
De wet van de selectieve zwaartekracht: een voorwerp valt altijd zo, dat het
de grootste schade aanricht.
Het axioma van Cahn: als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding.
De wet van Conway: in ieder organisatie is altijd één persoon die weet wat
er werkelijk aan de hand is. Deze persoon moet worden ontslagen.
De wet van Ville voor leraren: niemand luistert, tot je een fout maakt.
De wet van Kushner: De kans dat iemand iets doet, is omgekeerd evenredig
aan het aantal andere mensen dat ook in staat is om het te doen.
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Universele natuurwetten
De wet van Paul: je kunt niet van de vloer af vallen.
Het commentaar van Chapman op de wet van Paul: het duurt drie jaar voor
kinderen de wet van Paul onder de knie hebben.
De wet van Shapiro: degene die het minste werk doet, zal de grootste beloning krijgen.
De wet van Harvard: onder de strengst gecontroleerde omstandigheden wat
betreft druk, temperatuur, volume, vochtigheid en andere variabelen, zal
het organisme gewoon doen waar het toevallig zin in heeft.
De eerste wet van labaratoriumwerk: heet glas ziet er precies hetzelfde uit
als koud glas.
De observatie van Einstein: voor zover de wiskundige formules betrekking
hebben op de werkelijkheid, zijn ze niet onfeilbaar; voor zover ze onfeilbaar
zijn, hebben ze geen betrekking op de werkelijkheid.
De tweede wet van Weinberg: als aannemers gebouwen zouden neerzetten
op de manier waarop programmeurs programma's schrijven, dan zou de
eerste de beste specht voor de ineenstorting van de beschaving zorgen.
De eerste fietswet: welke weg je ook neemt, je hebt altijd wind tegen
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De avonturen van inspecteur Uytebroeck
Inspecteur Piet Uytebroeck en de Rock n’ Roll-moorden: ontknoping
door Jöran von Drüme
Wat voorafging: als je nu nog niet weet wat voorafging, ben je een redundant nutteloze cockfag. Ach neen, zo erg is het nu ook weer niet. “Zonder mest geen bloem, en
kunst is een bloem” zei een wijs man ooit. Dit is louter mest, dus maak u geen zorgen.

De driehoekige platte klankkast van de balalaika rustte op Pjotrs schoot. Hij
tokkelde oude en vergeten Kozakkenliederen, en om dat te compenseren
zong hij ze maar in het Tsjetsjeens1. De muziek moest Piet Uytebroeck kalmeren: na de ontdekking van Kim Dielens’ dode lichaam was hij immers
door het lint gegaan. Sinds hun aankomst in de parochiezaal stonden ze nog
geen stap verder met hun onderzoek. De frustratie had zich bij Piet opgehoopt, en nu was hij als een bom met korte lont. Ze zaten moedeloos op de
stoep buiten de parochiezaal.
“Gymn vsesvelikogo Voyska pasjol di kalshnikov tina choj gorbatsjov polska
mp3 yuri di borokov” zong Pjotr met een weemoedige stem. Piet rookte een
zoveelste sigaret, en leek rustiger te worden. Toen sprak hij filosofisch: “We
hebben weeral gefaald Pjotr. Echter, we mogen dit niet aan ons hart laten
komen, en we moeten ook dit kunnen relativeren. Dat is de relativiteitstheorie van Einstein. Dat was een slimme peet, en hem wil ik best geloven.
Relativeren is de boodschap.”
Piet schoot de sigaret weg, en haalde meteen een andere uit. Hij zocht naar
z’n aansteker, maar leek die niet te vinden. Toen zag hij een jongeman passeren met een skateboard onder de arm en een joint tussen de lippen. “Hé
hippie!” riep Piet in zijn richting, “ik geef je de keuze: ofwel maak ik een pv
op omwille van die joint, ofwel geef je me je aansteker.” De jongen was
onder de indruk van dit dreigement, en gehoorzaamde Piets bevel. Die stak
haastig z’n sigaret aan, en bekeek de aansteker toen aandachtig.
‘NIRVANANA’ stond er op gedrukt. “Zozo”, zei Piet onderzoekend, “we hebben hier een fan van Nirvana te pakken zo lijkt het.” De jongen knikte. “Ik
heb ze daarnet zien optreden op de Rockrally in de parochiezaal”, zei hij.
“Nirvanana was zeker de beste band aanwezig. Ik ken de leadzanger, Kurt
Legein, persoonlijk. Gelukkig hadden ze al opgetreden toen de rest van de
shows afgezegd werden. Ik weet niet precies waarom. Er was heisa in de
backstage-ruimte ofzo. Toen ben ik het maar afgetrapt.”
Het was duidelijk dat de jonge kerel de waarheid sprak. Bovendien zag hij
er zo stoned als een garnaal uit. Hij zou geen kakkerlak kunnen vermoorden
mocht hij willen. Piet besloot dat ze hem niet moesten aanhouden, en ging
de parochiezaal weer in. Pjotr volgde hem op de voet. De zaal was zo goed
als leeg. Op de rand van het podium zat pastoor Vercruyse tegen zichzelf te
praten. Toen hij de twee inspecteurs in het oog kreeg, veerde hij recht.
“En? Is er al nieuws? Jullie moeten toch stilaan wat resultaten kunnen presenteren!” Piet voelde dat het schaamrood hem op de kaken kwam. “Wel…
1

voetnoot voor iedereen die niet weet wat Kozakken zijn, en waarin ik een
alternatieve grap voorzien heb: “Er was eens een man die dacht dat deepthroat een film over een giraf was.”
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De avonturen van inspecteur Uytebroeck
we zijn momenteel druk bezig met het verzamelen van motieven, en mogelijk bewijsmateriaal.”, stamelde hij. “Er zijn verschillende denkroutes mogelijk, en voorlopig sluiten we daarvan nog geen enkele uit.”
De argwaan en afgunst in de ogen van de pastoor was onmiskenbaar.
“Stelletje nietsnutten” fluisterde hij.
Plots vloog de deur van de parochiezaal met veel geweld open. In het deurgat stond de jonge fan van Nirvanana. Zijn bloeddoorlopen ogen zochten
wanhopig naar Piet Uytebroeck. Toen hij die in de gaten kreeg begon hij te
schreeuwen: “Dude! shit… kerel! Shit… niet te doen, dude!” Piet liep op hem
af, en schudde hem door elkaar. “Wat is er! Kalmeer, en zeg me wat het
probleem is!” De jongen kon echter niets uitbrengen, en wees naar de deur.
Piet liep naar buiten. Op het pleintje voor de parochiezaal ontdekte hij de
reden van de paniek: op de grond lag niemand minder dan Lukas Devos, in
een grote plas bloed. De hoofdwonde waaruit die plas was voortgekomen
liet niets aan de verbeelding over: hij was dood, ongetwijfeld. Piet vloekte.
“Ik weet wie dit gedaan heeft” hoorde hij toen achter zich. Achter Piet stond
de jongen, die nog steeds lijkbleek zag. Hij sprak met trillende onderlip: “Ik
was een beetje verderop aan het skaten toen ik deze man zag buitenkomen. Hij stond hier op het pleintje een sigaret te roken. Toen ging de deur
van de zaal open, en kwam nog iemand naar buiten. Het was de conciërge.
Ik zag hoe de conciërge een hamer bovenhaalde en de hersenen van deze
arme kerel koelbloedig insloeg…”
Piet moest een inspanning doen om zijn ademhaling te kunnen controleren.
“De conciërge? Wie had dat gedacht…” prevelde hij. “de conciërge…die heb
ik hier nog niet gezien. Ken jij de conciërge?”
De jongeman keek Piet onbegrijpend aan, en zei: “Natuurlijk ken ik de conciërge. Iederéén kent de conciërge van de parochiezaal van Heitegem. Hij
was vroeger een zanger, en noemde zichzelf een kunstenaar. Hij heeft in
een paar onbeduidende groepjes als ‘Noordkaap’ en ‘Monza’ gespeeld, maar
daar is hij nooit echt mee doorgebroken. Na zijn mislukte carrière kwam hij
naar Heitegem, om zijn tegenslagen te verwerken. Hij werkte eerst voor
een bedrijf dat allerlei ongedierte bestreed. Termieten, kakkerlakken, ratten, en nog van die beesten. Toen is hij conciërge van de parochiezaal geworden. Hier startte hij ook een stomme band op, die luisterde naar de
naam ‘the Jenny’s… Maar ook die band kwam niet van de grond…” De jongen staarde naar de grond. “Ik wist dat die kerel gestoord was. Mijn god…
de tekst van zijn eerste nummer vandaag..hoe ging het ook al weer…o ja:
‘Wat is kunst’ vroeg ik aan de mens
maar begrip bleef voor mij altijd een wens
het is tijd voor mijn afscheid
maar voor ik ga, wil ik bloed zien voor mijn tranen.
Binnen troffen Piet en Pjotr Stijn Meuris aan. Hij lag dood op de grond, en
had een potje rattenvergif in de hand.
EINDE.
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Uitslag prijsvraag Pipetje 5
De oplossing van het kruiswoordraadsel in Pipetje 5 was “tetrahydrofuran”,
dit wisten ook Kevin Titeca (1ste bach BTBC) en Bo Van de Moortel (1ste
bach CH). Zij zijn de gelukkigen die werden uitgeloot en winnen allebei een
ticket voor “De zaak DNA”
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Raadsel
Maurice is een avonturier en hij wil de Australische woestijn oversteken.
Zijn avontuur start in het aboriginal dorp Kwazi. Hij berekende dat hij 6 dagen nodig heeft om die woestijn over te steken. Maar een persoon kan
slechts eten voor 4 dagen meenemen.
Gelukkig kan Maurice dragers uit Kwasi huren die hem kunnen helpen bij de
oversteek. Hij moet elke drager 100 euro per dag dat die van huis is betalen. Wat is het laagste bedrag dat Maurice moet betalen om de woestijn
over te steken waarbij ook zijn dragers veilig naar Kwasi moeten terugkeren?
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Dixit (quotes van proffen)
Helaas was er deze keer niet de gebruikelijke respons voor deze rubriek.
Zijn ook de proffen stilaan vermoeid aan het raken en neemt het aantal
grappige uitspraken daarom exponentieel af of heeft het eerder te maken
met de aanwezigheidsgraad die naar een dieptepunt is gedaald? Ik moet u
het antwoord op deze vraag schuldig blijven…
Ik weet niet of mijn opvolger deze rubriek zal voortzetten, maar ik zal alvast alle quotes die mij nu nog bereiken doorspelen. Als er dus nog één of
andere prof een wereldschokkende uitspraak doet, gewoon insturen...
Prof. Vandenabeele (levenswetenschappen):
“Met enkel uw vetreserves kunt ge normaal gezien 1 maand overleven, bij
mij zal dat ongeveer 2 maand zijn.”
(Liesbeth Allais, 1ste bach BTBC)
Prof. De Vos (microbiologie):
Over botox en het feit dat meisjes dat graag hebben:
“Ik vind rimpeltjes wel schoon, maar ik heb dan ook niet veel keus op mijn
leeftijd.”
(Jihed Chaieb, 1ste lic BT)
Prof. Remaut (gentechnologie):
Over het kloneren van vectoren:
“We gaan een klein groot vectorfragment kloneren.”
(Jihed Chaieb, 1ste lic BT)
Prof. Devreese (biochemie):
“Het is nog altijd een natte droom, die eiwitstructuren staan nog niet op
punt.”
(Liesbeth Allais, 1ste bach BTBC)
Prof. Jacobs (zoöfysiologie):
“Flamingo's, dat zijn dus die roze dingen die in de zoo met hun kop ondersteboven in het water staan.”
(Steven Cool, 2de bach BTBC)
Prof. Martins (structuuranalyse):
Over verstoring van NMR-spectra door radiozenders:
“Als er dan zo’n radiozender op je favoriete frequentie zit dan heb je twee
mogelijkheden: ofwel verander je je magnetisch veld en ga je dus naar een
andere frequentie. Ofwel moet je een sabotage-actie ondernemen, wat in
het geval van radio Donna nog niet eens zo’n slechte zaak zou zijn.”
(David Weinberger, 2de bach CH)
Prof. Bultinck (chemische binding):
“Een orbitaal kan je nooit tegenkomen op straat, behalve na 17 Duvels”
“Eén plus drie is vijf”
(David Weinberger, 2de bach CH)
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Humor
Absurde Humor van 1ste Bacherkes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

’t Is geel en ’t is blauw?
(groen)
’t Zingt en ’t schrijft?
(Luc Stylo)
1 dinosaurus kan het niet, 2 dinosaurussen kunnen het wel?
(achter elkaar lopen)
Andras Pandi kende tenminste een oplossing voor al zijn problemen!
’t Zingt en ’t hangt aan de muur?
(Kader Abraham)
’t Gaat er stijf in, ’t komt er zacht uit en er hangt een druppeltje aan?
(speculoosje in een kopje koffie)
Waarom mogen ze de paus niet cremeren?
(hij is nog niet dood)
Volkswagen heeft een nieuw type golf: de Tsunami
Volkswagen heeft ook een model waarbij de uitlaat in de passagiersruimte uitkomt: de Golf Adolf
Hoe haal je een olifant uit een boom?
(zet hem op een blaadje en wacht tot het herfst is)
-’t Heeft 4 poten en ’t blaft?
-Een hond!
-Ah, ge kent ‘m al...
’t Is geel en ’t is krom en ’t is geen banaan?
(toch een banaan!)
Hoe noem je ’n slim blondje?
(een Golden Retriever)
’t Is blauw, ’t is 50cm lang en vrouwen worden er hysterisch van?
(wiegendood)
Waarom heeft een penis een gaatje?
(zo krijgen de hersenen ook wat lucht)
Het is beter over je fiets te lullen dan over je lul te fietsen...
Waarom hebben vrouwen maandstonden?
(ze moeten et zelf maar weten)
Vervelende mannen in het vliegtuig: luchtzakken...
Wat is het vermogen van een oorstokje?
(2 Watt)
Beter één vogel in de hand dan geen hand...
(een bruistablet)
Wat is een melaatse in een H2O2?
Wat is een Jood in een glas water?
(een vieze bruingele oplossing)
Je moet het ijzer smeden, als het paard heet is...
’t Zingt en ’t hangt achter een auto? (Remorque van ’t Groenewoud)
Waarom eten Chinezen nooit gevleugeld konijn?
(Eet jij graag konijn met pluimen?)
Wat is de gelijkenis tussen een kleuter en een Ferrari?
(’t Zit krap, maar ’t scheurt lekker)
’t Is geel, ’t hangt achter een auto en er staan stekeltjes op?
(een Caravananas)
2 giraffen staan in de Zoo
de ene laat een scheet
zegt de andere: “Was da gie, Raf?”
2 Ferrari’s staan voor de lichten
de ene draait zijn ruitje open
“Is ’t nog ver, Harry?”
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Humor
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

De Olympische Spelen voor debiele rechthoekjes: paralellolympics...
How do you call a fish with no eyes?
(a fsh)
‘t Is geel –bzzzzzz- ‘t is rood?
(een kuikentje in een mixer)
‘t Is geel –bzzzzzz- ‘t is geel? (een kuikentje dat heel snel kan lopen)
Hoe noem je een postbode zonder o’s?
(een facteur)
David Copperfield is dood, hij stierf aan een toverdosis...
Wat gaat er bij een vlieg door het hoofd als hij aan 100km/h tegen
een muur kwakt? (zijn gat)
Wat zegt een eend die teveel metaal binnen heeft?
(kwik!)
Hoe heet een vlieg zonder vleugels?
(een loop)
Een vader heeft twee dochters, een tweeling met 2 lieftallige meisjes.
Nu gebeurde het dat op hun verjaardag het ene meisje wél, en het
andere meisje geen cadeautje kreeg. Nu vroeg dat teleurgestelde
meisje: “Papa, waarom krijg ik geen cadeautje?” Waarop papa:
“Zwijg, ik heb nu al genoeg kosten aan je kanker!”
Een vis komt bij de dokter. Zegt de dokter: “Zwijg, ik zie ’t al, uit de
kom zeker!”

Door: Lieven Volckaert (1ste bach BTBC)
Katrien Verwaest (1ste bach BTBC)
Seppe Thyssen (2de bach BTC)
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Wist je dat...
Wist je dat…
… cantussen na een whiskyavond een gewaagde combinatie is
… zeker als het om een VLAK-cantus gaat
… ijsblokjes doorgeven heel leuk kan zijn
… dit zeker zo is na een cantus met die meiden van het VLAK
… sommigen misschien niet meer weten waarover het gaat
… dit ijsblokjes doorgeven kan ontaarden
… de aanwezige chemisten dan ook heel wat VLAK-meisjes binnengedraaid
hebben
… bij Kenny (penning) de gevolgen nog de volgende dag zichtbaar waren
… hij opstond met twee zuigplekken in zijn nek
… hij hierna nog steeds beweerde dat hij 100% te vertrouwen is
… de VLAK-cantussen volgend jaar waarschijnlijk een nog grotere attractie
worden
… Chemica het IFK minivoetbal gewonnen heeft
… het VTK bijna ontplofte van woede
… Rita Chemica een meter getrakteerd heeft
… wij Rita heel dankbaar zijn
… Maarten (sport) zat was die avond
… we Maarten niet zoveel zat zien
… het voordien in de kleedkamer ook heel gezellig was
… de spelers en supporters pizza aten
… een paar bakken bier uiteraard niet mochten ontbreken
… er na de prijsuitreiking ook schuimwijn uit de beker werd gedronken
… de beker nu onder de spelers wordt doorgegeven
… het blijkbaar de bedoeling was dat die beker in het GUSB bleef
… we ons daar niets van aantrekken
… zelfs de meisjes voor één keer binnen mochten in de kleedkamer
… de jongens preuts zijn als er meisjes bij zijn
… Katrien (1ste bach BTBC) dit ten zeerste betreurde
… Thomas Van Damme (2de bach/1ste lic CH) zich hier niks van aantrok
… de foto's van het praesidiumweekend al menig niet-praesidiumlid ter oog
gekomen zijn.
… de filmpjes van Isabelle (praeses) hi-la-risch zijn.
… Kurt (web) zo dom is geweest om de foto's op Pieters (2e bach CH) zijn
pc te laten zetten.
… Pieters een vuile Chemica-praesidiumweekend-foto-CD-dief is
… Kurt zal proberen de gestolen foto's van Pieters zijn computer te verwijderen, je bent nu eenmaal een web of je bent het niet.
... de betreffende foto's een klein beetje een vertekend beeld geven van
Isabelle
… niemand daar iets op tegen heeft…
… Kenny verzot is op de zoom-functie van zijn fototoestel
… hij vooral graag inzoomt op bepaalde vrouwelijke lichaamsdelen
… we dachten dat Kenny zo’n brave jongen was
… we sindsdien onze mening hebben moeten herzien
… de gebeurtenissen na de VLAK-cantus dit enkel bevestigen
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Wist je dat...
... wij uit een niet nader genoemde bron hebben vernomen dat er iets
moois bloeit tussen Jihed (PR) en zijn petekindje Katrien
... wij zonder enige vorm scrupules deze roddel publiceren
... het ons eigenlijk niet echt kan schelen dat wij onze bronnen niet gecheckt hebben
... we op de introductiecantus volgend jaar misschien toch maar eens een
ontbossing moeten demonstreren
… er een auditorium 6 bestaat in de Ledeganck
… dat de gang die er naar toe leidt donker en stoffig is
… er gevaar dreigt voor het Ledeganck-monster
… Isabelle en Hummel (FK feest) alleen en intiem de cantus wilden afsluiten
… zij dan alleen in het donker achterkamertje konden zijn
… er hoer staat op de tabel van Mendelejev
… al wie dit niet gelooft maar eens naar element 67 en 68 moet gaan kijken
… Bieke (penning OAK) de laatste tijd verdacht veel op activiteiten van Chemica te bespeuren is
… dit vooral te maken heeft met het feit dat Xander (1ste bach CH) er dan
ook is
… de trip naar Pfizer van de 1ste en 2de bach CH erg interessant was
… Freya en Dorien (beiden 1st bach) daar niet over kunnen meespreken
… ze zich namelijk oversliepen en de bus misten
… er over Freya nog andere geruchten de ronde doen
… ze de scriptor echter smeekte deze niet te publiceren
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Uit de oude doos…
In januarinummer van het Pipetje in 1991 vonden we volgend ‘recept’. Ideaal voor mensen die te vroeg met hun labo gedaan hebben en niet weten
wat te doen. Proberen op eigen risico...
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Uit de oude doos…
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Cartoon
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Nawoord

Beste lezers,
Ook dit zesde en laatste Pipetje zit er alweer op.
Dit betekent eveneens het einde van mijn
“carrière” als scriptor. Als ik terugkijk op dit
voorbije academiejaar als scriptor ben ik best
wel tevreden. Het Pipetje is steeds goed gevuld
geraakt en meestal had ik ook niet te klagen
over de respons van jullie, de Chemica-leden.
Zonder jullie was dit dan ook niet gelukt,
thanks…
Een paar mensen verdienen een speciaal bedankje: Liesbeth Allais, die steeds voor een
stukje filosofie zorgde; mijn collega-scriptor van Filologica die voor jullie
een vervolgverhaal schreef en Bieke, de penning van de OAK, die ook dit
Pipetje nalas op mogelijke schrijf- en andere fouten. Uiteraard bedank ik
ook mijn collega-praesidiumleden, die vaak te hulp zijn geschoten om dit
Pipetje gevuld te krijgen.
Zoals jullie waarschijnlijk al gelezen (of gehoord) hebben, ben ik niet verkozen tot vice voor volgend jaar. Een woord van dank voor de mensen die
voor mij gestemd hebben is echter wel op zijn plaats. Ik wens ook mijn tegenkandidaat te feliciteren en ik hoop uiteraard dat hij dat erg goed zal
doen als vice. Wat zal ik zelf doen volgend jaar, vragen jullie zich misschien
af: wel ik word (tenzij er nog rare dingen gebeuren) volgend jaar cantor van
het FK, het konvent dat alle faculteitskringen (waaronder Chemica) overkoepelt. Ik zal uiteraard Chemica de rug niet toekeren: de kans bestaat dat
ik één of andere cantusfunctie op mij neem (dat zien we dan wel op de eerste cantus), maar zelfs indien dit niet het geval is dan zal ik uiteraard nog
steeds langskomen op de Chemica-activiteiten. Jullie zijn dus nog niet van
mij verlost ;-)!
Tot slot wens ik mijn opvolger veel succes. Jasper, ik hoop dat je volgend
jaar op even veel hulp van de leden kan rekenen als ik, zodat je weer een
Pipetje kan ineensteken waar iedereen (of toch bijna iedereen) zijn gading
in vindt. Als je hulp zou nodig hebben voor het één of ander, je weet wel
waar je me kunt vinden…
Voila, dit was het dan, ik hoop dat jullie dit jaar veel plezier aan de Pipetjes
hebben gehad. Ik heb me alvast goed geamuseerd als scriptor, ik zal dit
toch wel missen volgend jaar. Veel geluk in de examens iedereen zodat jullie straks kunnen genieten van een verdiende lange vakantie en tot volgend
jaar op één of andere Chemica-activiteit.
Greetz,
David aka Davke
Scriptor 2005-2006
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