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Voorwoord van de senior
Waarde commilitones,
Het semester is voorbij gevlogen zoals ik het
nog nooit geweten heb en ik denk dat we
mogen terugblikken op een geslaagd eerste
semester, ook al is niets perfect. We hebben
weer café’s doen vollopen tot een gat in de
nacht, talrijke vaten leeggedronken en aan alle
gezichten op de foto’s te zien ons beestig geamuseerd. Zo hoort het
ook en dat stemt mij heel tevreden!
Anderzijds wil dit ook zeggen dat de “leuke” maanden weer heel
nabij zijn. In deze donkerste periode van het jaar wil ik dan ook
iedereen veel goeie moed en uiteraard schitterende resultaten
toewensen, alsook een Kerst en Nieuwjaar vol vrolijke noten waar
het kan. Want tenslotte blijft er toch altijd een beetje een licht in de
duisternis…
En als dat nog niet genoeg is, dan moet je maar uitkijken naar het
einde van deze maandenlange, donkere tunnel: de Skireis der
Wetenschappen (of vakantie voor anderen) die het begin inluidt van
een spetterend tweede semester! Een semester waar mijn/jullie
fantastisch praesidium weer zal klaarstaan om jullie te vergasten op
de plezierige kant van het leven: het Studentenleven!
Dixi,
Jullie praeses.
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Streekbierenavond

Hallo, waardige Chemicaleden! Wij schrijven
julie toe vanop de streekbierenavond zelf! We
zijn nu beland aan ons 3e streekbier, van Leen
een Gulden Draak (33cl; 10.5%; bruin) en van
Nathalie een Orval (33cl; 6.2%; Amber) (Ja,
inderdaad, Leen is een diehard ;) )
Aangezien wij geen streekbierkenners zijn,
zijn wij dus begonnen met een Klokke
Roeland (33cl; 11% Ja, inderdaad 11%!!; Amber) met als gevolg dat
we dus al wat lichthoofdig zijn. De roddels over 2e bach Biochemie
komen (over Jonas zijn handtastelijke handen in de les, Nienke haar
borsten, ...) en ondertussen wordt iedereen zatter en zatter. We
moeten wel zeggen, wij zijn geen bierkenners, maar het smaakt wel,
dus de boodschap is: de volgende keer afkomen! Het is zeker de
moeitewaard, het smaakt! Aangezien Nathalei niet wil onderdoen
wordt haar volgende bier een Gulden Draak (Ja, ze gaat ervoor!). We
eindigen sowieso met een Bush (25cl; 12%; Amber). Dat belooft
dus! De rest van het gezelschap is zich ook goed aan het amuseren.
De kaasjes smaken, mijn geschrift wordt minder duidelijk (scriptor:
Inderdaad!!!!!) en Kurt (schachtentemmer) levert ook een bijdrage:
"Leen gout van traktoors" (Leen vrijt met een boer ;) ) (BTW: Jeroen
(3e bach BcBt) danst Tectonic))
De feesten zijn al redelijk zat, maar zoals beloofd, de Bush volgt! Dit
betekent wel het einde voor de feesten, maar alles voor Chemica!
Leen zal de Bush niet meer drinken, wij zijn plooiers, I know, maar
mijn geschrift is niet meer zo leesbaar.
De feesten hebben een watertje nodig, shame on us, maar we doen
ons best om mee te "runnen"! Bij deze eind dit verslag, want verder
zal niet meer leesbaar zijn!
Leen & Nathalie (de feestjes)
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Croque- en Duvelavond

03/11

Maandag 3 november, in het zaaltje achter de
Sala is een groepje mensen naarstig in de weer
met croques klaar te maken. Sneetje brood,
daarop een schelletje hesp, een sneetje kaas en
daarop weer een sneetje brood. Vervolgens een
snuifje van een chemische verbinding die we
in de volksmond 'liefde' noemen en voila: de
Chemicacroques zijn klaar. Terwijl dat groepje
mensen vastberaden voortwerkt verzamelt zich een sterke delegatie
van de Farma in de Sala zelf, gewapend met een pak Duvels en
bijhorende glazen. Jawel, het was weer zover: de croque- en
Duvelavond van Farmica!
Voor zij die het concept niet kennen: Duvels voor 1,5 euro; croques
voor 1 euro. Met dergelijke prijzen hoeft men dus niet verbaasd te
zijn dat binnen de kortste keren de Sala vol stond met dorstige en/of
hongerige mensen. De croque-ijzers stonden gloeiend heet, de lucht
werd gevuld met de geur van gesmolten kaas en blikken werden
wazig dankzij de Duivelse Drank. Jammer genoeg waren de croques
redelijk snel uitverkocht (blijkbaar waren de mensen extreem
hongerig op die 3e november) maar dit weerhield gelukkig niet dat
een grote groep mensen toch nog lang bleef om na te praten, na te
genieten en vooral nog veel Duvels te drinken.
Jawel, Farmica sloeg er eens te meer in om buiken te vullen en genot
onder de mensen te brengen. Bedankt om af te komen, zonder jullie
was het nooit zo'n geslaagde avond geweest.
Fluffy (cursus)
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Zangavond

Het is altijd leuk om wat liedjes uit de codex bij te leren. Daarom
organiseerde Chemica haar eerste zangavond op 4 november. Met
een kleine groep commilito's trokken we ons terug tot het zaaltje
boven het café de Salamander, waar we ons groot (en in veel
gevallen ook nogal klein, maar laten we ons daar toch vooral niet
door tegenhouden) zangtalent konden beoefenen met de talloze
liederen die Davke ons voorschotelde. Het enthousiasme was groot,
en na een pauze genomen te hebben waarin we genoten van de
bitterballen van onze vrienden bij de WiNA en de croque monsieurs
bij Westland, gingen we verder met een aantal liederen die niet op
voorhand gepland waren. Uiteindelijk konden we heel voldaan naar
ons kot gaan, ons hoofd nog nazinderend, vol met de rijke melodieën
die we luidkeels ten hore hadden gebracht.
Kasper (cultuur)
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Doopcantus

05/11

[20.12] Kasper studeert clublied Sd'A
[20.13] Aan de lijn
[20.14] Klaar
[20.16] Isabelle maakt zich klaar (Wat
bedoelt ze daarmee?)
[20.17] Prosenioren niet op hun vaste plaats?
[20.18] Start met Xanders speech (liter voor
babbelaar)
[20.19] Io Vivat
[20.20] Clubliederen (Chemica, Wina, Dentalia, Westlandia, FK)
[20.27] Ach lieflijke meisjes
[20.28] Edite Bibite
[20.33] Maarten en Corneel zingen mis -> schachtenbank
[20.35] Ad fundum (cliché's) + entree Pottie
[20.37] A a a Valete Studia
[20.39] Etje, vuile schachten en Eine Seefahrt
[20.40] Sh*t man, zo stinken
[20.45] Pintje drinken (stinken van de schachten)
[20.47] De Zilvervloot (ad 3: mensen met een poesje)
[20.51] Schachten bij de schachten (gaan stinken)
[20.52] Krambambouli (ad 3: Kasper, en ernaast)
[20.55] Wagen volgeladen
[20.57] Woord aan Kurt: spiegels verdelen (en de hamvraag: hoe
lang houden ze het vol?)
[21.00] Johnny comes marching hom
[21.02] Zeeroverslied
[21.04] Pollet, Seppe & Lien ad fundum (met spiegels); Deckers &
Ornelis; Karate Kid 2008
[21.07] Stellenbosche kerls
[21.10] Klutsken toegewezen (zullen we gebruik van maken)
[21.11] Pater Callewaert
[21.16] Polly Wolly Doodle
[21.22] Opdracht ouderejaars 1e Ma: 4en
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Doopcantus

05/11

[21.25] Appelhappen en Kenny geniet van de schachtenpap
[21.27] My Bonny (met 4!) met B-regel om schachten warm te
houden
[21.30] Schacht 1 kotst: Joa wint
[21.31] Oh Suzanna (met 4!)
[21.37] Look, 4 en tetten ABAB (pisrijm)
[21.39] Drie vrienden wordt Vier vrienden (17 ad fundums)
[21.47] Greet (met Lien blijkbaar) ad pistum codex bijten njamnjam
[21.48] Tsjechisch drinklied
[21.53] Tamponrace. Dat wordt spannend...
[21.56] Het blijft spannend, alle schachten zijn traag
[21.58] Te traag. Ad fundum gaat rapper + Auprès de ma blonde
[21.??] Sarie Marais
[22.09] Trink, Trink, Brüderlein Trink (note to self: beter opletten,
Liens pisrijmpje gemist)
[22.10] Prosit comrad volgens de prosenioren
[22.12] Ad fundum per jaar (2e jaar voelde niets en mocht nog eens)
[22.16] Joa ziet ietsie pietsie schachtjes bij ad fundum
[22.??] Tempus in
[22.44] Tempus ex, cantus in
[22.45] Hänselein
[22.49] Polet moet Justine uitdrinken (en spiegel dus ook)
[22.53] Polets spiegel kotst
[22.55] Polet heeft gedaan
[22.58] Aapjes aan leiband en Joa imiteert
[22.59] Jasper krijgt 4l bananenmelk (mmmm..)
[23.02] Schacht eet prei
[23.03] Chevaliers de la table ronde
[23.11] Ad Fundum
[23.12] cockles and mossels
[23.15] Hertog Jan
[23.20] Er waren 3 studentjes
[23.25] Qu'il fait bon

Pipetje 3 - 2008-'09
7

Doopcantus
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[23.30] Viva la compagneia
[23.36] schachten going deepthroat
[23.40] What shall we do with the drunken sailor?
[23.43] Zwart-bruine bier
[23.50] Schachten spugen kaars uit & Winees: Jonas kan het niet
meer aan, hij is mentaal te zwak. Wenen, wenen,..
[23.54] Tempus Commune na opdracht schachten
[23.55] Opdracht duurt te lang...
[00.20] Cantus in met koekoeksklok
[00.22] Die Lore, een knappe Duitse volgens Davke
[00.27] Koekoek zegt 00.29 (ad fundum zangzaad)
[00.29] Schachten bloemfluiten (dat ziet eruit alsof dat niet gaat
lukken)
[00.31] Schacht Joa kan toch fluiten + Yankee Doodle
[00.32] Koekoek denkt 00.33 (ze gaat erop vooruit)
[00.34] Wild rover. Ad finisendum, ad omnes. Davke, wasdanu?
[00.37] Interactief Alouette
[00.45] Schacht denkt goed te kunnen drinken. DOMME SCHACHT
(d'uh) Een muurke dus...
[00.47] Karnemelk en..kotsen DOMME SCHACHT
[00.48] Liedje: John Brown. Klinkt als lief klein konijntje
[00.52] Klassiekertje naar het schijnt: Iets met tartaar en dames
(facial?)
[00.53] Beetje druipers...
[00.54] achterste schachtin ziet er voldaan uit
[00.56] Fout pisrijmpje van Adriaan
[00.57] Het was toch juist...
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05/11

[00.59] Pappenheimer. Bo lijkt in form. Bo heeft valsgespeeld, had
zijn lint nog aan!
[01.08] Vliegerken. Bo-info: clublied van 't Stropke
[01.11] Loch Lomon (met dovenversie)
[01.16] Schachtenpap wordt ad pistum geroepen
[01.17] Toch niet, het zal voor een opdrachtje zijn
[01.18] Groepsopdracht: één voor één een duik in de pap
[01.20] Man, die schachten hebben geen manieren
[01.28] Kaas rules the place
[01.31] Laatste schacht neemt een duik in de pap
[01.32] Freia en Julie lijken hun 'baby' te misen
[01.34] De eigenlijke doop is door de meesten verdiend, en kan
uitgevoerd worden
[01.??]Tempus en erna officieel gedeelte. Verslag ex!
Glenn Vanluchene (sport) & Jonas Van Damme (scriptor)
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Volleybal dames
Er waren eens vier jonkvrouwen (Laura, Lien, Lies en Evelyne) die
gingen
meedingen
in
het
IFK,
categorie:
volleybal.
Daar er echter snoodaards niet kwamen opdagen moesten ze wel
verder met z'n gevieren. Edoch, de helft van de tegenstand was in
geen mijlen te bekennen. Men kon van criminelen en Erasmussen
eigenlijk wel verwachten dat ze niet opgewassen waren tegen het
jonge Chemicageweld. De andere helft van de tegenstand bestond
dan weer uit biologische medici en pillendraaiers. Onder leiding van
de oudste en wijste der Chemicadeernes werd al vlug een alliantie
met deze laatste gesloten, aangezien ook zij niet al te zeer talrijk
waren. Eens voltallig trok de gezamenlijke strijdmacht ten strijde
tegen de voorgenoemde biologische medici. De strijd was zeer
spannend, met gewonden aan beide zijden, maar voor de
wapenstilstand haalde Chemica (of Farmica, zo men wil) nipt de
bovenhand. 25 – 21 was het verdict. Het vervolg kende een zo
mogelijk nog spannender verloop, maar uiteindelijk konden de
biomedische frisse troepen doen aanrukken, waardoor deze set in hun
voordeel beslecht werd met 26 – 28. Een weinig later trokken de
Farma en de biomedische tegen elkaar ten strijde. De Farma werd
hierbij versterkt door een of twee Chemicadeernes, in kader van het
eerder genoemde bilateraal akkoord. Toch bleek de biomedische te
sterk voor een overwegend Farmaleger en werden beide sets
gewonnen door VBK. Hierna restte nog het onderling duel Farma –
Chemica. Na een eerste set, gewonnen door Chemica met
verpletterende cijfers (25 – 15) werd opnieuw een wapenstilstand
gesloten, waarbij concessies werden gedaan aan Chemica. 2 – 0 in
sets dus.
Rest ons enkel nog de zoektocht naar de minnestreel die onze
geliefde jonkvrouwen en hun prestatie zou kunnen bezingen....
De sport
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B-party
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Ondertussen was de openingsfuif al eventjes
geleden en vond men dat het weer tijd was
voor een spetterende Chemica-fuif! Deze was
geen gewone fuif, want alle feestvierders
werden gevraagd om zich te verkleden in wat
dan ook dat begint met een B. De
(bio)chemisten vulden de Tequila op en een
groot percentage van hen had zich dan ook
weten te verkleden. Zo waren er bosnifmen, baby’s, bloemenmeisjes,
bunny’s, bouwvakkers, boksers, buitenaardse wezens,… De
feestvierders die er de tijd, zin of materiaal niet voor vonden,
brainstormden toch wat en wisten te vertellen dat ze verkleed zijn als
broer, biochemist,… Wie de moeite genomen had om zich te
verkleden, kreeg dan ook nog eens een gratis consumptie
aangeboden en het duurde niet lang voordat de sfeer er goed in zat.
Die sfeer was ook verzorgd door Dj Tim en zoals aangekondigd,
waren er heel wat hits van de 90’s die op het menu stonden. Deze
klassiekers zorgden ervoor dat de dansvloer gauw gevuld was en er
volop gedanst werd. Iedereen die er was kan beamen dat eenmaal het
feestje op gang was gekomen, er geen stoppen meer aan was en er de
volgende ochtend veel slaperige gezichtjes te zien waren.
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Minivoetbal dames
Het is 19u25 en de eerste dame (Freya) is reeds aanwezig. 'Sterk,'
dacht ik bij mezelf, 'Dit kan al niet meer mislopen'. Het moet
inderdaad gezegd zijn: Onze dames waren zeer gemotiveerd, want
allen mooi op tijd. Uiteindelijk waren ze met 8, en aangezien er 5
tegen 5 gespeeld wordt, zijn dat inderdaad drie mogelijke
wisselspeelsters.
In onze eerste match troffen we onmiddellijk de collegawetenschapsters van de Geografica. Onze dames hadden zich goed
opgewarmd, en het resultaat mocht er zijn. Reeds na enkele minuten
kwamen de dames 1 – 0 voor op een stilstaande fase. Een mooie
voorzet van Sofie (1e ma Chemie) werd door een subtiel vrijstaande
Dorien mooi tegen de netten geplaatst. De op het eerste zicht
sceptische supporters konden het amper geloven, na de prestaties van
vorig jaar, maar daarom was het niet minder waar. Onze dames
bleven echter het beste van zichzelf geven en ondanks een aanslag
van Geografica op Nathalie (2e ba BcBt) kon de voorsprong bewaard
blijven. De eerste overwinning was op zak.
Onze volgende match was tegen VPPK, en onze dames waren
duidelijk nog in de wolken van het vorige resultaat. Deze match
wilde dan ook niets lukken en ieder Chemica-schot belandde dan ook
op de VPPK-doelvrouw. Nochtans deed Sarah (3de ba BcBt) goed
haar best, maar als linksepoot naar de rechterkant gedreven, kon ze
de bal niet op beslissende wijze richting doel geven. De VPPK
slaagde er dan weer wel in om onze doelvrouw Freya (1e ma
Chemie) te passeren, dit deden ze door middel van snelle counters tot
driemaal toe.
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Minivoetbal dames
Een laatste match tegen VTK moest gewonnen worden om een
plaatsje binnen de eerste twee veilig te stellen. De meisjes werden
echter moe en vooral in de verdediging liet dit zich voelen. Toch
stelde Lana (3e ba BcBt) zich steeds weer op als rots in de branding
en kwamen ook Leen en Charlotte (beiden eveneens 3e ba BcBt)
helpen in de verdediging als het nodig was. Chemica kon echter zelf
veel minder doordrukken, en hoewel opnieuw enkele schoten op de
doelvrouw van VTK belandden, werd er niet gescoord. In voetbal
wordt ‘ineffeciency’ nogal vaak afgestraft, en ook hier werd dat het
geval. In de voorlaatste minuut kon VTK een balletje voorbij Freya
plaatsen en hoewel onze meisjes hun uiterste best deden, bleef de
score onveranderd 0 – 1.
Toch moet het gezegd worden: onze vrouwen stonden hun mannetje
en er zit zeker een progressie in hun voetbalkunsten. Laat ons hopen
dat ze zo verder doen.
Glenn Vanluchene (sport)
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Galabal
Hoi piepeloi!

Het was weer een fantastisch galabal! We
begonnen om 20u met de receptie voor de
steunende leden en de ereleden. Hier werd
vloeide de cava rijkelijk en kon je je buikje vol
eten met toastjes, hapjes, chips… Door de
sneeuw waren er wel veel proffen te laat,
waardoor de receptie wat is uitgelopen. Maar de galabalgangers
vonden dit niet erg, want dan konden ze wat meegenieten van de
warme hapjes! Vanaf 21u30 begon de Cocteau vol te lopen met
kostuums en mooie kleedjes. Iedereen zag er piekfijn in orde uit en
was in form, want het duurde niet lang tegen dat de dansvloer
ingenomen werd. Na de openingsdans van de Praeses, Vice en
Penning was het feestje losgebarsten en het is niet gestopt tot 4u30,
wat dan nog op bevel was van de DJ. Er werd veel gedronken, veel
gedanst en veel leute gemaakt! De heren konden zich wagen aan een
sigaar, al of niet met goedkeuring van de vrouwen. Boven in de
Cocteau op het balkon kon je je voetjes eventjes laten rusten van al
dat dansen, met een mooi overzicht op de zaal. Om 4u30 stopte de
muziek en sloot de bar, maar de gasten die overbleven moesten niet
treuren, want er was nog altijd de afterparty! Ondertussen was het
buiten al heel de avond aan het sneeuwen, wat voor sommigen een
romantisch decor gaf en voor een anderen een heleboel nattigheid.
Maar in de Porter House was het lekker warm en kon je je opwarmen
aan een koffie of chocomelk en profiteren van het lekkere ontbijt!
Iedereen bleef wat napraten en uitbollen tot het stilaan tijd was om in
ons bedje te kruipen. Mijn voeten deden alleszins serieus veel zeer
wanneer ik ’s ochtens in mijn bed lag, wat wil zeggen dat ik mij
super geamuseerd heb en de sfeer goed zat!
Leen Catrysse
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Kruiswoordraadsel
Bij deze is er dus alweer een nieuw kruiswoordraadsel (met prijs
eraan verbonden). Wie weet wie deze mythische figuur is, kan
meedingen door het antwoord door te sturen naar de scriptor (voor
het volgende pipetje natuurlijk). Het antwoord van het
kruiswoordraadsel uit het vorige Pipetje was 'Beethoven' en de
gelukkige winares is Ellen Lambrecht (2e ba BcBt). Zij mag een
prachtig stuk Chemicatextiel (T-shirt/polo) komen afhalen aan het
Chemicakot.

1) Campagne om haat op te wekken
2) Met een lieflijke stem
3) Bekende gids voor wie meer onder de lakens wil kunnen (2
woorden)
4) Eerste Romeinse keizer
5) Latijnse naam voor penningmeester
6) Chemist wiens naam gegeven is aan chemische structuurnotatie
7) Terugreis
8) Term die vele niet judeo-christelijke religies overkoepelt (ook
natuurreligies en de polytheïstische religies als de oude Noorse,
Keltische en Romeinse geloven)
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Interview met een prof.
Naam: Marnix Van Daele
Titel: Doctor in de wiskunde
Graad: hoofddocent
Wat doet u wanneer u niet vooraan een auditorium staat?
Beroepshalve wordt van een ZAP-er verwacht dat ie naast onderwijs
ook onderzoek en dienstverlening verricht. Mijn dienstverlening
situeert zich o.a. in de opleiding chemie, nl. in de taak van secretaris
van de GIT-commissie bachelor chemie. Mijn onderzoek situeert
zich in het gebied van de numerieke analyse. In het kort uitgelegd :
hoe los je een wiskundig probleem (berekening van een bepaalde
integraal, het zoeken van nulpunten van vergelijkingen, ...) op via
een computer?
Mijn vrije tijd probeer ik te verdelen tussen mijn vrouw Nancy, mijn
4 kinderen (Mathias - 13 jaar, Emma - 11 jaar, Thomas - 8 jaar en
Lucas - 6 jaar) en het verenigingsleven in Ruiselede. Ik ben o.a.
voorzitter van een feestcomité, beheerder van een kamphuis,
gemeenteraadslid, spelend lid van toneelkring De Ruyssende Lede, ...
Wat is het grappigste, leukste, meest opmerkzame dat u ooit zag op
een examen, tijdens een practicum of tijdens de les?
Ooit (toen ik nog assistent was) was er een student uit de tweede
kandidatuur wiskunde die na elk examen stond te pochen tegen zijn
medestudenten hoe goed hij zijn examen weer had gemaakt, en dit
dankzij zijn spiekbriefjes. Die gast maakte zich daarmee echter
allerminst populair bij zijn (eerlijke) medestudenten. Sommigen
hadden er meer dan genoeg van en besloten hem, met nog 1 examen
te gaan, te verklikken. Ze vertelden aan de voorzitter van de
examencommissie wat er aan de hand was en die nam contact op met
mijn baas, de lesgever van het laatste examen. Toen het examen
doorging, waren wij (oppassers) allemaal heel alert : we zouden die
gast wel eens vlug gaan betrappen. Zo dachten we toch.
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Interview met een prof.
De werkelijkheid was echter anders : we zagen die gast helemaal
niets verdachts doen. Tot we een tip kregen van een medestudent, die
schreef : "kijk eens onder iemands blad". Toen ik dat te lezen kreeg,
riep ik mijn baas erbij, die prompt vroeg aan de gevizeerde student of
hij even zijn examenbladen mocht zien. Bij het eerste blad dat ie
nam, vlogen de spiekbriefjes in het rond ...
Wat is uw grootste droom, wat zou u nog graag verwezenlijken?
Een Nobelprijs voor de wiskunde bestaat niet, dus op dit gebied hoef
ik niets meer te verwachten.
Is er nog iets dat u zou willen meegeven aan onze lezers?
Wie mij wil zien schitteren op het podium :
"Vier op een rij", de Ruyssende Lede te Ruiselede
7, 13, 14, 20 en 21 februari 2009 om 20 uur.
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Schuimend water
Wat wonderlijk hoe zacht het water
M'n haren streelt. Opwindend zoekt
Ze dan m'n poep. Heel traag gaat er
Een vinger met haar mee. Bezoekt
Die vinger stil m'n hals en wacht
Tot wederdienst geschiedt. Verlang!
Ik draai me om, het water lacht.
Ze raakt m'n borst, ik smeek, en dan…
Bezoedelt schuim haar zuiv're wegen
Het schuurt wit glanzend en genegen
En komt m'n borst nog eens tegen.
Geniepig toont vinger verlegen
De zaligheid aan hart gelegen
Het rijzen van z'n kloeke degen.
Elyfium
Debbie Stragier (3e ba Chemie)
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10 dingen die schachten leerden op de doop
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Look is tandpasta-resistent
Schachtenpap is een culinair hoogstandje
Mayonaise in je oor is hardnekkig
De doop bevordert homofiel gedrag
Zelfdicipline is een must (ducktape een goed hulpmiddel)
20 is een priemgetal
De JVW van 1e bach Chemie heeft verborgen talenten
Het kan handig zijn om vooraf voldoende douchegel en
shampoo in te slaan
Je kan minder goed tegen de drank dan je zelf denkt
Het bewust missen van de doop is nefast voor je reputatie

Jolien Devaere & Joyce Vaerewyck (1e ba Chemie)
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Chemiescoop
Ram:
Ga er niet steeds van uit dat uw glaswerk proper is wanneer je het uit
de kast haalt. Vergeet ook niet de trekkast aan te leggen.
Stier:
Uw rendement ligt hoog deze keer, maar pas op dat je het niet laat
vallen en verliest!
Tweeling:
Je werkt zeer nauwkeurig, maar vergeet niet de tijd in de gaten te
houden en uw temperatuur stabiel te houden.
Kreeft:
Een confrontatie staat voor de deur, vergeet niet uw deur op slot te
doen.
Leeuw:
Er is een gebrek aan communicatie tussen jou en je collega’s.
Bespreek
het met hen, en de productiviteit zal zienderogen stijgen.
Maagd:
Het zit je niet mee deze keer, maar geef de moed niet op. Een beetje
zuur doet wonderen…
Weegschaal:
Behandel je materiaal met liefde, of het zou wel eens gedaan kunnen
zijn
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Chemiescoop
Schorpioen:
Er is veel chemie tussen jij en uw partner, maar laat dat je niet
afleiden van je oplossing die dreigt over te koken.
Boogschutter:
Slaap genoeg! Je dreigt een explosie te veroorzaken bij indommelen!
Steenbok:
Je werk verloopt vlotjes, en anderen willen meegenieten van je
productiviteit. Laat geen misbruik van je nemen en durf neen te
zeggen.
Waterman:
Je denkt veel, en deze keer komt dit je ten goede. Je ontdekt een
grove fout die je veel tijd en geld kan kosten.
Vissen:
Alles loopt op wieltjes, en je hebt tijd over. Gebruik deze tijd om wat
op te ruimen of een goed gesprek aan te gaan met iemand die je al
lang niet meer gesproken hebt.
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Chemica Liegt!
Waarde Chemicanen, ik hoop dat dit bericht jullie allen kan bereiken.
Het is een schande dat tegenwoordig voor vrije meningsuiting
gevochten moet worden! In een tijd waar zelfs visgerechten en
pikante digitaal bewerkte foto’s in populaire tijdschriften
gecensureerd worden, wordt het alsmaar moeilijker een doelgroep te
presenteren met een nuchtere, objectieve kijk op de FEITEN. Want
die feiten, beste leden, kunnen niet meer onder stoelen of banken
geschoven worden. Er is een malaise aan de gang. Een schaduw die
zich verheft boven het wit en blauw die de kleuren van onze kring
vormen. Ik heb het over niets meer of minder dan… de corruptie van
het Chemicapraesidium!
De Indoctrinatie en Propaganda
Ik hoor u allen uitbarsten in schreeuwen, het moment vervloekend
waarop u deze voorgaande woorden las. Het ongeloof in uw ogen
past echter goed bij de blinddoek die uw al maanden aanheeft! Laten
we eerlijk zijn, beste lezers, we worden constant met aanwijzingen
geconfronteerd. We zouden kunnen beginnen met vingers wijzen,
maar wij hebben zelfs voor de grootste criminelen genoeg respect om
hun namen hier niet te vermelden.
We kunnen beginnen met het bespreken van de volgende anoniem
blijvende persoon die een belangrijke functie uitoefent binnen het
praesidium van de kring, die hier verder voor het gemak ‘X’
genoemd zal worden. Herinnert u zich nog al de gratis vaten die
werden gegeven tijdens en na activiteiten in het begin van het
academiejaar? Dit allemaal, ondanks de stijgende bierprijs?
Recent onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers aan Ugent
(meerbepaald de makers van deze tekst) wees uit dat het bier
afkomstig uit deze vaten verslavende middelen (een toxische stof
genaamd ‘ethanol’) bevatte! Ongetwijfeld een poging van ‘X’ om de
leden volledig afhankelijk te maken van zijn wil op de volgende
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Chemica Liegt!
Chemica-activiteiten. En u maar denken dat Chemica dit deed om
haar leden een plezier te doen!
Hetzelfde verhaal met het Chemicatextiel, beschikbaar in alle maten
voor alle leden dat er simpelweg zo goed uitziet dat het geen ander
doel kan hebben dan dienen als keiharde propaganda. Hebt u
bovendien al de nieuwe gemoderniseerde Chemicasite gezien? Om
de 30 seconden verschijnt er een heel korte flits van het
Chemicaschild, dat ons onbewust indoctrineert om meer naar het
talloze aanbod aan activiteiten te gaan! We zijn er nog niet in
geslaagd dit op beeld vast te leggen, maar dat volgt ongetwijfeld nog.
Het Geweld
Misschien heeft uw al weet van het grote sportaanbod dat dit jaar op
het programma staat bij de kring? Ongetwijfeld heeft u al allerlei
zaken gehoord als ‘voor ieder wat wils’, ‘dat schaatsen en jenever
gecombineerd moet wel vonken geven’ en ‘voor wat staat die BBB
nu eigenlijk in godsnaam’? Het zijn allemaal afleidingsmanoeuvres,
om onze aandacht af te leiden van de echte bewegingsredenen van
het Praesidium! Men heeft namelijk besloten een nieuw middel in te
zetten om druk te kunnen uitoefenen op al de met Chemica
verbonden instanties. Ik heb het over niets meer of minder dan: De
Chemicaknokploeg!
U leest het, Dames en Heren, de rugbyploeg van de wetenschappen,
waarvoor zich al enkele chemicanen hebben aangemeld, heeft
helemaal niet als doel om ernstig aan de competitie mee te doen. Hun
specialiteit is slechts één ding: vernietiging. Naar verluidt is al meer
dan één bureau van een prof volledig vernietigd door deze
gewelddadige bende. Uit angst voor represailles durven deze echter
niets verder te vertellen. Zo, nu weet u ook al weer hoe al die
cursussen van die profs zo snel en goedkoop kunnen worden
aangeboden in het Chemicakot.
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Chemica Liegt!
De Mensenhandel
46 nieuwe schachten? U gelooft toch zelf niet dat de meerderheid
daarvan afkomstig is van het eerste jaar chemie/ biochemie. De
federale gerechtelijke politie is al jaren bezig met het blootleggen
van de mensensmokkel in België, maar één netwerk wisten ze nooit
binnen te dringen; dat van Chemica. Niet voor niets staat er op de
nieuwe schachten-t-shirts de volgende zin vermeld: Chemica
Property. Het overgrote deel van de schachten zijn geïmporteerde
slaven om het vuile werk te doen van Chemica (zoals het
Chemicaschild terugvinden, de stempels zetten op de
Chemicalidkaarten, het opkuisen van de cantuszaal, en het maken
van de poster van de voorbije ‘Nacht Der Wetenschappen’)
Ik hoop dat we jullie de waarheid hebben doen kunnen inzien met
deze tekst. Aan U allen: verspreidt het woord en bevrijdt ons van
deze tirannie!
(De auteurs van deze tekst wensen anoniem te blijven)
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Wiskunde is overal!
Wiskundige romantiek:
Slimme man + slimme vrouw = romance
Slimme man + domme vrouw = affaire
Domme man + slimme vrouw = huwelijk
Domme man + domme vrouw = ongewenste zwangerschap
Wiskunde op het werk:
Slimme baas + slimme werknemer = winst
Slimme baas + domme werknemer = productie
Domme baas + slimme werknemer = promotie
Domme baas + domme werknemer = overuren
Wiskundig shoppen:
Een man zal 20 euro betalen voor een voorwerp van 10 euro dat hij
kan gebruiken.
Een vrouw zal 10 euro betalen voor een voorwerp van 20 euro dat ze
niet nodig heeft.
Algemene statistieken en vergelijkingen:
Een vrouw maakt zich zorgen over de toekomst tot ze trouwt.
Een man maakt zich pas zorgen over de toekomst wanneer hij trouwt.
Een succesvolle man is er één die meer geld verdient dan zijn vrouw
kan opdoen.
Een succesvolle vrouw is er één die een dergelijke man kan strikken.
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Wiskunde is overal!
Wiskundige benadering van geluk:
Om gelukkig te zijn met een man, moet je hem heel veel begrip
schenken en een beetje liefde.
Om gelukkig te zijn met een vrouw, moet je haar veel liefde
schenken en niet proberen haar te begrijpen.
Wiskundige levensduur:
Getrouwde mannen leven langer dan vrijgezellen, maar vrijgezellen
leven liever.
Wiskundige wijziging:
Een vrouw trouwt met de idee, dat de man zal veranderen, maar dat
doet hij niet.
Een man trouwt met de hoop, dat de vrouw niet zal veranderen, maar
dat doet ze wel.
Discussie logica:
Een vrouw zal altijd het laatste woord hebben in een discussie.
Alles wat de man daarna nog zegt, is per definitie het begin van een
nieuwe discussie
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Music For Life
Voor de derde keer al organiseren Studio Brussel en het Rode Kruis
Vlaanderen het geldinzamelevenement Music For Life. Chemica is
een kring met een hart en zal bijgevolg ook een steentje bijdragen.
Als inzamelactie hadden we besloten om 10 cent per jenever op de
jeneveravond te doneren (met natuurlijk nog eens de inhoud van de
collectebus erbij). Wanneer we deze bijdrage leveren aan Music For
Life, mogen we een liedje aanvragen. Nu willen wij natuurlijk zeer
graag weten wat voor muziek het Chemistenvolk van Gent graag
hoort. Om het Chemicapraesidium deze informatie te verschaffen,
dien je enkel deze pagina uit te scheuren, je top 3 liedjes invullen en
dit blaadje afgeven aan je jaarverantwoordelijke, die ervoor zorgt
dat deze terechtkomen.

TOP 3 Liedjes (titel + artiest):
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Favoriete genre:
...........................................................................................
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Quotes
Naar de les gaan is leerrijk, en zorgt er af en toe eens voor dat je
goed kunt lachen. Dit kan zijn omwille van een grappige verspreking
van de prof, of een grapje dat hij/zij maakt. Deze hoor je snel te
noteren en op te sturen naar de Scriptor die deze dan vereeuwigt in
het Pipetje.
Prof. Bultinck (kwantumchemie):
Jij daar... Jah sorry, ik ben niet goed in namen onthouden... Af en toe
moet ik eens checken wat de mijne is.
Karel Lambert (assistent Fysische Chemie):
Fysische chemie mag je altijd verwaarlozen.
Albert Szent-Györgi:
Research is to see what everybody else has seen, and to think what
nobody else has thought.
Hermann Joseph Muller:
To say that a man is made up of certain chemical elements is a
satisfactory description only for those who intend to use him as a
fertilizer.
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Wist-je-dat?
Wist je dat...
...Fluffy (Cursus) naar eigen zeggen graag z'n vingers verbrandt
...hij verwarmt bedoelde
...de scriptor iets hiervan nog iets ging zetten, maar bij deze
gecensureerd is
...in de les plantkunde een student biologie "cantus" op bord schreef
als "catus"
...hij het zelf niet doorhad dat het fout was
...Prof. Van Hengel (Celbiologie) opvallend veel "euh" zegt tijdens
haar lessen
...ze per half uur les het ongeveer 160 keer zegt
...dit 400 keer per les is
...dit naar schatting dus 6400 keer per semester is
...indien ze 1 seconde per "euh" kwijtspeelt, ze 1 uur 45 minuten les
verliest
...Prof. Strijckmans in z'n jeugd een eigen labo'tje had
...zijn zakgeld hem niet altijd toeliet om veel te kopen
...hij voor sulfiet bij de slager ging en er dan wat meekreeg
...hij met een dromerige blik toen in de les zei: "En hij had er zo
veel..."
...Kasper (Cultuur) een grote activeringsenergie heeft
...we dringend een katalysator (v, +- 19j., liefst met hollands accent)
nodig hebben voor hem
...desnoods we kunnen kijken of SCH8 misschien efficiënt is
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Nawoord
Beste lezer,
Jammer genoeg heb ik slecht nieuws voor je,
en nog slechter nieuws. Laat ik dan maar
beginnen met het ergste te vermelden. Dit is
het nawoord en bijgevolg luidt dit het eind van
alweer een Pipetje in. Het tweede slechte
nieuws is dat december er is, en elke student
weet dat de examens dan wel zeer snel naderen.
Er zijn natuurlijk ook voordelen zoals de dagen die korter worden
(de wilde nachten bijgevolg langer) maar natuurlijk ook (en vooral)
de feestdagen! We mogen de Sint al snel verwelkomen en Kerst wat
later vieren (dit vieren we ook op de Kerstcantus op 2/11). Dan is er
ook nog de feestdag genaamd Nieuwjaar, waarbij elke student als
voornemen neemt om veel te studeren tijdens de examens. Met
andere woorden, we gaan een leuke tijd tegemoet vol feestjes,
om ons erna volledig op de examens te werpen.
Natuurlijk blijft het Pipetje er ook nog en ik kan niet genoeg
benadrukken hoe belangrijk het is dat jullie wist-je-dat'jes en quotes
(of allerlei andere zaken) opsturen. Ook spoor ik jullie aan om de
briefwisseling naar jullie UGent-mail te laten doorsturen naar jullie
meest gebruikte adres, om zo steeds op de hoogte te zijn van al wat
belangrijk is.
Tot slot wil ik nog eens de Pipetjeredactie en iedereen die zaken
instuurde voor het Pipetje bedanken en wens ik iedereen een zalig
Kerstmis, gelukkig Nieuwjaar, plezierig Chanoeka en schitterende
examens toe!
Uw Scriptor
Jonas
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