PIPETJE
Mei 2007

jaargang: 2006-07— nummer: 6

Voorwoord van de senior

Beste leden,
Dit is het laatste Pipetje van dit academiejaar, de laatste keer dat ik een voorwoordje moet schrijven, de laatste keer dat ik…,
de laatste keer…
Maar niet al te veel getreurd! Het was een
mooi jaar, een goed jaar, een vruchtbaar
jaar. Chemica heeft weer wat nieuwe stapjes gezet, nieuwe initiatieven zijn opgestart, nieuwe bouwsteentjes aan het geheel toegevoegd. Een nieuwe weg, een
weg van vernieuwing, meegaan met de
tijd en dat heeft duidelijk zijn vruchten
afgeworpen. Sommige zaken staan duidelijk nog in hun kinderschoentjes en moeten
nodig hier en daar bijgeschaafd worden.
Aan het volgende praesidium om dit te doen, en zij gaan dat goed doen!
Ik wil dan ook iedereen bedanken voor zijn bijdrage aan dit fantastisch jaar,
hoe klein ook, en vooral ál mijn praesidiumleden, die een heel jaar lang
vrijwillig enorm veel tijd en moeite hebben willen spenderen ten voordele
van de vereniging en alle studenten die wij vertegenwoordigen, hun eigen
leven, studies daarbij vaak ondergeschikt opstellend. Mensen, een welgemeende en welverdiende bedankt!
Het is echter nog niet helemaal gedaan, naar jaarlijkse gewoonte is er de
avond voor de proclamatie, 3 juli als ik mij niet vergis, de pre-proc spetterende, zatte, cocktailfuif om het jaar in waardigheid (?) af te sluiten!!!
Nog even ter zijde, Chemica zit sinds een paar jaar in de groei en we bewijzen dat we dit goed doen: Van ongeveer de kleinste kring, zo’n vier jaar geleden, naar nu bijna de grootste én best draaiende kring in de wetenschappen! Met medewerking van iedere student in onze opleiding kunnen we volgend jaar uitgroeien tot de beste én de grootste kring in de wetenschappen!
Wees hier trots op, tenslotte, de kring zijn wij allen!
Voor de laatste maal,
Jullie praeses voor 2006-2007
Andreas.
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Niets is wat het lijkt

Wij zien de wereld met onze ogen, maar ziet hij er echt zo uit? En wat met
het onzichtbare? Zijn planten wel zo sessiel als ze lijken? Een plant is maar
een plant, zou je zo denken. En toch… zo’n groene verschijning heeft wel
wat in zijn mars. Wij kunnen ons maar nauwelijks voorstellen wat zich daarbinnen allemaal afspeelt. Wij, zielige studentjes, die maar liggen zeuren
over onze cursussen. Wij, die bijna nooit omkijken naar een plant, tenzij we
gedwongen worden om tomatenplantjes te zaaien en daar naar te gaan kijken. Toch, onderschat creaturen zoals Arabidopsis niet. Zij doen je versteld
staan op momenten dat je het niet verwacht. Maar wees dan toch zo vriendelijk om ze ook in mindere tijd te blijven waarderen. Oordeel niet te snel
over wat je ziet, want niets is wat het lijkt. Als je maar eens wist hoe zeer
je ogen je bedriegen. Dus ik denk dat we gerust kunnen stellen dat Arabidopsis thaliana een bijzonder ventje is. Inderdaad ja, Arabidopsis leeft!!!
Precies een politieke partij met een nieuwe slogan… dus ge weet het, op 10
juni stemmen voor Arabidopsis thaliana op de lijst van Arabidopsis leeft!!!
Niets is wat het lijkt en ook de examens zijn hopelijk niet zo wreed als ze
lijken. Veel succes allemaal!!!
Liesbeth Allais
2e bach BCBT
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Comedy avond: 26 april
Donderdag 26 april 17u, stress voor uw cultuur. Gezonde stress, vanavond
moet één van de hoogtepunten worden van een geslaagd Chemica jaar, de
proffen zijn aanwezig, alles moet in orde zijn! Sven Eeckman had afgehaakt, spijtig want hij was er vorig jaar ook bij. Ach ja, Olly dan maar, een
nobele onbekende. Alles was maar net klaar toen de eerste mensen binnenkwamen en een plaatsje zochten. Eerst druppelend, daarna een zondvloed!
Inderhaast werden nog een paar rijen stoelen bijgezet.
En veel rapper dan verwacht, was het acht uur. De ereleden werden voorzien van eten en drinken, voor de ‘gewone mens’ was er genoeg te vinden
in de bar.
MC Stef Vanpoucke ging van start, Walter moest het al direct ontgelden. De
arme mens, de rest van de avond zou er nog met hem gelachen worden.
Olly deed zijn best, zijn naam alleen is al grappig (wie wil er nu naar een
skateboard beweging genoemd worden?). Met Steven Mahieu was het al tijd
voor de pauze. Mensen konden even buiten gaan luchten, met die hitte was
dat wel nodig. Bert Koster ging naar de bar en vroeg vijf pintjes, later werd
duidelijk waarom hij er zoveel nodig had. Hij loste mijn verwachtingen in:
droog, puur Hollands en pijnlijk waar: ‘Of je kunt 30 jaar van je leven gaan
werken, of je kunt er één keer per jaar over praten’. Ook het publiek vond
het geweldig en bij deze was mijn avond geslaagd ☺ al was de geluidskwaliteit en de belichting niet 100% in orde. Dat zal volgend jaar ongetwijfeld
beter zijn, maar dan niet meer onder mijn verantwoordelijkheid.
Ik mag terugkijken op een heel erg geslaagd cultuurjaar, bedankt aan iedereen die ergens geholpen heeft en de mensen die gekomen zijn natuurlijk!
Isabelle, ik hoop dat het voor jou volgend jaar even leuk wordt, het ga je
goed!
Katrien
Cultuur 2006-2007
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Verslaafd?
Nu de examens weer eens voor de deur staan zullen heel wat mensen onder
ons weer te maken krijgen met een (beginnende) internetverslaving. Om
deze verslaving zo snel mogelijk te kunnen vaststellen, krijgen jullie hier
alvast een lijstje met de symptomen van een internetverslaving...
Je weet dat je verslaafd bent aan Internet, als...
- je de homepage van je vriendin kust.
- er in je bril een website is ingebrand.
- je droomt in HTML.
- je gaat downloaden i.p.v. naar de WC.
- je je voorstelt als "Jan apestaartje wxs punt be".
- iedere keer als je een nieuw www adres leest of op TV ziet, je hart sneller
en onregelmatig klopt, zelfs als je daarvoor nooit hartklachten hebt gehad.
- je uit je kamer komt en je merkt dat je ouders verhuisd zijn en je niet
weet wanneer dat gebeurd is.
- je de intercom aanzet als je de kamer verlaat, zodat je kunt horen wanneer er nieuwe e-mail is.
- je vrouw een blonde pruik over je monitor hangt om je eraan te herinneren hoe ze eruit ziet.
- al je vrienden een @ in hun naam hebben.
- je kat een eigen homepage heeft.
- je je moeder niet kunt bellen... ze heeft geen modem.
- je je mail checkt en bij "geen nieuwe berichten" je nog een keer checkt.
- je telefoonrekening als pakje bezorgd wordt.
- je je huiswerk in HTML maakt en je je leraar de URL geeft.
- je het geslacht niet weet van drie van je beste vrienden, omdat ze neutrale chatnamen hebben en je het niet durfde te vragen.
- je echtgenoot je vertelt dat hij al twee maanden een baard heeft.
- je 's nachts om 3 uur wakker wordt om naar de WC te gaan en op de weg
terug even je e-mail checkt.
- je tegen de kinderen zegt dat ze de computer niet kunnen gebruiken omdat "vader er mee moet werken" en je helemaal geen werk hebt.
- je vrouw een nieuwe regel maakt: "de computer gaat niet mee naar bed."
- je een tatoeage hebt met de tekst: "dit lichaam kan het best bekeken worden met MSIE 3.01 of hoger."
- je nooit te maken hebt met in-gesprek-tonen als je inlogt bij je provider...,
want je logt nooit uit.
- het laatste meisje dat je versierd hebt alleen maar een JPEG was.
- je vrouw zegt dat communicatie belangrijk is in een huwelijk en je vervolgens nog een computer koopt en een tweede telefoonlijn aanlegt zodat je
samen kunt chatten.
- je auto tegen de vangrail rijdt en je automatisch zoekt naar de knop
"vorige".
- je je kinderen Mozilla, Eudora en Java noemt.
- je "com" achter elke punt schrijft.
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Tequilafuif: 3 mei
Wat kan ik zeggen? Die er wezen moest, was er, die er niet wezen moest,
was er ook, wat aldus aanleiding gaf tot een zeer goeie opkomst voor de
tijd van het jaar! Daarom wil ik in de eerste plaats alle mensen bedanken
die van deze avond alweer een geslaagde laatste fuif van ’t semester gemaakt hebben, die de sfeer gebracht hebben, die gedronken en zich geamuseerd hebben… Noem maar op, gewoon alles wat een fuif nodig heeft en
dankzij jullie wederom heeft gekregen!
Al was het stil in den beginne, eenmaal 23h naderend, begon het feestje
duidelijk zijn draai te vinden, hetgeen misschien ergens wel al een beetje
met de tequila te maken had. Eenmaal de dansvloer zich had gevuld, is ie
niet meer leeggelopen voor 05h! Jullie hebben er duidelijk weer een leuke,
fantastische, amusante boel van gemaakt met veel fuifnummers, feestbeesten en tooghangers op zijn best!! Hopelijk heeft iedereen zich geamuseerd
en ik zou zeggen, tot op de Preproc-cocktailfuif of één der laatste activiteiten voor evenveel ambiance!
Chemica vooruit!
Jullie dankbare Feest,
Xander
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EHBO
11 oplossingen wie je kunt gebruiken bij ongelukken:
1. Gevaar
Als je bij het redden van het slachtoffer jezelf in gevaar brengt, kies dan
voor jezelf. Als omstanders gevaar lopen, houdt dan je mond. Hoe minder
mensen des te minder overlast.
2. Observeren
Ga na of de patiënt geld bij zich heeft. Neem dit af om uitbreiding van letsel
te voorkomen en zelf wat achter de hand te hebben.
3.Ademhalingsmoeilijkheden
In geval van ademhalingsmoeilijkheden de keel dicht knijpen om langer
lijden te voorkomen.
4.Bewusteloosheid
Bij bewusteloosheid de patiënt zolang mogelijk met rust laten, dan heeft hij
er langer plezier van.
5.Bloedverlies
Bij ernstig bloedverlies de patiënt een vergiet deponeren en geheel uit laten
lekken. Niet door een wringer halen, met het oog op kneuzingen.
6.Botbreuk
Bij breken van beide benen; probeer de patiënt op zijn handen te laten lopen.
7.Brandwonden
Bij ernstige brandwonden direct korting vragen bij het crematorium.
8.Oogletsel
In geval van ernstig oogletsel onmiddellijk een blindengeleidehond imiteren.
9.Verdrinking
Indien u een drenkeling ziet, gooi dan een reddingsboei om hem heen. Oefen daarom op de cursus speciaal op het ringwerpen.
10.Vergiftiging
In geval van vergiftiging, behalve bij schoonmoeder, direct evacueren. Rijnmond-raad waarschuwen en de boel laten afgraven.
11.Kaakverrekking
Indien uw vrouw haar kaak verrekt en zij niet meer kan spreken; de arts
bellen en vragen of hij over zes maanden even kan komen. Dat geeft rust
voor de patiënt (en vooral voor de helper).
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Relatiecontract
Ik, ondergetekende, (naam van het vrouwtjes dier) vrouwelijk van sekse en
volledig bij mijn volle verstand accepteer hierbij het nu volgende relatie
contract;
Paragraaf 1
v
Ik beloof dat ik in het uitzonderlijke geval dat ik geen orgasme heb
gehad nadat jij 5 hele minuten hebt liggen pompen en dronken van mij bent
afgerold, hijgend als een ouwe kerel met astma, er een zal FAKEN.
Paragraaf 2
v
Tevens zal dit toneelstuk tot in de finesses worden uitgevoerd, want ik
zal zeggen; "Dus dit is wat ze bedoelen met "Seks voor Gevorderden".
Daarbij zal ik kreunen als een kat die herhaaldelijk met een naald gestoken
wordt.
Paragraaf 3
v
Ik zal NOOIT meer vragen om VOORSPEL.
Paragraaf 5
v
In het geval dat ik samen ben met vriendinnen, zal ik hen vertellen dat
je beter bent geschapen dan een grote kale Himalaya YAK en dat een OLIFANT jaloers zou zijn.
Paragraaf 5.01
v
Ik zweer plechtig dat ik jouw penis nooit, maar dan ook helemaal nooit
een leuk koosnaampje zal geven.
Paragraaf 7
v
Ik beloof vele uren door te brengen in de sport-school om zo mijn lichaam in optimale staat te houden, ook al zal jouw inname van bier een
dermate grote bierbuik veroorzaken dat vergelijkingen met een bijna volgroeide zwangerschap niet misplaatst zijn.
Paragraaf 8
v
Ik beloof elke millimeter van mijn lichaam te scheren en altijd van jouw
weekendbaard te houden.
Paragraaf 9
v
Ik zal meedogenloos al mijn aantrekkelijke vriendinnen ondervragen
om jou op de hoogte te brengen of één van hen wellicht ook maar enigszins
neigt naar biseksualiteit. Zo ja, zal ik haar thuis uitnodigen voor een etentje
en haar autosleutels verstoppen zodat ze moet blijven slapen.
Paragraaf 10
v
Ik zal op geen enkele wijze protesteren als jij tweemaal per week gaat
stappen met vrienden en ik zal het geen probleem vinden als hierbij ook
eventueel vrouwen bij aanwezig zijn.
Paragraaf 11
v
Tijdens Formule 1 Grand Prix weekenden zal ik je ongestoord de trainingen, voorbeschouwing en race laten kijken, bij tijd en wijle door mij
voorzien van het gerstenat en lekkere hapjes cq zoutjes. Ook is het geen
enkel probleem als er naast jou op de bank enkele door jou geselecteerde
"pitspoezen" zullen zitten. De geplande boswandeling vervalt hierbij zonder
protest van mij.
Paragraaf 12
v
's Ochtends, wanneer jij een harde dag werken tegemoet gaat, zal ik je
tot in lengte van dagen voorzien van een uitgebreid en uitstekend verzorgd
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Relatiecontract
lunchpakket en vlak voor je vertrek extra motiveren door de woorden; "Oh,
wat zie je er weer fantastisch uit vandaag!"
Paragraaf 13
v
Het is de mannelijke partij ten allen tijde toegestaan om het televisietoestel op zondagavond volledig te benutten ten behoeve van het programma Studio Sport. Onnodig te vermelden dat hierbij de catering - lees vrouwelijke partij - uitgesloten is van verlof.
Paragraaf 14
v
Het is de vrouwelijke partij niet toegestaan om schriftelijke dan wel
mondelinge klachten in te dienen omtrent eventuele remsporen in het ondergoed. Ook wordt er rond dit onderwerp een algehele zwijgplicht opgelegd
tegenover derden, deze regel is ook van toepassing op het gebruik van alcohol.
Paragraaf 15
v
Wasgoed behoort 2 ½ uur na het deponeren in de wasmand, kastdroog, gestreken en op volgorde in de kledingkast te liggen.
Paragraaf 16
v
Het is een stimulans als de vrouwelijke partij namen noemt van diverse
vriendinnen tijdens het bedrijven van de liefde, zo kan de man in kwestie
zich verdiepen in de persoon achter de naam.
Volledig bij mijn volle verstand verklaar ik hierbij mijzelf te onderwerpen
aan de voorwaarden van dit contract.
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Sfeerbeelden: cantus (30 april)
Omdat 1 beeld vaak meer zegt dan 1000 woorden (en omdat er niemand
tijd of zin had om iets over de cantus en bierbowling te schrijven) krijgt u
hier een selectie van foto’s van beide activiteiten die aantonen dat de afwezigen alweer ongelijk hadden.

De schachtentemmers geven
het goede voorbeeld...

Intercantale seks?

Pipetje

De schachtjes volgen ijverig het voorbeeld van hun meesters

Hoe Politeia haar vlag terugkreeg. Met dank aan de zieke
geest van Kurtje
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Sfeerbeelden: bierbowling (8 mei)

Aan bier uiteraard geen gebrek daar in de
Overpoort Bowl...
Bij sommigen werd de bowlstijl beter naarmate er meer
werd gedronken
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Dixit (quotes van proffen)
A. Depicker(Bact.-en Faaggenetica)
Jullie web van volgend jaar had het lumineuze idee om tijdens de les met
zijn mobieltje, die hij voor deze gelegenheid de naam Bart De Vreese had
gegeven, draadloos connectie te maken met de laptop van Prof. Depicker.
Het resultaat wilden we jullie niet onthouden:
"Error in pairing with Bart De Vreese"
"Reason: Authentication failed, try pairing again"
L. De Smet(Biochemie)
Deze pareltjes uit de cursus van Dr. De Smet zijn té mooi om niet gepubliceerd te worden.
“Dit enzym is championvormig”
“…en dan bekomen we dit intermediaer…”
F. Jacobs(Zoöfysiologie)
-Let op de mannelijke eindvorm die deze prof gebruikt!
“Hetzelfde zien is belangrijk: Als je je partner kiest en je gaat winkelen in
de Veldstraat, vb. achter kleren of behangpapier(nvdr: behangpapier???…
Veldstraat???). Jij vindt dat 2 kleuren goed bij elkaar passen en je partner
zegt: Nee, dat vloekt. Als dat een paar keer voorkomt, dan ga je niet meer
samen winkelen en uiteindelijk dump je hem.”
-09u38 – S3 – “Ik ga een beetje vroeger stoppen want ik moet om 10u00 in
Brussel zijn op een vergadering” – big smile. (nvdr. Lieven (cursus) trakteert iedereen een pintje die in minder dan 22min van Gent naar Brussel
crosst)
-“Wat zijn infecties? Alles wat vreemd is, moet buiten. Dit is misschien niet
altijd zo in de maatschappij.”
-“Als ik rapper kan lopen dan een leeuw, ben ik resistent voor een leeuwenbeet!” (Wishful thinking, even in Gent)
Prof. Patric Jacobs (geologie)
Bij het uitleggen van de symbolische tekening van kalksteen:
"Nemen we de balkjes 5cm; dit is dan een flink uit de kluiten gewassen grote kalksteen."
Ook tijdens de recentste vergadering van de OC chemie vielen weer enkele
leuke quote’s te noteren:
- Van Driessche: "Het slaagpercentage is in het tweede jaar te laag naar
Europese normen, we krijgen kritiek."
antwoord van Bultinck: "Zet Zeger dan in het eerste jaar."
- Bultinck: "We kunnen op de Sterre een nieuwe tijdszone invoeren, the
Local Sterre Time."
- Bultinck, over Erasmusstudenten:"Wij putten eigenlijk bijna enkel uit 1
vijver, dat is wel de Middellandse Zee, dus dat is wel een grote vijver."
- "Is dat ook geen internationalisering, studenten uit Limburg?"
Van Driessche:"Dat is ontwikkelingssamenwerking."
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Passie voor ijs

Die zomerdagen schijnen mij noch steeds,
alsof het ware een vaststaand feit
bewaard tot in de eeuwigheid,
een vurig gestreden strijd om ter heetst.
Met rake stralen wordt mijn huid gestreeld,
dankzij zonnemelk kunnen ze mij niet deren.
Ondanks die voorzorg genomen moest ik leren
dat het de hitte is die me keelt.
Gelukkig staat daar temidden de straat,
ik kon hem bijna raken,
een fastfoodketen, blinkend zijn gelaat.
Mijn mond vulde zich met talloze smaken,
een koude rilling over mijn ruggengraat,
toen ik Mac zijn softijs mijn tong liet raken.
Pieter aka McFlury (1ste bach CH)
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Sudoku
Om de verveling te verdrijven tijdens de blok… 4 sudoku’s van makkelijk tot
erg moeilijk. Enjoy!
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Uitslag verkiezing
Een hele week lang konden de Chemica-leden stemmen en zo bepalen of
het voorgestelde praesidium al dan niet verkozen werd:
De uitslag van de stemming is de volgende:
Voor: 88
Tegen: 41
Onthoudingen: 14
Totaal: 143
Totaal aantal geldige stemmen: 129
Dit betekent meer dan 2/3 voor, bij deze is de lijst dus goedgekeurd!
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Cartoons
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Wist je dat…
Wist je dat…
… Katrien (cultuur) zich in haar originele artikel over de comedy avond vergiste
… ze daarin beweerde dat de comedy avond op 26 mei doorging
… deze dus nog zou moeten plaatsvinden volgens deze redenering
…Charlotte (2de Ba BCBT) graag papier eet tijdens de lessen!
…ze de kans om Lieven (cursus) hierop terug te pakken verkeken heeft door
niets in te sturen.
…ze wel fysiek geweld zal gebruiken.
…Lieven immuun is voor een basketneus.
… sommige mensen geen afscheid kunnen nemen van hun eerste beha!
(zelfs Fré)
… Froeken overweegt zijn haar af te scheren op de froe-froe na natuurlijk
… het motto van de biologie = hoe vettiger, hoe prettiger!! (zie Froeken)
… Shana en Karolien (1ste bach BTBC) een half puntje meer kregen.
… zij hier zeer gelukkig om waren
… anderen dit niet echt konden appreciëren.
… luipaardvelleken zeer in is!
… sommigen schrik hebben om zich bloot te geven en anderen zich net iets
TE VEEL bloot geven
… je je clitoris kan kwijt geraken aan een spannende broek (het is onbekend
of de inzendster van dit wjd’tje spreekt uit ondervinding)
… onze praeses een nieuw smaakorgaan bezit
… hij het zuur van een Daiquiri langs zijn oren proeft
… Kenny weer eens marginaal bezig is
… hij het leuk vindt in de goot te slapen
… hij wakker werd met zijn hoofd op de weg en zijn voeten op een berm
… hij geluk had dat een vriendelijke bestuurder was gestopt om hem wakker te maken in de plaats van hem te overrijden
… hij waarschijnlijk de meeste kotsbeurten binnen Chemica bezit
… een vliegende E. coli een E. colibrie heet?
… de cantus van 30/4 volgens onze cantor in het teken stond van algemene
dronkenschap
… de cantor zelf de daad bij het woord voegde
… Bo (2de bach CH) er helaas niet bijwas om het hele gebeuren te verslaan
… Seppe (cantor) over het 3de en 4de gedeelte het volgende zei: “Ik weet
niets meer”
… hij dit als excuus aanwendde om geen verslag van zijn cantus te moeten
schrijven
… Mike (3de bach CH) in form was op de cantus
… hij het motto van die avond misschien net iets te letterlijk nam
… het gevolg hiervan was dat hij in slaap viel op het toilet
… Rita hem daar tijdens het afsluiten van het café aantrof (met de broek
nog op de enkels)
… hij de volgende dag dacht dat hij dit alles gedroomd had
… Kurt (web) na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag een ongeluk
had met de fiets
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Wist je dat...
… hij naar eigen zeggen over kop ging
… zijn fiets hierbij zware averij opliep
… Kurtje er zelf ook niet zonder kleerscheuren vanaf kwam
… hij er een zwaar gekneusde pols aan over hield
… hij beweerde dat hij absoluut niet dronken was
… hij naar eigen zeggen dus zomaar zonder enige reden opeens over kop
ging
… we hem uiteraard op zijn woord geloven (yeah right :rolleyes:)
… de bierbowling uitermate gezellig was
… het bier er met hele sloten vloeide
… de scriptor dit met eigen ogen kon vaststellen nadat hij terug was uit
Brugge
… heel wat schachten meer ophadden dan na een gemiddelde cantus
… ze dan ook problemen hadden met simpele opdrachten zoals het terugvinden van hun schoenen of trui…
… Pieters (penning) om een of andere reden opeens op de grond lag
… hij zich dit de volgende dag niet meer kon herinneren
… het best gevaarlijk kan zijn in de Porter House als Clubsupporter
… we op vraag van schacht Elien (1ste bach BTBC) in het Pipetje ook eens
wat John and John’s zullen publiceren
… de rest van deze pagina daarmee gevuld zal worden
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Nawoord
Beste leden,
Ook aan het laatste Pipetje van het academiejaar
is weer een einde gekomen en de scriptor zou de
scriptor niet zijn als hij hier niet het laatste woord
nam (het is dan ook de enige keer dat de scriptor
het laatste woord heeft ;-)). Ik denk dat we als
Chemica weer mogen terugkijken op een uitermate geslaagd jaar. Het was dus ook niet verwonderlijk dat het samenstellen van de “lijst” heel wat
voeten in de aarde had, heel wat mensen hadden
goed werk geleverd en dan is het niet makkelijk
om te kiezen. Ik ben dan ook tevreden dat de lijst
door een grote meerderheid van de leden (die
gestemd hebben) werd goedgekeurd.
Ik hoop dat de mensen die niet op de lijst voorkwamen, over hun ontgoocheling heen geraken
en toch ook volgend jaar nauw bij Chemica betrokken zijn (bij mezelf zal dat in ieder geval toch
het geval zijn). Het zou immers spijtig zijn als iemand voor zo’n reden deze
mooie kring links zou laten liggen in de toekomst. Bovendien, who knows
what the future will bring?
Zoals iedereen inmiddels wel zal weten is mijn opvolger voor volgend jaar
bekend, ik wil hem langs deze weg succes wensen. Uiteraard zal ik ook het
Pipetje van nabij blijven volgen. Hoe kan het ook anders na 2 jaar als scriptor? Twee jaar waarin ik 11 Pipetjes ineenstak, gemiddeld bestaand uit
24,36 (a5-)pagina’s goed voor een totaal van 268 a5’jes. De Pipetjes werden verdeeld met een gemiddelde oplage van om en bij de 300 exemplaren,
hetgeen betekent dat er over die 2 jaar tijd zo’n 3300 exemplaren van het
Pipetje werden uitgedeeld. In het totaal vonden dus 80400 a5-pagina’s van
het Pipetje de weg naar de leden, ereleden en sponsors.
Ik moet zeggen het is mooi geweest en het is met veel plezier dat ik de
scriptor-scepter doorgeef aan Pieter (of McFlury, zoals je wil). Ik kijk er
naar uit weer eens een Pipetje in mijn handen te krijgen waarvan ik niet op
voorhand weet wat er allemaal in zal te vinden zijn en een nieuwe scriptor
zal uiteraard ook voor nieuwe ideeën zorgen… Ik kijk alvast uit naar volgend
jaar.
Voila, mijn taak als scriptor zit er op
Davke ex, McFlury in
Greetz,
David aka Davke
Scriptor 2005-2007
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