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Voorwoord van de senior

Beste Chemicaliërs,
April, paasvakantie, mooi weer, de zomer nadert!
Nog even tijd om zorgeloos te genieten! En nog
even tijd om naar onze leuke activiteiten te komen ;).
In de weken na de paasvakantie staat er nog bijster veel op het programma
(sport, film, comedy, fuif, cantus, bierbowling). We gaan door tot het bittere
einde!!!
Zoals reeds aangehaald is geweest, nadert ook het eind van de ambtstermijn van mij en mijn praesidium en zijn we reeds volop bezig met het zoeken en samenstellen van goede opvolging.
De verkiezingen zelf gaan dit jaar een beetje anders verlopen dan welleer:
jullie krijgen een lijst voorgelegd ter keuring, die samengesteld is door het
aftredend praesidium in overleg met de kandidaten zelf. De verkiezingsweek, ja week!, is gepland van zondag 29 april tem zondag 6 mei, waarin
jullie digitaal jullie stem kunnen uitbrengen. Zodoende krijgt iedereen de
voldoende kans om zijn stem uit te brengen (geen last meer met weinig tijd
tussen les en labo).
De uitslag wordt bekend gemaakt maandag 7 mei in Porters House, rond
20u30 ergens, met 2 gratis vaten! Iedereen welkom dus!!!
Vergeet dus vooral onze spetterende, goedkope!, comedy avond niet!!!
Tot dan,
jullie praeses bedolven onder het werk.
Andreas
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De plantentuin

De lente laat zich gelden
De zomer komt eraan
En ook het academiejaar loopt op zijn einde
Zo stilaan
En die paasvakantie
Zo razendsnel voorbij
En dan is er die plantentuin met al zijn geheimen
Met zijn woeste weerwolven
Vleesetende vleermuizen
Laten we vooral die mysterieuze vijver niet vergeten
De Loch Ledeganck, het is eens iets anders als Loch Ness.
Of er ook een raadselachtig monster in woont
Ik zou het niet weten…
En al veel paaseitjes gegeten?
Misschien heeft de paashaas wel in de plantentuin gezeten
Ik zal het hier maar eens bij houden, want ik moet nog naar mijn tomatenplantjes gaan kijken… inderdaad, daar ergens in de plantentuin…
Liesbeth Allais (2de bach BTBC)
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Verkleedcantus: 7 maart
Verkleedcantus Chemica: 7 maart 2007
Logboek 4: Eerst schrijven, en dan aan een slaapplaats geraken
[20.14] Rumoer en massa's volk, plus ik krijg
dorst van de nootjes… ik wil een bekerke!
[20.17] Farmacie mensen trekken ogen open
naar mijn Duvels: een duidelijke onderschatting van chemici
[20.25] Cantus in
[20.37] Clubliederen zijn gedaan: we kunnen
der in vliegen.
[20.39] 69, en ik zit op e eerste rij =D
[20.42] Note to myself: In’t middengat zitten is
niet plezant =(
[20.46] De gilde viert in echo
[20.48] Er is gesjoemeld met de dobbelsteen!
[20.53] Joa speelt op safe
[21.07] Whaa, ik wil iets grappigs schrijven
[21.16] Ik word misselijk van diene zeevaart
[21.23] Prosit Joa
[21.26] Ad pistum Lies
Tararararara… Batman!
”Gij slaapt vanavond op de bank”
Polet: “Muiledronken”
[21.35] “ ’t Is ne bioloog eh”
[21.40] Filologen vinden een liedje te Vlaams, willen iets veranderen in pita ofzo… Turkije wordt uitgejoeld, hoezee voor Tunesië…
Hoedanook, het Lied van Pater Callewaert
[21.46] Mijn blad wordt nat door dit lied =(
[22.05] Tempus in
Pot gebroken
[22.29] Tempus ex
met een 69
[22.32] Xander is aan’t cantussen op pillen
[22.40] Pinanti is pinanti
[22.46] Liesje wordt geplet
[22.47] Plechtig moment: ontgroening
[22.55] Foli fola
[22.58] Schapen neuken, met een prachtige demonstatie van Lieven
[23.09] Zwartbruine bier: welk bier zouden ze eigenlijk bedoelen? Persoonlijk kies ik
voor Chimay ^^
[23.28] Het gaat over snooker nu..
[23.29] De cantor huppelt en koprolt
[23.35] Ik wil een tempusje
[23.40] Ik begin dubbel te zien (da’s al een half uur vroeger dan de vorige cantus.. luie
oogspieren =D)
[23.41] “…”
[23.52] Tempus in
[00.04] Blauw op mijn blad gemorst door de een of de andere snoodaard
[00.06] Tempus ex
[00.10] Mijn vinger verbrand
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Verkleedcantus: 7 maart
[00.14] Ode aan de dikke tetten
[00.20] ADHD
[00.26] Pappemheimer
[00.26] Smilie vergeten =D
[00.45] Tempus in
[01.07] Tempus ex
[01.09] Plechtig gedeelte
[01.35] Na het vat is het cantus ex en Porters in
Logboek by: Boow
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Doe joe spiek Ingliesh?

Engels in het beroepsonderwijs?

Probeer dit zelf maar eens hardop te lezen… Niet te doen!
Dit zou van een leraar komen die een opdracht aan zijn leerlingen gaf.
Het werd daadwerkelijk ingediend door een leerling.
Schrijf een kort toneelstuk over een gezinsdrama in het Engels.
Dit is wat een leerling er van maakte (zonder zwans).
Gewoonweg schitterend!

Ann sits in the hook of the chamber. She is striking Burts brook. The radio
stands on.
Suddenly she hears a lawight in the gang. The door goes open. There stud
Burt.
Ann: ”Haha,there are you. It is becans tide.From where come you flierefloyter.”
Burt:”That goes you not on!”
Ann is up her toot getrapped.
She thinks she will fall fromherself, so she goes lying longout on the sofa
and begins to snick.
Burt:”Stop, hold up off i shall give you a vige on your smool.”
That is too much for Ann. She flies right from the sofa and balls her fist.
Ann:”I can no longer stand you out! I will take another man.”
Burt:”Pfoe, thet shall me not spite. I have raids another leaf.”
White like a like Ann falls fourover on the tapite.
Burt wrives in his hands from joy.
He does the door open and smites her after him too.
She seat her very bad out and she thinks lout up:”Ann,i will make myselffrom side.”
She goes in the kitchen, takes a mess from the shoyf, but when she thinks
of the blood and the pain, she has twayfels.
Ann: ”I make my not from cant for a type like Burt! I will leaver stay an old
vrayster the rest of my life and will never merry again.”
The public can see Ann go and sit on the stool and take her strikework in
her hands.
The lights go out and the gordines go too...”

Pipetje

jaargang: 2006-07 nr. 5

Poolavond: 5 maart
‘s Nachts lag ik te woelen in mijn bed, want in mijn gedachten zag ik mezelf
alleen in de poolhall staan en kwam er niemand opdagen. Want wie gaat er
nu poolen met de Chemica?
De volgende avond kwam er een grote lach op mijn gezicht want met de
volle 30 man gingen we poolen—wat echt veel is voor Chemica en sportactiviteiten (ok, poolen en sport?).
Omdat jullie sport een competitie-beestje is, zette ze een tornooi op
gang! Eerst werd in poules van 4 of 5 personen gespeeld om uit te maken
wie naar de kwartfinales mocht! Hierin was al duidelijk dat Arne (prosenior) en Mike (3de bach chemie) zeer sterke kandidaten waren en op weg
leken naar een ticket voor de finale! Maar of het de zenuwen waren of niet
(laten we tussen beide) in de halve finale tussen Xander(feest) en Mike trok
Xander het laken naar zich toe. Ook Arne, die de verwachtingen wel inloste, ging naar de finale!
Iedereen dacht dit is gewonnen spel voor Arne, maar weer was Xander daar
met zijn eindsprint en uiteindelijk won hij het Chemica-pooltornooi 2007 en
werd hij eigenaar van 10 drankbonnetjes voor in de Sala (we weten dus bij
we nu een pintje moeten vragen). Aan al degene die gekomen zijn: MERCI
en tot volgend jaar!
Jullie sport,
Lien
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De Argonauten van Chemica
De Argonauten van Chemica, of hoe Politeia zijn vlag verloor…
Zaterdag, 31 maart 2007. Het waren al de vroege uurtjes van het galabal
van Politeia in de garage—zo leek het- van het Kasteel van Wippelgem. De
eerste koppels verlieten de zaal en verdwenen huiswaarts, te zat of te geil
om nog langer onder de mensen te blijven.
Twee paar ogen keken echter nog klaar uit hun respectievelijke koppen.
Kurt en Joa keken vol aandacht naar de Politeiavlag die met momenten achter de dj te zien was in de discoverlichting. Deze bleek reeds met een hoek
losgekomen van zijn originele plaats aan een lichtbrug en hing daar als een
zatte Jezus Christus de ogen uit te steken.
De beide Chemisten kwamen al snel met het plan om dit aanlokkelijk aanbod voor een spannende afsluiter van de nacht niet onaangeroerd te laten:
die vlag ging naar huis met Chemica, of Kurt en Joa zouden op de keien
voor het Kasteel slapen! Meteen werd een aanvang genomen met de rekrutering van de nodige troepen. Pieters, Steven, Lies en Seppe werden in allerijl op de hoogte gebracht van de intentie. Kurt en Joa zouden eerst de
mogelijkheden verkennen en vervolgens zouden verdere plannen gesmeed
worden.
De strategie werd al van in de eerste momenten duidelijk: op weg naar de
toiletten passeerde iedereen links langs de backstage, die enkel was afgesloten met zware gordijnen. Een snelle man kon ongezien binnenglippen en
van daaruit de roof uitvoeren. Op dat eigenste moment echter werd reeds
meteen duidelijk dat zelfs in de kleine groep ingewijden een rat zat: terwijl
de verkenners van naast de draaitafel probeerden vast te stellen hoe de
vlag aan de lichtbrug verbonden was, kwam plots de penning van Politeia
ons aanmanen ons “niets in het hoofd te halen”. Even later kwam er zelfs
zo’n security-knul (compleet met zwarte overjas, kortgesneden kop en zo’n
onnozel FBI-oortje) post vatten naast de ingang van de toiletten, blik strak
op onze “point of entry”!
Een onverbiddelijke contra-spionage operatie wees onmiddellijk uit dat Steven in deze zijn gekke bek voorbij gepraat had, ongetwijfeld in een zoveelste poging om indruk te maken op zijn vlam van het moment: de penning
van Politeia! Een onverbiddelijke terechtwijzing bracht Steven echter snel
opnieuw in het gareel. Hij begon prompt aan een desinformatie-campagne
die de achterdocht tegen de Chemisten verlegde naar de VPPK.
Ondertussen was duidelijk dat de security-knul aan de toiletten eerder oog
had voor het aan hem voorbij schrijdende vrouwelijk schoon dan voor zijn
opdracht. Verschillende keren verliet hij zelfs zijn post om praatjes te gaan
maken! Op één van deze momenten vloog Joa –zonder verdere voorbereiding door het team!- achter de gordijnen. Lies was onmiddellijk bij de pinken en nam een positie in voor het podium om van daaruit de operatie te
volgen… Pieters nam ondertussen vlug positie in waar normaal de securityknul hoorde te staan en hield van daar de ingang van de backstage nauwgelet in het oog.
Achter de gordijnen bleek de klus echter ingewikkelder dan voorzien: de
hele ruimte stond vol met kisten op wieltjes, waarvan geen enkele hoog
genoeg was om langs boven de vlag te bereiken. Een rek om de spots aan
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De Argonauten van Chemica
op te hangen bleek wel hoog genoeg, maar te wankel om zonder hulp in te
klimmen. De wanhoop nabij zond Joa al via sms noodkreten om hulp, toen
plots ook Kurt achter de gordijnen opdook. Hij merkte de vertraging op en
besloot ter hulp te stormen! Nu kon pas goed gewerkt worden: terwijl Joa
met al zijn gewicht het lampenrek stabiel hield, vloog Kurt als een echte
zeerover in het want en begon de vlag los te peuteren. Deze bleek slechts
met wat Ducktape vast te hangen…
Ondertussen kon Lies in de zaal de plotse omslag in de situatie volgen: stuk
voor stuk ging de vlag wat schever hangen. Waarschijnlijk omdat de vlag al
een hele avond scheef hing, merkte niemand van de dansers dit op. Toch
moest Lies op haar karakteristieke wijze nog ingrijpen toen plots een mannelijk praesidiumlid van Politeia gevaarlijk dicht bij de plaats van het delict
kwam. De man zal waarschijnlijk nooit begrepen hebben waarom die mooie
meid hem zo plots met aandacht overstelpte (en waarom het zo plots weer
gedaan was).
De vlag was los! Snel gritste Kurt hem over de lichtbrug en wierp hem naar
beneden. IJlings verdween de vlag in de broek van Joa. Op weg naar buiten
liep deze nog pardoes op Pieters, die net op dat moment nog versterking
kwam bieden! Even was er chaos en lichte paniek, omdat drie chemisten die
in de ingang van de backstage stonden te klungelen niet weinig verdacht
was! Gelukkig was de security-knul in geen velden of wegen te bekennen.
Snel besloot het drieling zich naar de bar te begeven (een pint om te bekomen!) en daarna de vlag uit de zaal te smokkelen. Aan de uitgang gekomen
bleek de roof al opgemerkt en stond er reeds een praesidiumlid klaar om
iedereen die wou vertrekken te ondervragen en te controleren. Joa moest
ter controle zijn kostuumjas openen, maar de controleur schrok ervoor terug tussen de benen van Joa te checken. De andere Chemisten hielden het
hoofd koel en onder het excuus dat ze enkel de zaal verlieten om een sigaret te roken werd Joa door hen voor verdere controle behoed.
In het park aangekomen bleek niemand van de drie echter sigaretten bij
zich te hebben! Seppe werd erbij geroepen om met zijn rookwaren ons alibi
te versterken. Ondertussen werd de vlag in een gat in een muurtje weggestopt. Toen echter bleek dat Steven meekwam met Seppe, besloten Kurt en
Joa—een ezel stoot zich geen twee keer— de vlag alsnog op een tweede
plaats te verbergen. Steven bleek deze keer echter ter goeder trouw en na
het consumeren van een laatste paar pintjes werd de vlag door Kurt met de
laatste bus naar Gent gesmokkeld. Daar verdween het netjes opgevouwen
in de grote zakken van Joa’s winterjas. Tegen dat moment bleek Steven’s
desinformatie zijn werk te doen en werd vooral VPPK verdacht!
Na een vlugge boterkoek op de afterparty besloot Joa naar huis te gaan en
vlug nog op het forum van Politeia anoniem bekend te maken dat de vlag
met succes geroofd was in het kader van een studentengrap, en dat er binnenkort contact zou opgenomen worden voor het bepalen van het losgeld…
Opnieuw bewezen dat er geen student zo rap van geest is als een Chemist!
Het A-team: Kurt, Joa, Lies, Pieters, Seppe (Trenson) en uiteindelijk ook
Steven…
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Uitspraken
+ Arafat was zijn sjaal kwijt, hij had zijn yasser over gehangen
+ Het arabische woordje voor prostituée : een rammadam
+ Amerikaanse buffels hebben iets bisonders
+ Als hij niets anders te eten had, leefde Godfried van bouillon
+ Kwaliteitslingerie is bijzondergoed
+ Eet maar Freud, dan blijf je Jung
+ Mag je op zondag weekdieren eten?
+ Drinken halveert je leven, maar je ziet dubbel zoveel...
+ Word bokser: meer kans op slagen
+ Frans Brood kwam van de bakker
+ Ik ging hem een trap verkopen, maar hij woonde op het gelijkvloers
+ Roken: het blijft een teer onderwerp
+ English beer is like sex in a canoo : fucking close to water
+ Doodgaan is stoppen met sterven
+ Ik heb een mooi figuur geslagen. Ze sloeg wel terug.
+ We nemen als twaalfuurtje een half eendje
+ Zouden gekloonde kinderen een rode neus hebben?
+ De bultenaar besefte dat hij het ergste achter de rug had
+ Alleenstaande dame zoekt zittend beroep
+ De ontevreden klant sleurde het restaurant voor het gerecht
+ Na die hevige regenval van de laatste dagen stond de migrantenwijk volledig blank
+ We verwachten middagtemperaturen rond 12u
+ Die losse vijs kon hem geen moer schelen.
+ Om op schema te blijven moest de tandarts een tandje bijsteken
+ Incest moet in de familie blijven.
+ Reeds twee maanden na de amputatie van zijn been steekt deze man op
eigen houtje de straat over.
+ De barman was klein maar tapper
+ Door zijn toedoen stond haar blouse open
+ Van klok kijken wordt onze kleine wijzer.
+ Toen ik de prijs van de sla zag kreeg ik een krop in de keel.
+ Afslanktips: daar ben je vet mee.
+ Hij was dun van haar, zij dik van hem.
+ Van mensen, die nooit wat geven, daar krijg ik wat van.
+ Je moet op tijd weten hoe laat het is.
en helaas last but not least
+ Vrouwelijk schoon kan je nooit precies in cijfers achter de komma
uitdrukken, want juist de afronding maakt het zo mooi.
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Quizavond: 19 maart
Terwijl het prachtige titelblad pronkte op de okergele muur steeg de intelligentie met de minuut, daar er meer en meer kandidaten binnen wandelden.
De stroom werd zo groot dat we tafels tekort kwamen en dus 2 schachten
op pad stuurden met de lastige taak om met extra tafels terug te komen. In
deze missie slaagden ze met glans.
Nu kwam het echte werk, de eerste vraag werd gesteld en wanhoopszuchten geslaakt. Wat voor een bizarre eerste vraag was me dat (geef een unieke naam van een president van Amerika, geen punten als een ander groepje hetzelfde antwoordde) maar gelukkig volgden er voldoende gevarieerde
leuke vragen waardoor iedereen zich wel begon te amuseren. Tussendoor
waren er voldoende pauzes voor drank en sigaretten zodat de student zijn
verslaving kon onderhouden. Terwijl het gezellig verder ging kwam de laatste alles bepalende ronde. Wie zou het halen? De groepjes lagen dicht bijeen, maar zoals men zegt in de sport: “ Er kan maar één winnaar zijn!” En
dat werden: ‘Slimmer dan Stijn, Mathias en Bo’ die gingen lopen met de 3
cinema tickets. Voor de 2de plaats was er een ex aequo tussen ‘Het verstand van tweede bach’ en ‘De fanclub van Kurtje’ dus moest er een schiftingvraag komen. Die luidde: “Hoeveel inwoners telt de stad Gent?” Voor de
sport kan u zelf eens gokken. Hierdoor werd ‘de fanclub van Kurtje’ 2de en
‘Het verstand van tweede bach’ 3de (btw, dat waren Stijn, Mathias en Bo)
en was de pc –tijd in de Outpost ook verdeeld.
Ik had niet gedacht dat het zo’n succes zal worden, een tevreden cultuur
keerde dan ook ’s avonds kotwaarts.
Katrien
P.S.: Het juiste antwoord op de schiftingsvraag is: 232.961 inwoners
P.P.S: Wie stond het langst onafgebroken op nr. 1 in de WTA ranking voor vrouwen? Jawel,
Martina Hingis (strikvraag: er stond ‘onafgebroken’)
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Uit de oude doos...
Ook deze keer kunnen we jullie, een collectie foto’s uit de nabije en minder
nabije Chemica-geschiedenis aanbieden, met dank aan Lies...

Wie had ooit gedacht dat
dit blozend mannetje met
die babyface, later zou
gelden als de oude wijze
tovenaar van Chemica?

Ontspanning in de kelders van S4, seventies style. Altijd
handig als je moet wachten tijdens een synthese...
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Uit de oude doos...

Ook in de jaren ‘70 trok Chemica er al op uit, op de foto zie je Georges
“Joe” Billemont, senior 1977-’79.
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Badminton-battle: 26 maart
Op maandagavond 26 maart waren er 16 enthousiaste sportievelingen die
in de Sala klaar zaten om harde noten te kraken op de enige echte Chemica
badminton-battle! Aangekomen in het sportcomplex Ucon, kleedde iedereen zich rustig om en nadien waren we klaar om van start te gaan.
Na 5 minuten opwarmen en wat puzzelwerk gingen de jongens dubbelen en
in tornooivorm uitmaken wie de beste was. De vrouwen verkozen het enkelspel om zich met elkaar te meten
Jullie sport begon zelf tegen Mieke (1ste bach biochemie). Het stond 8-1
voor Mieke maar ik kwam rustig terug tot het 8-4 stond! Het pluimpje ging
eigenlijk al buiten (mensen beeld het jullie allemaal in) maar ik wou het
afmaken met een mooie sprong-smash, kwam neer en toen was het gedaan
met badmintonnen! Ambulance-ziekenhuis-voet verstuikt!!
Van het verdere verloop van de badminton weet ik niets meer, alleen voor
de geïnteresseerden: ‘t is toch iets erger dan ze dachten! Voor de sportievelingen die aanwezig waren: sorry dat ik afgegaan ben maar was echt fier
dat er zoveel volk was en hoop jullie volgend jaar terug te zien!
Lien

Halve finale IFK minivoetbal: Chemica 1 –

VTK 1

Afspraak om 21.00u in het GUSB voor de strijd om een ticket voor de finale.
Bij aanvang van de wedstrijd werd het al meteen duidelijk dat VTK1 hun
stempel op de wedstrijd ging drukken. Niettegenstaande VTK1 drukte, werd
er redelijk goed door ons verdedigd. Helaas zorgde een ongelukkige handsbal voor een penalty voor VTK1: 1-0. Niet veel later stond het al 2-0 voor
VTK1 nadat een VTK-speler in de verste hoek kon afwerken voorafgegaan
door een individuele actie van een andere VTK-speler. Conclusie: 2-0 op het
einde van het eerste kwart. Eigenlijk 2 doelpunten die te vermijden waren.
Afin, uiteraard lieten we ons niet naar de slachtbank leiden en probeerden
we ook wat kansen te creëren. VTK1 hield het echter vanachter ook goed
gesloten waardoor na het 2e en 3e kwart de bordjes op 2-0 bleven steken.
In het 4e kwart zetten we alles op alles om nog wat goed te maken, maar
het was VTK1 dat kon scoren op de counter: 3-0. We bleven toch op zoek
gaan naar een treffer, maar de paal belette dat een schot van Erik binnenging. In de laatste minuut brak VTK1 nog eens uit en werd na breedleggen
de 4-0 binnengetikt.
Conclusie: Een verdiende winst voor een beter VTK1 dat weliswaar nu eens
niet gewonnen heeft met een monsterscore zoals in de vorige rondes. En
Chemica verdiende op z’n minst toch ook een doelpunt, maar helaas heb je
de afwerking altijd zelf in de hand, en die verliep dit jaar toch wat stroever
dan vorig jaar.
Nevertheless, mogen we toch fier zijn dat we met onze Chemica-ploeg de
halve finale bereikt hebben. Er zijn niet veel ploegen die hetzelfde parcours
als dat van ons kunnen voorleggen: 1x halve finale en 1x kampioen in 2
jaar tijd.
Verder uiteraard ook weer een dikke merci aan de opgekomen supporters!!!!!
Verslag: Maarten en Tomas
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Humor
Wat moet je doen als je tegen je zin mee moet gaan winkelen?
1. Graai in de doos met condooms en ga ze vervolgens deponeren in de
karretjes van argeloze winkelklanten als ze even niet kijken. Om het nog
spannender te maken gooi je van die extra sterke anale condooms bij de
mannen en smaakcondooms bij de vrouwen. Kijk hoe ze verkleuren aan de
kassa.
2. Programmeer de wekkers in de klokkenafdeling zo dat ze met intervallen
van 10 minuten aflopen.
3. Creëer een spoor van sinaasappelsap naar de wc's.
4. Als iemand je vraagt of hij je kan helpen, begin dan onbedaarlijk te huilen en roep: “Waarom laten jullie me in GODSNAAM allemaal niet met
rust?!”
5. Ga naar de messenafdeling neem het grootste mes en vraag aan een
voorbijganger of hij/zij weet waar de antidepressiva liggen.
6. Gebruik de reflecterende lens van de veiligheidscamera als spiegel om
uitgebreid in je neus te gaan peuteren.
7. Verberg je tussen de kledingrekken. Wanneer er iemand tussen de kleren
komt snuffelen roep je met en schril stemmetje: "Neem mij! Neem mij!"
8. Sluip op een verdachte manier tussen de rekken terwijl je het thema van
“Mission impossible” neuriet, ga naar de afdelingsverantwoordelijke en zeg
hem op plechtige toon: “We hebben een code 3 op de zuivelafdeling”
Kijk wat er gebeurt.
9. Wanneer er wat omgeroepen wordt via de intercom, ga dan meteen in
foetushouding op de grond liggen en krijs: “Daar zijn de stemmen weer!
Daar zijn de stemmen weer!!”
10. Ga in een pashokje zitten en roep dat het wc-papier op is.
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Wist je dat…
Wist je dat…
… de examens stilletjes aan beginnen te naderen
… dit weer een periode van bezinning zal worden
… er voor deze periode van bezinning, eerst nog een periode van uitzinnigheid zal volgen
… er namelijk nog genoeg feest-activiteiten op het programma staan
… 2 cantussen en een fuif wel mooi in de oren klinken
… er nog vele schachtjes moeten ontgroend worden op die laatste cantus
… die domme schachtjes nog 4 weken hebben om zich Chemica-waardig te
tonen
… vissen ook zwanger kunnen worden
… ze dan gewoon er heel dik uitzien
… het Chemica-minivoetbalteam dit jaar gestrand is in de halve finale
… dit niet zo goed was als vorig jaar (kampioen)
… we er toch een goede pint (of meerdere) hebben op gedronken
… dit team volgend jaar opnieuw kampioen zal worden, en we alsnog een
vat van Rita zullen krijgen
… het praesidium-weekend de max was
… de zeer onschuldige foto's zolang mogelijk geheim zullen blijven
… Kenny daar geen probleem mee zal hebben dat ze geheim blijven
… je veel kunt doen met scheerschuim
… scheerschuim in combinatie met Kenny nog veel meer mogelijkheden
biedt
… een roodborstje met een auto omverrijden 200 punten waard is
… hommel hetzelfde betekent als hop
… hummel dus hup betekent
… je moet opletten als je een Kwak drinkt
… je van 5 streekbieren al goed aangeschoten kunt zijn
… het dan ook heel erg gezellig was op de streekbierenavond
… deze activiteit zeker voor herhaling vatbaar is
… Katrien (cultuur) een poes of vier teveel heeft
… Jihed (PR) vorig jaar nog zei dat je nooit teveel poesjes kunt hebben
… Katrien dat nu dus niet meer slikt
… ze nu echt wel van haar extra poezen af wilt
… geïnteresseerden haar altijd mogen mailen (zonder dat Jihed er van op de
hoogte is)
… Chemica met 7 man op het Politeia galabal aanwezig was
… zij zich daar rot geamuseerd hebben
… Mr.T (cantor) nog nooit zo dronken was
… Pieters (penning) hem probeerde bijbenen, maar daar niet in slaagde
… Mr.T en Stevo (vice) na dit bal dan maar ineens de Pi-nuts afsloten om 9u
in de morgen
… het Pipetje suckt volgens een anonieme bron uit de 1ste bach
… we het ongelofelijk stoer vinden dat hij ons dit heeft laten weten
… we ons afvragen wanneer deze mysterieuze kerel dan maar eens zelf iets
zal insturen om het niveau op te krikken
… hij dit uiteraard niet zal aandurven
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Wist je dat...
… schacht Julie (1ste bach BTBC) vast besloten is de flauwe mopjes battle
met Lieven (cursus), waarvan sprake is in het vorig Pipetje, te winnen
… ze om dit te doen volgende grap inzond:
Een student, die op Erasmus was, zat op café en bestelde 3 pintjes.
De barman die erg verbaasd was vroeg hem waarom hij er niet gewoon 1tje vroeg, het opdronk en dan pas het volgende bestelde. De
student antwoordde dat hij vroeger altijd met zijn 2 vrienden op café
een pintje ging drinken en hij er nu 3 bestelde om toch het gevoel te
hebben dat ze erbij waren.
Een paar maanden lang ging de student elke dag 3 pintjes gaan bestellen tot hij opeens binnenkwam en maar 2 pintjes vroeg. "Oeioei"
zei de barman "is er iets gebeurd met 1 van je vrienden misschien?"
Waarop de student zei "Nee hoor, maar ik mag niet meer drinken van
mijn dokter.”
… we haar helaas moeten teleurstellen
… Lieven immers de overige grapjes in dit Pipetje heeft ingezonden
… ze dus nog een extra inspanning zal moeten leveren indien ze deze strijd
toch in haar voordeel wenst te beslechten
… de scriptor zich overigens nog wel meer herinnert over de schacht in
kwestie
… het gaat over bepaalde beloftes die gedaan werden na de doopcantus
… deze echter nog steeds niet zijn uitgevoerd
… belofte schuld maakt
… deze stoute schacht dus straf verdient ;-)
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Er was eens… het praesidiumweekend
Vrijdag 23 maart:
Het was Dies Natalis (yaay, vrijaf) en toch hing er die morgen verdacht veel
volk rond voor de Ledeganck. Verschillende verdachte sujetten kwamen
bepakt en bezakt aan, de een al wat frisser ogend dan de andere. Opvallend
was ook dat op heel wat kledingstukken van deze onverlaten “Sjemica” of
iets dergelijks prijkte, waarschijnlijk de naam van een of andere sekte. Zoals de traditie wil, staat Dies Natalis immers ook synoniem voor het weekend waarop de leiders van deze gevaarlijke groepering erop uit trekken op
praesidiumweekend. Dit jaar was de keuze gevallen op een huisje in het
Groot-Hertogdom Luxemburg (dit had uiteraard niets te maken met geld
dat op een of andere geheime rekening diende te worden gezet). Na enig
wachten en wat puzzelwerk om alle bagage in de auto’s te krijgen, was het
tijd om te vertrekken: met 17 chemisten op zwier, dat moest wel vonken
geven…
Je zou verwachten dat de reis eerder saai zou zijn, maar met Chemica in de
buurt gebeurt er altijd wel iets. De sfeer zat er ook in de verschillende
auto’s duidelijk al goed in en terwijl er in wisselende volgorde werd voortgesjeesd richting Luxemburg, werden er op de achterkant van de routebeschrijving verschillende boodschappen doorgegeven gaande van “Renault
stinkt” tot “Ad fundum”… Voor iedereen er erg in had waren we de Brusselse ring gepasseerd en was het tijd voor een stop om de meegebrachte
lunchpakketen te verorberen. Vermits het erg koud was, werden verkenners
uitgestuurd en al snel werd de inkom van een wegrestaurant ingepalmd
door een horde hongerige en (bijna) verkleumde chemisten. Lies was blijkbaar de onderkoeling nabij en kroop dus dicht tegen de verwarming aan,
iets te dicht zo bleek later toen een lichte barbecuegeur opsteeg en duidelijk
werd dat Lies de spreuk “Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten”
aan den lijve had ondervonden.
Even later, vertrok de Chemica-karavaan opnieuw voor het laatste deel van
de reis. De wegen werden smaller en bochtiger en het landschap vertoonde
al wat meer glooiingen, het was duidelijk dat we ons doel naderden. Een
lokale grootmoeder werd op een haar na gemist toen ze als verstijfd bleef
staan op de weg toen ze de Chemica-armada zag aanstormen; pech zo
bleek, want blijkbaar was ze 50 punten waard. Was het de ontgoocheling
over de 50 gemiste punten of voelde Trenson de onweerstaanbare drang uit
te maken wat nu het sterkst was: zijn Audi 80 of een vangrail? We zullen
het wellicht nooit weten, het resultaat was echter wel duidelijk: de vangrail
stond pal en de Audi 80 kwam er vanaf met enkele schrammen en blutsen.
Onder begeleiding van de eigenaar van de chalet werd nadien het laatste
stuk naar ons onderkomen afgelegd en ook tijdens deze tocht was een
hoofdrol voor Seppe en z’n Audi weggelegd. Toen Pieters immers vlak voor
een steile bocht in de remmen ging, zorgde hij er voor dat Seppe’s “voituur”
niet meer voldoende vaart had om deze helling naar boven te nemen. De
Audi viel stil en Seppe besloot dan maar een stukje achteruit te rijden om
een “aanloop” te kunnen pakken. De remmen van de oude Audi hadden
blijkbaar ook al wat afgezien want ze weigerden even later dienst, waardoor
de auto slechts tot stilstand kwam tegen een garagepoort, zonder veel erg
gelukkig. Met behulp van de passagiers bij Lien werd Seppe opnieuw in
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gang geduwd en zo raakte iedereen toch bij ons stulpje voor het komende
weekend.
Na het uitladen van de auto’s, vonden de meesten al snel hun weg naar de
living, waar het toch niet zo warm bleek te zijn. Al snel werd dus beslist om
de haard aan te steken, zodat we even later konden genieten van een gezellig knapperend vuurtje. De enige schacht in ons midden, Nelson, werd
meteen ook gebombardeerd tot pyroschacht en moet ervoor zorgen dat het
vuur bleef branden. Een paar anderen wijdden meteen de pingpongtafel in
en vonden daarbij een spelletje uit genaamd “bier-pong”; hoe dat spel ineen zit, zou ik niet weten maar het was blijkbaar zeer gezellig en er vloeide
heel wat bier bij. Dit werd vooral duidelijk toen de bier-pongers wat later
luidkeels zingend de living binnenkwamen.
Intussen was het tijd geworden om te eten en het moet gezegd, de spaghetti en/of macaroni smaakte verrukkelijk. Over de rest van de avond valt
niet zo veel meer te vertellen, maar de sfeer was goed en de drankvoorraad
werd serieus gedecimeerd.
Zaterdag 24 maart
Hoewel André gezegd had dat we rond een uur of 10 zouden opstaan, kwam
er pas echt leven in de brouwerij rond het middaguur. Nadat iedereen klaar
was met ontbijten (al gebeurde dat bij de één al wat uitgebreider dan de
ander) werd het tijd voor een korte vergadering die vooral over de statuten
en de verkiezingen handelde. Niet zo lang daarna, was het tijd voor het
“middag”eten en ook de worst met appelmoes smaakte de aanwezigen
blijkbaar zeer goed.
De namiddag werd gepasseerd met gezelschapsspelen en ook de afleveringen van “Willy’s en Marjetten” die op Nelsons laptop te zien waren, hadden
veel succes. (Het mag dus ook geen wonder heten dat op de Streekbierenavond de zin: “Michael Jackson drinkt da al ne ké geiren, zo een Orvalleke”
over menige tong rolde) Het avondeten gaf ons bijna even het vertrouwde
Overpoort-gevoel, er stond namelijk pita op het menu. Regelmatig weerklonken dan ook vragen zoals “Alle groentjes?” en “Speciale saus?”
Na de pita was het tijd voor een spelletje “Wie/wat ben ik”, een klassieker
op weekend die steevast voor hilarische situaties zorgt (zie ook de quotes
wat verder). Het concept is simpel, ieder probeert te raden wie of wat hij/zij
is, door het stellen van ja/nee vragen. Vaak worden hints gegeven, die echter meestal niet begrepen worden door de persoon die aan de beurt is, wat
niet zelden tot hilarische situaties leidt. Ook het spel “Ik heb nog nooit”
zorgde later die nacht (toen enkele onverlaten reeds hun bed hadden opgezocht) voor enkele grappige momenten en schokkende onthullingen.
Hoewel het inmiddels al later dan 5 uur was en al heel wat mensen gaan
slapen waren; besloten 4 dapperen dat het toch niet kon dat er niet gecantust was tijdens het weekend. De codices werden bovengehaald en al snel
werd door Xander, Kurt, Nelson en mezelf ons clublied aangeheven als start
van deze minicantus. De sfeer was opperbest en het leek erop dat we ons
doel, de rest van de bak legen, met gemak zouden halen. Mijn pogingen om
mijn zangbroeders het lied “Den Gentsen” aan te leren en Kurts verzoeknummer “Daar zat een sneeuwwit vogeltje” mochten overigens best ge-
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slaagd genoemd worden. Ook de meer bekende liederen als “Die Lore” en
“De zilvervloot” werden uit volle borst meegezongen. Het bleek echter dat
de 4 dappere cantussers met een geduchte vijand te maken krijgen, de vermoeidheid begon immers toe te slaan. Het was Nelson die als eerste de
strijd tegen de slaap verloor en even later lag ook Kurtje te knikkebollen
(codex nog in de hand). Xander en ikzelf hadden er echter nog zin in en dus
gingen we nog een tijdje met z’n tweeën door, Nelsons gesnurk had overigens wel een komisch effect… Zo rond 8 uur besloten ook wij dat het welletjes was geweest en werd na een korte ochtendwandeling het bed opgezocht.
Zondag 25 maart:
Veel valt over deze dag niet meer te melden: na het middageten (voor velen een soort van brunch), de klassieke frieten met bitterballen, frikandellen,… in overvloed; was het tijd om de valiezen te pakken en het huisje in
z’n oorspronkelijke staat terug te brengen. Na de obligate groepsfoto’s kropen we de auto’s in en kwamen na een behouden terugreis, moe maar tevreden in de Arteveldestad aan…
Davke
Volgende quotes werden tijdens het weekend opgetekend:
- Kurt (over de open haard): “Er hangt daar een deur aan voor een twa”
- “Steven eet rode saus uit de pot”
- Kenny: “Daarjuist was het wel in mijn mond hé”
- Lien: “Wie gaat er mee akkoord? Menne kleine teen”
- Justine: “In de pan vind ik worsten wel ok”
- Katrien: “Ik moet maar één worst hebben”
- Gorik: “Ben ik een paal?”
- Katrien: “Ben ik een ozongat?”
- Xander: “Ben ik een boerendochter?”
- Pieters: “Het is een vijfletterwoord”, antwoord van Xander: “Tett’n?”
- Kenny: “Ben ik een tepelklem”
“Mijn tepels liggen beneden”
- Seppe: “Is het groot?” antwoord: ja
Seppe: “Als ik er tegen rij met mijn Audi tegen rij, is mijn Audi dan kapot?”
Antwoord: Er zal niets aan zijn, maar je kan er wel niet meer mee rijden
Seppe: “’t Is toch niets kiezig, spema ofzo?”
Gevolg: Uw scriptor ligt 5 minuten plat van het lachen wegens visioenen
van Seppe die met z’n Audi in een gigantische blok sperma rijdt.
- Liesje (tegen Katrien): “Zie dat je hem nog loskrijgt”
- Katrien: “For the record, Lieven, je bent over MIJN been aan’t wrijven”
- Wat doe je als je uitgaat? Steven: “Masturberen”
- Andreas: “Gij viesneus”
- Steven: “Was je inbox leeg Lieven? Of is die van Lien nu vol?”
- Kenny: “Mijn tanden schoven weg”
-Andreas (tegen Kenny): “Ik moet naar het wc, ga je mee?”
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Activiteiten
16/4

Sporttornooi der Wetenschappen, 21u @ Hipso
Badminton en basket

23/4

Sporttornooi der Wetenschappen, 22 u @ Hipso
Volley– en minivoetbal

26/4

Comedy-avond, 20 u @ Therminal

29/4 - 6/5

Verkiezingsweek
Breng digitaal uw stem uit en verkies zo praesidium 2007-’08

30/4

Cantus, 20 u @ Salamander

3/5

Fuif, 21.30 u @ Tequila

7/5

Bekendmaking verkiezingsuitslag, 20 u @ Porter House
Met 2 gratis vaten

8/5

Bierbowling, 20 u @ Overpoort-Bowl
Maximaal 40 personen, online inschrijving volgt

16/5

Cantus, 20 u @ Salamander
Ontgroening en zwanenzang
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Nawoord

Beste lezer,
Als je dit leest ben je weer eens aan het einde
van het Pipetje gekomen, het 5de al van dit academiejaar (en mijn 10de als
scriptor). Het is dus duidelijk dat het academiejaar stilaan op zijn laatste
benen begint te lopen.
Nog geen reden tot paniek echter, er staan ons nog heel wat leuke en ontspannende Chemica-activiteiten te wachten alvorens we weer achter de
boeken moeten kruipen voor de examens (het is uiteraard niet slecht om al
eens een cursusje open gedaan te hebben). Samen maken we er in ieder
geval nog een leuke paar weken van, dat is zeker.
Hierna mag je je ook nog aan één aflevering van het Pipetje verwachten en
het spreekt vanzelf dat ik er nog eens voluit tegen aan wil om je een goed
gevulde laatste editie van ons clubblad aan te kunnen bieden. Hiervoor reken ik ook weer op jouw hulp, stuur dus nog een laatste keer quote’s, wistje-datjes of andere zaken door! Zodat iedereen tijdens de blokperiode eens
kan ontstressen met Pipetje 6.
Rest me nog iedereen te bedanken die iets heeft ingestuurd voor dit Pipetje: you guys rock!
Voila, that’s all folks
Greetz,
Davke
Scriptor 2005-’07
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