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CHEMICA LEEFT!!!

Nog een kort berichtje aan de eerste bachelors: we hopen jullie regelmatig in
grote getale te mogen verwelkomen, zodat we jullie kunnen inwijden in het
Gentse Studentenleven. Laat je vooral niet afschrikken door de wildste
geruchten over studentenkringen, maar kom gewoon eens af en maak kennis
met de mensen die er achter zitten.
De universiteit promoot wel ‘durf denken’, maar ze vergeten ‘durf doen’!

Voor het 41e jaar op rij, staat Chemica er weer met een spetterend aanbod van
fuiven, cantussen, cocktail- & jeneveravonden, films, game-nights, sport….
Meer dan genoeg momenten van vertier, om te spenderen met je vrienden, om
nieuwe vrienden te maken, om de duistere kant of het fuifbeest in jezelf te
ontdekken!
In de komende weken krijg je van dit alles alvast een voorproevertje: fuif 5
oktober, gezelschapsspelenavond de 11e, introductie cantus de 17e,
kroegentocht in de week van de 23e, film de 30e.
Zet deze data in jullie agenda en BE THERE!

Vakantie is gedaan! Voor wie het woord vakantie niet kent, het blokken is weer
gedaan!
Hoog tijd dus om weer terug tot de wereld der levenden te keren… tijd om ons
weer rot te amuseren!

Gegroet allemaal,

Voorwoord Senior.

Pipetje

Clublied.
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Ik vrij wat af en zuip gelijk de beste
de dag erna, een kater van formaat.
Al was de drank het enige wat mij restte
toch weet ik waar morgen dit fuifbeest staat!

refrein:
CHEMICA ik blijf u altijd even trouw
met trots dragen wij uw kleuren wit en blauw.
Waar ’t studentenleven leuk en kleurrijk is,
daar zijn onze vrienden, daar is ’t nooit nie mis.
Waar studenten schreeuwen: “CHEMICA VOORUIT!”
Daar is ’t echte leven, vast staat ons besluit.

‘k Heb lange tijd aan de univ gezeten
meestal geslaagd maar soms ook eens gebist.
Veel op café mijn broekske afgesleten
waar ik ook was, ik bleef toch een Chemist.

melodie: “Zeemanslied”
tekst: Wim Dobbelaere

Jullie Scriptor, Jappie

Als jullie dit lezen, zijn jullie alweer aan het eind gekomen van het eerste
Pipetje van dit jaar. Hopelijk vonden jullie het goed, want het was nu eenmaal
de eerste keer dat ik dit deed. En meteen ook de laatste keer… Ik zit dit jaar
niet langer aan den unief, maar ga naar de hogeschool. Ook ga ik niet langer
op kot, dus wordt het nogal moeilijk om mijn taak bij het praesidium te
vervullen. Ik weet zeker dat mijn vervanger (is op het moment dat ik dit schrijf
nog niet zeker) het even goed en beter zal doen. Mijn carrière bij Chemica was
dus van korte duur, maar wel spetterend!!! Ik kan dus niet genoeg benadrukken
hoe geestig het is om actief te zijn in Chemica! CHEMICA LEEFT!!!!

Slot.
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Vakantie, wat een verslaving!
Vakantie werkt verslavend, vind je ook niet? Of je zit al van begin juli op je
gemak of je bent net even aan het bekomen van de 2de zit. Hoe het ook zij,
voor ons allemaal begint het academiejaar terug op 25 september. We vliegen
er weer helemaal in met zenuwslopende practica, bergen papier die ons
overspoelen(cursussen dus) en voor je het weet staat die teer geliefde
examenperiode weer voor de deur. En wie weet wat jij nog allemaal zal
uitspoken… brandje stichten in de plantentuin, pottekes verwisselen in één of
ander chemisch practicum, bunzenbrandertje ontmantelen… en dat is nog
maar een greep uit het complete gamma aan mogelijkheden. Bij deze vermeld
ik maar even dat ik niet verantwoordelijk ben voor gebeurlijke ongevallen.
Inderdaad, er is altijd wel leven in de brouwerij en wie zien het weer helemaal
zitten! Nog even tussendoor voor onze eerstejaars: het is allemaal zo erg niet
als het lijkt hoor. Het enige wat ik nog kan zeggen, is: neem een vliegende start
de 25ste en ga ervoor!
Liesbeth Allais 2e bach BCBT

Als nieuw initiatief verlenen we dit jaar vooreerst onze bereidwillige medewerking
aan de studentikoze opener van het nieuwe academiejaar: de Student Kick-Off
Gent op woensdag 27 september. Daarnaast ondersteunen we in het tweede
semester de facultaire 12-urenloop (waarbij je de kans krijgt om je eigen kring op
een sportieve manier op de kaart te zetten), en zijn we de medeorganisatoren van
de MassaCantus en de BeiaardCantus. Uiteraard is er ook de jaarlijkse FK-Fuif in
de Vooruit op donderdag 23 november, waartoe de FK-lidkaart u de gratis toegang
verschaft.
Om een optimale coördinatie van het Gentse Universitaire studentenleven
te garanderen, heeft het FK twee bestuursorganen: de Algemene Vergadering (AV)
en het Dagelijks Bestuur (FK-Centraal). De Algemene Vergadering bestaat uit
afgevaardigden van alle faculteitskringen (de praeses en/of plaatsvervanger) en
vergadert ongeveer maandelijks over interfacultaire activiteiten, afspraken,
subsidieverdelingen en zaken die de facultaire grenzen overschrijden. De AV
verkiest jaarlijks een voorzitter die samen met een aantal bestuursleden, gekozen
uit de praesidia van zoveel mogelijk verschillende faculteiten, FK-Centraal vormt.
Mocht u ons zoeken, de gegevens kan u bovenaan deze pagina vinden.
Veel succes en plezier gewenst in uw studentencarrière, het beste voor het
komende academiejaar en tot op activiteiten van het FK of uw kring.
Alexander Deweppe, FK-praeses 2006-2007,
samen met Vincent, Andy, Esther, Thomas, Fré, Shari, Mike, Frauke, Thomas Web
en David,
het FK-bestuur.

Brief van het FK.
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Voor de mensen die mij al kennen: “Hoi, alles goed? We gaan er weer een
schitterend jaar van maken, ouwe jonge!”
Voor diegenen die me nog niet kennen: “Hoi, welkom!”
FF voorstellen: M’n naam is Steven Cool (ja, echt waar...), soms ook Stevo. Ik
zit nu in de 3e Bach Biochemie – Biotechnologie, althans, dat hoop ik, want bij
het schrijven van dit tekstje heb ik mijn uitslag nog niet gehad (dwaze 2e zit...).
Ik kom uit Vlaams-Brabant. M’n hobby’s zijn: zeilen als ik thuis ben (weekends)
en in de week: filmpje checken op mijn of een ander kot en Overpoorthangen,
met de Sala als thuisbasis. Ik ben dit jaar Chemica’s vice, wat betekend dat ik
vooral achter de schermen bezig ben (wat niet wegneemt dat je me vaak gaat
zien op onze activiteiten ;) ). Vorig jaar was ik Feest/Icecube en het jaar
daarvoor Pagina-/Primusschacht. Waar de laatste 3 vandaan komen, dat vraag
je me maar eens. Voila, dat was ik op 15 lijntjes, voor mijn levensverhaal kom
je maar eens langs.
Tot in’t jaar!

Vice-Praeses: Steven Cool

Andreas

Iedereen met vragen kan zich altijd tot mij wenden, mijn contactgegevens zijn
terug te vinden op de website.

Als ik het mij goed herinner, is dit de 5e keer dat ik een tekstje mag, moet ;),
schrijven over mezelf. Voor gene die het voor de 5e keer gaan lezen, skippen
mannen, als ge mij nu nog niet kent.
Dus wie ben ik, wat doe ik? In’t kort: Andreas, 22, mijn interesse gaan van
muziek, pc gerelateerde zaken, tot boeken & films en veel meer. Ik ben niet
bang mijn handen vuil te maken. Op dit momenteel studeer ik biotech, ergens
zwevend rond 2e licentie.
Als kandidaat chemie, ben ik nog een van de weinige in ons praesidium, die
kunnen zeggen dat ze in beide opleidingen hebben gestudeerd die onze
geliefde kring omvat.
Het is dus mijn taak om dit jaar Chemica richting te geven en te zorgen dat elk
praesidiumlid zich terdege aan zijn taak wijdt, de algemene belangen van de
kring te behartigen en natuurlijk dat jullie je bij ons kunnen thuis voelen!

Praeses: Andreas De Rijcke

Een nieuw academiejaar, een nieuw praesidium. Hieronder worden ze in het
kort even aan jullie voorgesteld. Als je hen echt wil leren kennen, kom je best
zo veel mogelijk naar de activiteiten natuurlijk!

Voorstelling Praesidium.
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Hallo, hey, goeiemorgen, goeiemiddag of goeieavond… het maakt voor mij niet
veel uit want jij bent iets intelligents aan het doen en dat is: Het Pipetje aan het
lezen! Ik moet eigenlijk iets over mezelf zeggen en wat ik ga doen dit jaar voor
jullie ipv u al te feliciteren met je tweede goede daad van het jaar (de eerste
zijnde: je te hebben in geschreven in een goede wetenschappelijke richting
aangezien je bij Chemica bent terecht gekomen). Maar nu de grote filosofische
vraag beantwoorden wie ben ik? Ik ben dus Jihed Chaieb, met Jihed de
voornaam zijnde. Ik ben dus de PR van Chemica voor het 2de jaar op rij en ga
jullie iedere week een mail sturen met de activiteiten die Chemica organiseert.
Voor de rest is mijn werk meer achter de schermen en dat houdt meer bepaald
in dat ik sponsors zoek en de contact persoon van chemica ben voor de unief.
Maar jullie zullen mijn lelijke kop wel nog genoeg zien dit jaar op de activiteiten
enzo, of nu op deze eigenste infodag. Dus als je je geroepen voelt of niet,
maakt niet uit, kom gerust eens babbelen.

PR: Jihed Chaieb

Elk nen goejen dag, ik ben Sam Pieters, jullie Penningmeester voor het
academiejaar dat juist begonnen is. Wie ik ben en wat ik zal doen voor jullie
kom je te weten als je dit boeiend stukje proza blijft verder lezen.
Als jullie penningmeester ben ik verantwoordelijk voor het financiële reilen en
zeilen van Chemica. Kort betekent dit dat naast de boekhouding in orde
brengen, ik degene ben die zal komen zagen om geld op cantussen,
cocktailavonden, …In ruil daarvoor schenk ik jullie natuurlijk veel leute en
ambiance. Dus onthoud dat ik dit allemaal voor jullie doe ;-) Buiten mijn functie
ben ik vooral een West-Vlaming in hart, lever en nieren, hou ik wel van goede
muziek (rock, alternative, lounge, electronica), een filmpje, een vet feestje en
zal je mij dan ook altijd aantreffen als er iets leuks te doen is. O ja, naast
student zijn studeer ik ook natuurlijk, ik zit ondertussen al in 3e Bachelor
Chemie.
Wil je meer over me weten, kom gerust eens af naar één van onze vele
activiteiten. Ik ben er altijd te vinden voor een goede babbel.
Greetz,

Penningmeester: Sam Pieters

Voorstelling Praesidium.

- Gent

Gent, 25 september 2006
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Naar alle waarschijnlijkheid werd u zeer recentelijk lid van een facultaire
studentenkring: mocht dat nog niet zijn gebeurd, kan ik u ten stelligste aanbevelen
daar zo snel mogelijk verandering in te brengen. Ik pauseer even tot u zover bent…
(pssht! klok klok klok klok klok! gloe gloe gloe! Aahhhhh!)
Ziezo! Nu kreeg u niet enkel een exemplaar van dit fijne boekje in handen,
maar ook een lidkaart van het Faculteitenkonvent Gent of FK. Deze lidkaart maakt
u niet enkel lid van een faculteitskring, maar ook van de grootste studentenfamilie
van Gent en grote omstreken. In uw kring zal u de gelegenheid worden gegeven
gelijkgezinde mensen uit eigen of verwante studierichting te leren kennen.
Daarnaast zal u een ruim aanbod van bijzonder interessante, leuke, culturele,
sportieve, wetenschappelijke, … activiteiten voorgeschoteld krijgen. Het FK
overkoepelt deze faculteitskringen en zorgt voor de verdeling van subsidies en
centrale administratie ervan. Zodoende telt deze koepel een 15.000-tal leden, over
25 universitaire studentenkringen verdeeld, wat ons één van de grootste
studentenorganisaties in Vlaanderen maakt.
Op verschillende niveaus verzorgen we de vertegenwoordiging en waken we
over de belangen van de Gentse universiteitsstudent. Naast de financiële en
administratieve bijstand die we aan de kringen verlenen, organiseren we ook een
aantal activiteiten die de uitstraling van het Gentse universitaire studentenleven
bevorderen, anderzijds is het onze taak de interfacultaire relaties waar mogelijk
te onderhouden en te verbeteren. Voor subsidiëring en administratie werken we
samen met de Dienst Studenten Activiteiten (DSA, rechtstreeks afhankelijk van
de Universiteit Gent). Daarnaast proberen we goede contacten te onderhouden met
de Stad Gent.

Beste Universiteitsstudent,

UNIVERSITEIT GENT

Hoveniersberg 24 - 9000 Gent - tel 09/264.70.93 - fax 09/264.35.70
E-mail : info@fkserv.ugent.be - Homepage: http://fkserv.ugent.be

Faculteitenkonvent

Brief van het FK.
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“Yoooooooo, feeeeeeeeeeeeesjeeeeeeeeuuuhh!” Als je zo iemand tegenkomt
in de Overpoort, dan is de kans groot dat het mijzelf betreft. Onze thuisbasis
voor de feesjes is de Tequila in ’t Stalhof (Zijstraat Overpoort) en uiteraard
zullen we ook in de Sala(mander) te vinden zijn. Alle info kun je wel op de site
bij activiteiten vinden.
Ik ben een 2e bachertje Chemie en was vorig jaar jaarverantwoordelijke. ‘Kzin
voan bachten de kupe’ en dat zul je hoogstwaarschijnlijk wel horen! Ik feest en
dans graag, houd van rock en metal muziek, maar alle muziek die een beetje
op iets trekt, kan ik ook wel smaken. Van sport blijft het hoofdzakelijk bij
zwemmen, hoewel ik ook graag andere sporten doe. Kortom, ik ben een nogal
veelzijdige, maar vooral ook optimistische mens. Zolang het maar geestig blijft.
En dat zijn onze cantussen, fuiven, cocktailavonden… absoluut!!! Dus kom
zeker eens meefeesten met mij! We zullen er ongetwijfeld een fantastisch jaar
van maken!

Feest: Xander Hillewaere

Hello allemaal,
Jullie hebben het eerste nummer vast van een boekje dat niet zomaar een
boekje is. Het is iets waar je naar uitkijkt, wat de lessen aangenaam maakt als
je je (nog mr es) verveelt, een blauw heiligdom ☺. Maar goed, ik moest het hier
dus over mezelf hebben, nie simpel.
Ik ben Katrien, Cultuur van dit jaar en ik zit in de 2e bach bcbt. Ik behoor dus tot
de ploeg die jullie zal entertainen (en helpen waar dat nodig is) in jullie eerste
chemica jaar.
Er staat al een boardgamenight en een horrorfilm (=> ‘tzal rond Halloween
liggen) op het programma voor de komende weken en verder is er nog een
quiz, Magic toernooitje en een LAN-party gepland. Mensen met leuke ideeën
mogen die mij altijd komen vertellen ☺
Cultureel hoogtepunt van dit jaar wordt de comedy avond, een traditie die vorig
jaar met succes gestart is en ik graag wil verder zetten.
Ik was vorig jaar de jaarverantwoordelijke voor de 1e bach bcbt en ik heb dat
met zéér veel plezier gedaan. Het is niet zoveel werk en je krijgt zo rap contact
met veel van je jaargenoten, de ouderejaars en ook met de proffen. Misschien
wil jij die taak voor jouw jaar wel op je nemen, ik raad het zeker aan!

Voor vragen, mail mij op Xander.Hillewaere@Ugent.be. Toet in den droai!

Cultuur: Katrien Verwaest

Voorstelling Praesidium.

Enkele zaken die beter eens verduidelijkt worden: Zoals nog genoeg herhaald
zal worden, zijn we een vriendenkring, studenten die zich sociaal engageren
voor de medestudent op vrijwillige basis. We vragen dan ook begrip als
bepaalde zaken niet altijd even vlotjes lopen. Als jullie daarbovenop eventuele
problemen willen melden, kunnen we er iets aan doen ook. Hoe meer feedback
we krijgen, hoe meer we op jullie wensen en noden kunnen inspelen. We
denken hierbij bijvoorbeeld aan sportactiviteiten. Heb je zin om met een bende
klasgenoten te voetballen, maar ben je niet met genoeg voor een volledig
ploeg. Zeg het ons, we zorgen voor een zaal of een veld, aanvullende spelers,
maken er een degelijk tornooi van, enz. Alle voorstellen zijn welkom!
Mailinglist: de mailinglists zijn gemaakt zodat wij jullie gemakkelijk via mail
informatie kunnen doorgeven. Jihed zal wekelijks een overzicht van de
komende activiteiten doorzenden met de nodige uitleg. Jullie mogen de lijsten
ook gebruiken voor een bericht naar alle studenten van je jaar (ik denk aan
leswijzigingen, belangrijke mededelingen van een prof/assistent e.d.). Het is
niet de bedoeling hiermee ‘fun’ mails naar elkaar te zenden. Dergelijke mails
worden toch tegenhouden.
Kurt en ik doen ons best elke student uit de Chemie, Biochemie & Biotech in de
lijst te krijgen voor het jaar waarin ze zitten. Typfoutjes zijn snel gemaakt, als je
merkt dat je geen e-mails ontvangt (check eerst je ongewenste mail), stuur ons
een bericht en we zetten er je correct adres is. Standaard gebruiken we de
UGent accounts, voor leden een ander adres indien opgeven.
Adresverandering kan altijd. Kurt beheert de ‘Chemie lijsten’, ik de ‘Biochemie
& Biotech lijsten’.
Forum: wij plaatsen mededelingen aangaande allerlei Chemica zaken. De
student kan er vragen in verband met zijn studie kwijt, net als andere zaken die
op de lever liggen. We vragen wel om te registeren (dit duurt 5 luttele
minuutjes) en liefst niet anoniem. Het is voor iedereen aangenamer te weten
met wie we te doen hebben. Indien je niet geregistreerd bent, kan je alleen
posten in ‘algemene zaken’. Let op je taalgebruik en wat je zegt. Dit is een
openbaar forum dat iedereen kan lezen, ook bvb. proffen. Kwetsende,
beledigende posts zullen genadeloos verwijderd worden. Dit is niet om de
boeman uit te hangen, maar om het aangenaam te houden voor iedereen.
Iets totaal anders: de unief laat weten dat er aan de achterkant van de
Ledeganckstraat, dat is de Kraaistraat, nieuwe fietsenstallingen zijn. Vandaar
uit kan je rechtstreeks door het gebouw naar Auditoria 1 & 2 (via een enkele
deur). Maak er a.u.b. gebruik van als je bijvoorbeeld van de Sterre komt, je
moet dan ook niet de berg op! Zodoende vermindert de drukte in de
Ledeganckstraat, wat veiliger is voor het verkeer en uw eigen lijf en leden.

Voor alle duidelijkheid...
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Tot u predikt uw Cursus van dit jaar. Vanaf maandag verblijf ik in mijn
residentie aan de Strerre, S4, 3de verdieping om u te voorzien van al dan niet
lijvige cursuskes en nog lijvigere handboekskes, waar jullie vol goede moed
jullie tanden kunnen inzetten. Je vindt er voor elk wat wils. Je kan er altijd
terecht voor een leuke babbel, voor de frisse pintjes kom je best even langs op
mijn kot in de Stropstraat. Een knus kot met een volume van 2040 hectoliter
(bier). Als ik daar niet zit, zit ik waarschijnlijk op één van de vele Chemicaactiviteiten in de Sala of de Sjakosj. Voor wie mij nog niet kent, ik loop er rond
met een lint waarop Cursus staat :o). Aan alle nieuwe Bio- en Chemicussen,
word schacht! Niets is leuker dan je te pletter amuseren op Chemicacantussen.
Ik studeer Biochemie, nu mijn tweede jaar, omdat dat toffer is dan Chemie ;o).
Ik hou van sporten, voetbal, squash,... . Verder ben ik fan van manil’n, mopkes
tappen en ne goeie film bekijken, alhoewel ik nogal rap in slaap sukkel. Sinds
nen maand of zeven heb ik mijn lievelingsdier Lien binnen Chemica gevonden,
wie Lien nog niet kent moet dit Pipetje maar eens openslaan bij de voorstelling
van onze Sportpreases.
Je gaat van mij dikwijls, vaak, nogal veel, af en toe, ne keer op ne weg een
mailtje ontvangen met wat er te koop is, per richting, binnen onze cursusdienst.
Kijk dus regelmatig eens uw e-mails na. Als er vragen zijn ivm cursussen,

Beste Vriendjes

Cursus: Lieven Volckaert

Voorstelling Praesidium.
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Wist je dat…
...wist-je-datjes opstellen een leuke bezigheid is
...dit nog leuker is als je met een paar vrienden samen zit
...ik nu dus wist-je-datjes aan het verzinnen ben om een voorbeeld te stellen
...ze waarschijnlijk niet zo goed zijn
...ik mij niet veel andere dingen herinner
...zoals bijvoorbeeld de pré-proc cocktailfuif
...er die avond zeker grappige dingen zijn gebeurd
...een zatte Katrien (zeldzaam) er één van was
...die fuif nog in de Sjakosj was
...deze café nu overgenomen
...hij nu als ‘Latin Quarter’ door het leven gaat
...dit mijn eerste Pipetje is
...dit tevens mijn laatste Pipetje is…
...als jullie grappigere dingen willen lezen, jullie ze zelf moeten doorsturen!

De wist-je-datjes zijn ondertussen uitgegroeid tot een heus begrip in
CHEMICA! Het is aan jullie om dat zo te houden! Stuur er alsjeblieft zoveel
mogelijk door, het is echt heel geestig hoe grappig soms onbenullige dingen
kunnen zijn!!!

Wist-je-datjes.
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(Situatie: Stijn Lievens moet onverwachts lesgeven omdat er een probleem is
met de pc die Prof Van Daele nodig heeft voor de les): “Ik loop hier juist de S9
binnen, nog half slapend, en word ik daar bij mijn nek gegrepen: Lesgeven, nu!
Jongens toch, dat is toch niet verantwoord hé zeg!”

(Situatie: Prof Van Daele toont een programma op internet om één of ander
statistisch verschijnsel mee aan te tonen, maar de uitkomst klopt niet echt): “Dit
programma trekt op niet veel, maar ja, het is dan ook in Leuven ontwikkeld.”

Proffen en assistenten zijn ook maar mensen en mensen verspreken zich
vaak. Dit levert meestal hilarische situaties op. Denk er op die moment aan om
die uitspraak op te schrijven en door te mailen naar het Pipetje. Je kan ze ook
via de site doorsturen, zo kan iedereen er eens goed om lachen! Vermeld
zeker je naam en richting want de grappigste uitspraak krijgt een prijs!
Hieronder enkele voorbeelden van vorig jaar:

Dixit: Quotes van Proffen.
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Hallo, ik ben Kurt de Web van Chemica, ik onderhoud de website en zorg er
samen met Andreas dat ook het forum een beetje ordelijk blijft.
Ik hou van wijn, wetenschappen in het algemeen, Rodenbach, Spongebob
Squarepants, kebab eten, af en toe eens geweldig kinderachtig doen, PHP,
MySQL (je bent een Web, of je bent het niet) en nog vele andere dingen die
in veel mindere mate geschikt zijn voor publicatie. Je zult mij vooral aantreffen
op het forum of in de les, maar af en toe kun je mij ook wel vinden
in de Salamander.

Web: Kurt Hoogewijs

Hallo lieve chemica-vrienden (zowel oud als nieuw)! Ik ben lien en ik ben de
sport-praeses van dit jaar. Voor de eerste jaars: als chemist,biochemist heb je
wel wa verstand in uwe kop dus het woordje sport moe ik nie meer beginnen
uitleggen!!
Op het programma voor de eerste semester staat
zwemmen+waterpolo, muurklimmen, een badminton-battle en zo veel meer!
Voor de 2de semester hebben we zeker de 12-urenloop (een klassieker voor
alle gentse studenten: loop zoveel mogelijk rondjes in 12 uur met u richting) en
hierop voorbereidend een START TO RUN (zeer populair de laatste tijd!!!) en
een interfacultaire voetbal en volleybal competitie (dus een competie tussen de
verschillende richtingen!!)!! Ik doe hier al een oproep: ALLE JONGENS DIE
WILLEN VOETBALLEN EN ALLE MEISJES DIE WILLEN EN EEN BEETJE
KUNNEN VOLLEYBALLEN!!!! GRAAG EEN SEINTJE NAAR
Lientje50@hotmail.com of het chemica-forum!!!!!
Kort wat over mezelf: Ik ben een jong, sportief, energierijk meisje van 20 jaar
die graag weggaat en graag volleybal speelt en geeft! Verder ben ik al een
maand of 7 samen met de cursus van dit jaar (1ste bach: BLIJF ER VAN ☺ ) En
wil ge veel meer van mij weten, kom eens langs de stropstraat 95, bovenste
bel, waar het bier altijd koel staat en waar er altijd tijd is voor een gezellig
babbel!!!

Sport: Lien Van de Voorde
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Hallo beste Chemica-leden! Ik ben Jasper en ik ben Chemica’s Scriptor van dit
jaar. Voor de nieuwelingen: ga Scriptor nu niet direct opzoeken bij de
bedreigde diersoorten; mijn taak houdt vooral in dat ik jullie iedere maand van
een goedgevuld Pipetje voorzie, dat jullie dan in één ruk zullen uitlezen om dan
te verlangen naar de volgende uitgave! Maar om zo’n Pipetje gevuld te krijgen
zal ik regelmatig eens komen zagen, (hopelijk niet) smeken om artikels, dus
om dit te vermijden stuur gewoon spontaan artikels door!
Ikzelf ben een enigszins normale jongeman van 18 die houdt van muziek
beluisteren en spelen, vooral Metal, goede films, een goed boek, een
schuimende pint… Naast Chemica ben ik ook nog leider in de KLJ, zit ik in de
Jeugdraad van Maarkedal, ben ik een fanatiek fietser… Kortom, je kan stellen
dat ik een geëngageerde mens ben! Jullie zullen mij veel zien op de activiteiten
en na de les ben ik frequent te zien in de Salamander. Wat studies betreft: ik zit
in het eerste jaar Chemie aan de Hogeschool Gent, ik ben dus een beetje een
buitenbeentje in de bende! Wil je de man achter het papier leren kennen, kom
dan af naar de activiteiten en vraag maar raak! O ja, artikels, wjd’s, poëzie…
kan je doorsturen naar: pipetje_chemica@hotmail.com

Scriptor: Jasper De Mullier
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Voor meer info en nog meer activiteiten, check de site: http://fkserv.ugent.be/
chemica. Je zal ook iedere week een mail krijgen met daarin alle activiteiten
voor de komende twee weken.

27-09-’06: Kick Off: Die dag kan je op het Kramersplein terecht voor allerlei
activiteiten en een heuse bbq! Ideaal voor de éérst bach om nieuwe mensen te
leren kennen. Start om 12.00
05-10-’06: Introductiefuif: Start van CHEMICA’s nieuwe feestjaar. Naar goede
gewoonte is de fuif in de Tequila (Stalhof) en is de inkom gratis! (The) Doors @
21.00
11-10-’06: Gezelschapsspelenavond: In de Outpost (Ottergemsesteenweg)
kan je die dag op het 1e verdiep verschillende spelletjes gaan spelen op kosten
van CHEMICA. Ideaal voor de 1e bachers om wat nieuwe mensen te leren
kennen. Start om 20.00.
17-10-’06: Openingscantus: De eerste Cantus!!! Start om 20.00 in De
Salamander. Eerstejaars komen best een halfuurtje vroeger voor wat uitleg.
30-10-’06: Filmavond: Griezelen en gruwelen op de horrorfilmavond!!! Place to
be is de Therminal en ik moest van de Cultuur zeggen dat de cafetaria ook
open is! Start om 20.00.
6-11-’06: Croque/Duvel-avond: Die avond zal je niet moeten koken! In de
Sala zul je heerlijk Croque Monsieurs kunnen krijgen tegen zeer voordelige
prijzen. De ijzers worden om 19.00 in gang gestoken.
14-11-’06: DOOPCANTUS: Eén van de, zoniet de leukste activiteit van het
jaar! Den Doop… Start om 20.00 in De Sala.

Activiteitenkalender.

Fysica I&II (Biochemie/Biotech)
De lessen helpen je de cursus beter te snappen. Wat het blokwerk zelf betreft:
zorg dat je de afleidingen kent en maak(!) de aangeduide oefeningen
opnieuw... Zorg er zeker voor dat je de theorie ook begrijpt. Zorg er vooral voor
dat je een cursus hebt waarin de belangrijke dingen aangeduid staan
(of op zijn minst wat je moet kennen!) Practicum: Bekijk de proeven op
voorhand! Daar win je veel tijd en punten mee... Werk netjes in tabellen en
schrijf besluiten en dergelijke in mooie volzinnen op en koop de hoofdassistent
eens een bak trappist, dan is hij goed gezind ;-)... Voor de practica geluid:
iedereen krijgt er hoofdpijn van, dus knoei niet teveel…
To be continued…
Steven & David
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Van de vertrouwde middelbare school naar de universiteit, het is inderdaad een
grote stap. Laat je echter niet afschrikken door de turven van cursussen en het
feit dat je nog niet al te veel mensen kent. Aan dat laatste kunnen we iets
veranderen, kijk er maar eens de activiteitenkalender op na… Die cursussen
kunnen we niet voor jou blokken, maar we zullen je hier wel enkele tips geven
die je kunnen helpen. Inzicht is veruit het belangrijkste voor ieder vak, zorg dus
eerst en vooral dat je alles begrijpt!
Algemene Chemie I&II (gemeenschappelijk):
Schrik niet van de dikke cursus, want het is zeker niet de bedoeling dat je die
helemaal uit je hoofd kent. Je moet de theorie wel beheersen, maar dan vooral
toepassingsgericht. De oefeningen aan het einde van ieder hoofdstuk zijn een
goed middel om middel om te testen of je de leerstof voldoende beheerst. Als
je deze dus totaal niet kan, vraag je best uitleg hierover (of is het de hoogste
tijd om toch eens naar de theorie te kijken). In de lessen wordt ook steeds
vermeld welke zaken belangrijk zijn en welke minder, best
handig dus…
Inleiding tot organische structuren (gemeenschappelijk):
Prof. De Clercq houdt zich in de les meestal aan de cursus, maar durft over de
belangrijke zaken wel eens extra uitleg te geven die van pas kan komen. Je
krijgt op het examen ook enkele oefeningen van het type dat je op de
werkcolleges gemaakt hebt, gaan is dus de boodschap! Met deze kleine
oefeningetjes kan je een eventueel mislukte theorievraag toch nog ophalen. In
de cursus van Prof. Madder zijn er redelijk grote delen die louter informatief
bedoeld zijn, in de les wordt echter wel steeds gezegd wat je moet kennen en
wat minder belangrijk is.
Informatica (gemeenschappelijk):
Dit is geen echt blokvak, zorg dat je de oefeningen kan maken en je zit
normaal gezien safe. Het examen is overigens open boek… Vergeet ook de
oefeningen voor het practicum niet op tijd te maken. Het werkje in Word en
Powerpoint dat je moet maken, levert je normaal gezien makkelijke punten op,
steek er dus wel wat tijd in.
Fysica I&II (Chemie)
Dit is veruit het zwaarste vak dat je dit jaar zal krijgen, je moet de cursus
grondig kennen en begrijpen. In de les gaat het vaak erg snel, laat je erdoor
niet ontmoedigen. Probeer de stof te begrijpen en het leren zal ook
gemakkelijker gaan. De slides van de hoor– en werkcolleges zullen normaal
gezien op Minerva komen, het is zeker handig tijdens het leren zowel de
cursus en de slides te bekijken. Het practicum kan je enkele punten opleveren
die het verschil kunnen maken tussen gebuisd of geslaagd, bereid je proeven
dus voor… De foutentheorie is erg belangrijk voor het practicum en moet op
alle zaken worden toegepast (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld), als je die niet
snapt, vraag je best raad aan een assistent of een medestudent.
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Zoals je kan lezen, worden ingestuurde tekstjes wel degelijk gepubliceerd.
Stuur dus maar zo veel mogelijk door!

Liesbeth Allais, 2e Bach Biochemie-Biotech

Sterren fonkelen in de nacht
Vogels doorkruisen het luchtruim in de nacht
Wind beroert menig boomblad in de nacht
En daaronder dansen mensen
Ze kunnen alles aan
De wind, de vogels, de sterren
Ze feesten een gat in de nacht
De poort naar het oneindige

Poëzie

Graag een berichtje van de kandidaten, voor 15 oktober.
Andreas

Algemene vereisten zijn:
1. Gedoopt, liefst bij Chemica.
2. Op elke cantus aanwezig zijn.
3. Min 50u cantus ervaring
4. Nog steeds respectabel overkomen na 20 pinten.
5. ….

- Cantor
- 2 Schachtentemmers
- Zedenmeester

Zoals elke kring met een beetje aandacht voor degelijke cantussen, zoeken we
dit jaar opnieuw naar degelijke opvulling van de cantusfuncties.
De plaatsen zijn:

Gezocht: M/V’s voor Cantusfuncties
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Personage uit South Park dat nogal vaak sterft en tevens de penning
van vorig jaar
Kwaadaardige tovenaar
Iedere zichzelf-respecterende man zou van dit veel moeten hebben
Vul in: General … , Der soll leben
Stad waar het hooggerechtshof staat
Iedere normale mens heeft er 46
Drankje dat Andreas (Praeses) wel graag achterover slaat
Deze persoon leidt de cantus
Favoriet drankje van Pieter Van In
Met dit dier krijg je dit jaar veel te maken
Ieder zichzelf respecterend student moet er een hebben
Nickname van Katrien (Cultuur)
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3.
4.
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7.
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9.
10.
11.
12.

1.

Als je de woorden die hieronder beschreven staan invult in het rooster, vind je
een woord dat je ooit nog zal tegenkomen of al tegengekomen bent… Als je dit
woord gevonden hebt, stuur dit dan naar pipetje_chemica@hotmail.com en wie
weet win je een mooie prijs…

Woordraadsel.

Aangezien sinds vorig jaar de Sudoku een echt rage geworden is, ook in het
Pipetje, zetten we dit vandejaar gewoon door! De linkse is een makkelijke, de
rechtse is iets moeilijker.

Spelletjes.
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Uit naam van ons allen, bedank hierbij ik de mensen die voorbije jaar de
moeite hebben genomen hun examenvragen in te sturen. Merci!

Als studentenkring werken we ten voordele van de student, en niet alleen op
sociaal vlak. Een middel om op studievlak een handje te helpen, is het
verzamelen van examenvragen, ingediend door de studenten zelf. Hierdoor
beschikken we over een bescheiden database aan examenvragen van de
voorbije jaren, ten downloaden op onze site. Hiermee willen we jullie een
leidraad bezorgen voor bij het studeren.
Voor de duidelijkheid, het betreft enkel eerder gestelde opgaven, geen
opgeloste vragen. Studeren is tenslotte iets wat ze zelf doet.

Examenvragen.
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What you need to know about opleidingscommissies and
proffenevaluaties!
Als eerste: Wat is in godsnaam een opleidingscommissie? Wel, de
opleidingscommissie van een richting bestaat uit een voorzitter, een
ondervoorzitter, een secretaris en de gewone leden van de commissie,
waaronder 2 studenten per jaar behalve eerste bachelor. Ik hoor het jullie al
denken: “Wat interesseren ons die saaie bijeenkomsten!” Correct! Ik ga het niet
onder stoelen of banken steken: Het is saai. Wat
wordt er daar allemaal besproken? De uiteindelijke structuur van de nieuwe
BaMa-structuur, aanstellen van nieuwe lesgevers, gelijkstellen van
buitenlandse diploma’s met de onze, …
Wat is nu voor ons, studenten, het belangrijkste? Een agendapunt van deze
vergaderingen is: vragen van studenten. Dit wil concreet zeggen dat wanneer
er gedurende het jaar volgens jullie ergens dingen gebeuren die niet correct
zijn (bvb. een prof die nota neemt van de aanwezigen tijdens de les, …), speel
dit dan door naar de studenten van de opleidingscommissie en deze zullen de
klacht of opmerking doorspelen naar de juiste kanalen. De
opleidingscommissie is de plaats om als student iets aan de richting proberen
te veranderen. Dus, als jullie opmerkingen of klachten hebben, speel deze door
aan de alles-opofferende studenten van de commissie. Deze worden zo snel
mogelijk bekend gemaakt. Heb medelijden met deze arme individuen maar
vertrouw ze al jullie miserie toe opdat het en mooiere wereld
zou worden.
Puntje B (heb je hem ;-) ) zijn de proffenevaluaties. Iedereen, behalve eerste
bachelors, zal in de loop van komende maanden een brief thuis krijgen met
daarop een loginnaam en een paswoord. Op dat blad staat eveneens een site
vermeld waarop je elk vak en elke prof kan evalueren over het voorbije jaar.
Hierbij heb ik maar 1 opmerking. Asjeblieft mensen, doe dit! Er kruipt amper
een kwartiertje in en met de resultaten kan zoveel verwezenlijkt worden. Als er
nu, natuurlijk J, een barslechte prof H. Ypothetisch met de meest slordige en
onoverzichtelijke cursus ergens toevallig les gegeven heeft aan jou, en je vindt
dat dit echt niet kan. Neem dan je verantwoordelijkheid, vul de evaluaties in en
doe dit op een verstandige, volwassen
manier. Gebruik geen grove taal want deze formulieren worden toch niet
serieus genomen. Na 3 slechte evaluaties worden er stappen genomen door
de opleidingscommissie van de richting en wordt er een nieuwe prof
aangesteld voor dit vak. Je ziet dus dat je als student zelf instaat voor de
kwaliteit van het onderwijs.
Wees ook op de evaluatie fair over de andere proffen. Als je over een vak en
prof alleen maar goeds te zeggen hebt, laat dit dan ook blijken in je evaluatie.
Iedereen weet graag hoe zijn werk overkomt en een schouderklopje, al dan
niet digitaal, kan iedereen appreciëren. Maak er dus gebruik van!!!

Opleidingscommissie en Proffenevaluaties.
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