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Voorwoord van de praeses
Beste leden,
Dit is een moment van (al dan niet
glorievolle)
vreugde,
aangezien
de examens afgelopen zijn. Sommigen
hebben goede resultaten (proficiat!)
terwijl het bij anderen wat minder
was (niet opgeven, het betert wel!).
De eerstejaars hebben nu ook voor de
eerste keer mogen ondervinden dat
examens tijdens het middelbaar
stukken gemakkelijker waren en
slechts een fractie van de tijd innamen.
Bij deze kunnen ze pas echt zeggen (op academisch vlak dan toch)
dat ze studenten zijn. Graag herinner ik hen er ook aan dat indien ze
een meter of peter hebben, ze deze gerust mogen ambeteren met
vragen, want daar dienen ze nu eenmaal voor.
Het nieuwe semester is van start gegaan en ik verzeker jullie dat we
een uitzonderlijk spectaculair semester tegemoet gaan: we houden
zowel de befaamde Comedy Night op donderdag 24/02 én op vrijdag
25/03 wacht ons een übercool galabal, dat het hoogtepunt vormt
van onze lustrumweek (= de feestweek ter viering van ons 45 jaar
bestaan). Deze activiteiten zijn waarlijk het neusje van de zalm en
wie niet komt, zal er achteraf spijt van hebben!
Verder wens ik jullie veel lees- en puzzelplezier met dit Pipetje en
hoop ik jullie allen te zien op onze befaamde Comedy en/of tegen het
lijf te lopen op ons grootste galabal in de afgelopen 45 jaar!
Jullie Praeses,
Jonas Van Damme
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Massacantus :
Bij Flanders Expo staat een indrukwekkende massa studenten getooid
met linten in alle kleurencombinaties, gepaard met een stinkende
kiel, zoals het hoort! Met koude voeten wachten ze mooi op een rij,
tussen hekken terwijl ze al (over)enthousiast met hun vlaggen staan
te zwaaien. Iedereen zaagt over de typische december-temperaturen
en het feit dat die deur toch wel heel lang dicht blijft! Dit kan niets
anders dan de Gentse massacantus zijn.
1600 Studenten vinden langzaam maar zeker hun weg naar de Expo,
het alternatief voor het oude vertrouwde, maar dit jaar door de
kerstmarkt en zijn ijspiste ingepalmde, Sint- Pietersplein.
Geen cantus in de klassieke blauw-wit-rood gestreepte tent, maar in
een gigantische expohal met slechte akoestiek en te weinig boksen.
Toch, doorwinterde studenten dat we zijn, slaagden we er al snel in
de juiste sfeer op te wekken.
Daar stond ik dan, vice-bierkoning(in) van vorig jaar, klaar voor de
eerste ronde van de nieuwe bierkoningverkiezing, gesteund door het
geroep van de 20 Chemicanen die afgezakt waren naar de Expo en
andere sympathisanten. Het startschot werd gegeven en nog voor je
het wist, was mijn beker al leeg en ging ik door naar de tweede ronde.
Ik stond tegenover o.a. Gutenberg. Toen mijn poule aan de beurt
was, zakte ik (wederom gevolgd door een blauw-witte entourage) af
naar de “arena”. Helaas mocht het niet zijn, de jongen die Gutenberg
vertegenwoordigde toonde zich sneller dan mij. Teleurgesteld droop
ik af... Ik had mijn prestatie niet kunnen evenaren, laat staan het
beter te doen. Het was gedaan, dacht ik.

10% korting op vertoon van lidkaart!
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De avonturen van de Bierkoningin
Net voor de grote bierkoning-finale ging plaatsvinden snelde iemand
van het comité naar mij toe met de mededeling dat ik toch nog
mocht meedoen. Gutenberg had iemand “ingehuurd” om voor hen te
drinken. (boe!!!) Hun gehuurde zuipschuit viel door de mand omdat
ze niet eens het verstand hadden om hem hun clublied noch de naam
van hun Senior te leren.
Ik nam plaats op het podium om het net zoals vorig jaar op te nemen
tegen Tim Leys van Lila. Gebrand om het beter te doen dan vorig jaar
en met meer zenuwen dan ooit begonnen we aan ons episch duel.
Ik deed mijn uiterste best, maar dit bleek niet genoeg. Ik verlengde
mijn titel van vice-bierkoning en blijf dus nog minstens voor een jaar
officieel de snelste vrouw van gent ;)
Volgend jaar pak ik die titel!
Vice-preases,
Joyce Vaerewyck
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Romeo & Van Driessche
Act 1, scène 3
De volgende week is daar weer veel te vroeg. En de vrienden
beginnen te beseffen dat hun dagen geteld zijn. Binnenkort worden
ze namelijk gedoopt (horrorgeluid). ‘s Maandags komt Romeo echter
tot een verschrikkelijke vaststelling!
Prof. Van Driessche: “Donderdag is er geen les want ik zit in het
buitenland.”
Iedereen: “Yes!!!”
Romeo: “Néééééé!! De horror!! ” *snif*
Hamlet: “Zei je iets Romeo?”
Romeo: “Oh, eeeuuh... niets.”
De rest van de week verloopt kalmpjes met als enige hoogtepunt
de assistent vastbinden met zelfgemaakt nylon. Kinky! De vrienden
leren ook enkele minder leuke kantjes van het studentenleven
kennen.
Macbeth: “Aw...”
Julliette: “Oei, wat is er Macbeth?”
Macbeth: “Ik heb hoofdpijn van de cocktailavond gisteren.”
Julliette: “Ja, dat komt ervan als je niet gewend bent om veel te
drinken, hé.”
Othello: “Zeg gasten, we gaan ons moeten haasten om op tijd te
komen!”
Macbeth: “Jaja, we komen.”
20 meter verder...

Krak!!!
Othello: “F*%@!!!”
Romeo: “Wat is er Othello?”
Othello: “Men wiel is gekraakt.”
Julliette: “Je wiel? Hoe kan dat?”
Macbeth: “Omdat hij te dik is, daarom.”
Othello: “Ik ben niet dik, Macnerd!”
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Romeo & Van Driessche
Hamlet: “We gaan ons moeten haasten of we gaan te laat zijn.”
Julliette: “Je kan je fiets herstellen op de Blandijnberg.”
Othello: “Thx, wist ik niet. Tot morgen dan zeker?”
De rest: “Tot morgen.”
Othello sleept zijn stuk schroot... ik bedoel zijn fiets van De Sterre al
hijgend en puffend helemaal naar de blandijn. Voor een studentikoos
prijsje werd zijn fiets hersteld en beslist hij om eens te gaan zwemmen
in de Blandijn om terug in vorm te geraken.
De volgende week komt al snel aankloppen bij de vrienden... De
doopweek! (Gillende vrouw) Traag maar zeker kruipt de week verder
en sommige zwakke schakels beginnen al te twijfelen of ze zich
misschien beter niet zouden laten dopen.
Othello: “Ik weet het niet, gasten.”
Julliette: “Of je je nog wil laten dopen? Ik heb ook men twijfels.”
Romeo: “Iedereen hier heeft z’n twijfels, het is gewoon een kwestie
van eventjes doorbijten.”
Othello: “Je zal wel gelijk hebben.”
En dan is het daar: Le moment suprême, het - Lasciate ogni speranza,
voi ch’intrate – moment... de DOOP.
Meester: “Spullen in de zak en uw nummer is 33.”
Julliette: “Welk nummer ben ik?”
Macbeth: “36, het staat mooi op uw beide kaakjes.”
Julliette: “Oh ze zijn daar met de frietjes, jammie.”
Romeo: “Ik pak een frikandel.”
Na de lekkere frietjes en vleesjes beginnen de moedige feutjes aan
hun doop. Met gebogen hoofden en stilzwijgende mondjes wandelt
iedereen naar het citadelpark alwaar er gegeten, gekotst, gesprongen
en gelegen wordt. Vuil en vernederd druipen ze terug naar de
cantuszaal voor hun binnendoop.
Pro-senior: “Hier foefke, een stukje vlees.”
Julliette: “Woef-Woef.”
Othello: “Julliette leeft haar wel in in haar rol van hond, hé.”
Meester: “Hé, schacht, Ad Fundum!”
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Romeo & Van Driessche
Veel Ad Fundums en slecht “voedsel” later is de doopcantus afgelopen.
Allen gaan zich gaan douchen in een moedige poging om me meeste
etensresten en god weet wat nog allemaal van hun lichamen en uit
hun haren te spoelen.
Sommigen zijn nog lang niet moe en keren nog terug naar de Porter
House, anderen kruipen moe onmiddellijk in hun bedje.
Er is echter onweer op komst... Terwijl Julliette op haar kot was gaan
slapen, ging Othello nog terug naar de Porters om een babbeltje te
slaan met een rosse schoonheid.
In hun achterhoofden hangt de donderwolk der examens. Zal dit
ooit goed komen en zal Romeo zijn liefde opbiechten aan Prof. Van
Driessche? Ontdek het de volgende keer in Romeo en Van Driessche!
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Comedy: allen daarheen!
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10 redenen...
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Vakbeschrijvingen: the sequel
Alvast mijn excuses aan alle niet-eerstejaars voor de volgende drie
pagina’s. We konden jullie deze “nutteloze” info besparen in het eerste
Pipetje door een apart boekje te drukken voor onze eerstejaartjes.
Voor slecht drie luttele bladzijden was het echter niet de moeite om
onze trouwe drukker extra te belasten.
Voor de eerstejaars: Hopelijk hebben jullie iets gehad aan de vorige
vakbeschrijvingen en misschien zullen de volgende pagina’s jullie ook
nog van pas komen.
VAKBESCHRIJVINGEN (2de semester):
Cursus: Fysica II (Ch)
Prof: Nathalie Jachowicz
Omschrijving: Het 2de deel van deze cursus wordt door een andere
prof gedoceerd dan het eerste deel. Hoewel haar lessen vaak saai
zijn en haar slides nogal wanordelijk, komen er soms dingen aan bod
die niet (letterlijk) in het handboek staan. Als je het toch niet ziet
zitten om naar de lessen te komen, woon dan zeker de werkcolleges
bij! Fysica II is een pak moeilijker dan fysica I wanneer het aankomt
op de oefeningen. Op het examen zal het accent vooral liggen op
de laatste hoofdstukken: thermodynamica en optica. Begin dus
desnoods achteraan je cursus te leren, zodat je de belangrijkste delen
al gestudeerd hebt vóór je het beu bent.
Cursus: Dierkunde (BcBt)
Prof: Dominique Adriaens
Omschrijving: De practica zijn veel toffer dan die van plantkunde,
het is soms wel veel werk, dus het is belangrijk dat je de vraagjes
goed voorbereidt (je kan altijd eens aan je meter/peter haar/zijn
exemplaar vragen, maar neem die dan zeker niet mee naar het
practicum, want dan krijg je 0 als je betrapt wordt!) Op het examen
is het practicumdeel vrij gedetailleerd, dus leer dat goed! De slides
zijn de te kennen leerstof, de cursus kan je dan eens lezen om het als
een vloeiend verhaal te zien. (Je kan wel wat schrappen in de cursus,
hetgeen dus niet op de slides staat. Heel soms staat het niet op de
slides maar is het wel gezegd in de les en moet je het natuurlijk wel
kennen).
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Vakbeschrijvingen: the sequel
Cursus: Ethiek (Ch)
Prof: Patrick Sandra
Omschrijving: Dit lijkt wel het stomste vak dat je hebt in het eerste
jaar, maar is toch wel tof. De cursus is helaas niet echt volledig, dus
vergeet zeker niet naar de les te gaan om notities te nemen! (of gewoon
om je te amuseren met de grappige prof). Ook de groepswerkjes
die je zal moeten maken zijn redelijk belangrijk voor het examen.
Vergeet dus die groepswerkjes zeker niet goed door te nemen voor
het examen, het kan je al een hele hoop punten opleveren!
Cursus: Biochemie (BcBt)
Prof: Bart Devreese
Omschrijving: Dit lijkt een kleine cursus, maar laat je niet misleiden.
De inhoud is niet zo gemakkelijk! De lessen zijn interessant en de prof
maakt veel gebruik van ondersteunende foto’s en filmpjes. Hij zegt
ook in de lessen wat belangrijk is en niet. De laatste les is zeker een
aanrader, want dan vertelt hij hoe het examen in elkaar zit, welke
vragen hij kan stellen, wat de belangrijkste hoofdstukken zijn. De
werkcolleges zijn een extraatje, hieruit kun je enkele nuttige dingen
opsteken.
Cursus: Geologie (Ch)
Prof: prof. Elburg & prof. Jacobs
Omschrijving: Dit vak wordt gegeven door twee proffen en bestaat
dus uit 2 delen. Het deel van prof Elburg is relatief vanzelfsprekend,
behalve de mineralogie (die vaak je strot zal uithangen). Tracht zoveel
mogelijk alle eigenschappen van de meest voorkomende mineralen te
kennen. (Er wordt in de les gezegd welke te kennen zijn en welke niet.)
Het deel van prof Jacobs gaat over België en dient goed gekend te
zijn! Ook is er een excursie, waarvoor je een verslag dient te maken.
Prof Jacobs’ deel bestaat uit vier hoofdstukken en op het mondeling
examen stelt hij slechts 2 grote vragen en verwijst hij geregeld naar
de excursie, dus zorg dat je wakker bent wanneer je die beruchte
excursie maakt! De practica van dit vak zijn vrij saai en nutteloos,
dus lig er niet van wakker als je geen talent hebt om stenen juist te
identificeren... daar dienen geologen immers voor.
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Vakbeschrijvingen: the sequel
Cursus: Levenswetenschappen (BcBt)
Prof: Peter Vandenabeele
Omschrijving: Aanrader: Laat dit vak zeker niet liggen, want hij
komt nooit toe met zijn lessen en gaat de laatste 2 weken nog heel wat
extra les geven! Zijn lessen zijn niet zo interessant, maar misschien
wel handig voor de slides als blokhulp. Dit is een zwaar vak waar je
veel voor zult zweten, maar wie goed werkt wordt beloond met een
leuke zomer!
Cursus: Ecologie (Ch):
Prof: Prof. Lens & Prof. Verschuren
Omschrijving: Dit vak heeft op het eerste zicht een grote cursus,
maar is best wel leuk. De cursus zelf is ook zeer volledig
(verduidelijkende voorbeelden worden in de les gegeven) en de
tekeningetjes zijn vaak enorm verduidelijkend. Prof. Lens verwacht
dat je goed de leerstof begrijpt en kunt uitleggen wat alles precies
betekent (meestal met een goed voorbeeld). Prof. Verschuren
wil eerder dat je zijn leerstof kunt toepassen in zeer specifieke
scenario’s.
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Wedstrijd
Iedereen heeft de schattige kopjes gezien in het vorige Pipetje,
maar wie zijn ze écht? Ziehier, de correcte combinaties van de
vorige wedstrijd:

A
6

B
7

C
1

D
5

E
4

F
8

G
3

H
9

I
2

J
10

Sarah Serrarens (2de ma CH) had de meeste foto’s juist
gecombineerd en krijgt 2 gratis kaartjes voor Chemica’s
Comedy Night!
Voor de volgende wedstrijd... een belspelletje!

Tel alles op - 0 Euro per inzending - max. 1 zending per persoon!
Stuur je antwoord door naar jolien.devaere@gmail.com
(vermeld je naam en richting!) of gebruik het formulier op de
Chemica site. Bij meerdere winnaars wordt er geloot.
Je hebt tijd om te antwoorden tot zondag 20 maart.
Veel succes!
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Galabal
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Puzzel
Dit puzzelgenre heb ik met opzet voorbehouden voor dit
Pipetje. Nu onze schachtjes eindelijk gedoopt zijn, is deze
droge woordspeling eindelijk op zijn plaats.
Deze puzzel heet... Mijnschacht(en).
Via fantastische geologische technieken, waar de chemieschachtjes alles zullen over leren bij prof. Elburg en prof.
Jacobs, kunnen we de exacte positie bepalen van diamanten
die in de grond zitten. (Om de puzzels op te lossen mogen we
de onzekerheden op hun snelheden even verwaarlozen)
Het is de bedoeling om 1 mijnschacht te graven om alle
diamanten te bereiken. De getallen naast het rooster geven
aan hoeveel vakjes de tunnels mogen tellen in die rij/kolom.
Als er geen getallen staan, dan maakt het aantal niet uit. (Er is
toch maar 1 juiste oplossing) De schachten mogen elkaar niet
raken, ook niet diagonaal. Iedere tunnel eindigt als je bij een
diamant komt.
Voorbeeld:
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Puzzel
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Puzzel
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Puzzel
Bij deze puzzel zie je meerdere getallen in sommige rijen. In
dit geval slaat het aantal alleen op de vier vakjes links van het
getal.

Pipetje 4 - februari & maart 2011
19

Omgaan met examenresultaten
Examens, wie kent het niet? De vraag
is echter wat te doen als je resultaten
te zien krijgt die op z’n minst rampzalig
te noemen zijn. Je moeder weent een
nieuwe zondvloed bijeen en je vader
lijkt een beetje op de Torch uit
fantastic four, maar in plaats van
“Flame on” roept hij “WAT IS DIT!??”.
Om deze scenario’s te vermijden (de
wereld vergaat pas in 2012, dus uw moeder’s zondvloed willen
we liever nog niet op ons dak) geef ik, oma, enkele tips.
Voorbereiding
Voorkomen is beter dan genezen zei ik voor ik ons pépé opsloot
in de kelder. En raad eens? Ik had nog gelijk ook. Pépé heeft
me nooit bedrogen. Hij verhongerde wel maar dat is triviaal.
Enkele tips.
• Studeren is voor watjes. Als je gestudeert had las je dit niet en
als je dit niet leest ben je een watje.
• Doe alsof je studeert. Nadien kun je zeggen “Ik heb nochtans
hard gestudeert.” Met een beetje hoerenchance geloven ze
je!
• Dump je lief voordat hij/zij je middenin de examens
dumpt. Als je niet wilt dat hij/zij ondertussen een nieuw
iemand ontmoet raad ik pattex aan. Breng lijm
aan op muur in het kot, duw hem/haar
ertegen en zet water en eten binnen handbereik.
Een maandje later kun je hem/haar er weer
van halen. Als hij/zij kwaad is toon je je
borsten/breng je bloemen en pralines.
Werkt altijd.
• Verzamel nu bezwarend materiaal over je
proffen. Afpersen gaat nu eenmaal makkelijker
als je ook effectief iets hebt.
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Omgaan met examenresultaten
•
•
•

Verleid de prof. Waarschuwing van oma: enkel geschikt
voor mensen met Oedipus/Elektra-complexen.
Steel de examenvragen. Je krijgt extra respect van
mij als je het doet zoals in mission impossible.
Herhaal duizend keer tegen je ouders dat je dat
bepaald examen niet ziet zitten.
Behandeling

Na een examen voelt men vaak al aan of het extra zakgeld
of rode billetjes zal worden als je ouders de punten zien. Een
belangrijke methode bestaat eruit je ouders voor te bereiden
op de slechte puntjes.
•

•

•

Zeg gewoon dat het slecht ging. Als ze vragen hoe dat
komt, antwoordt men liefst: “Omdat jullie genen mij slechte
hersenen gegeven hebben, klojo’s!” Uw ouders zullen
opeens heel begripvol zijn.
Neem een vriend(in) mee naar huis om te studeren en
discussieer LUID hoe moelijk dat examen wel was en dat de
vragen van een niveau waren dat je nooit gezien hebt in
klas. Neuk hem/haar vervolgens plat als bedankje. Je lief
hangt toch vasgeplakt in zijn/haar kot.
Maak al een geschenkmandje met sorry op klaar. En koop
jezelf een mooie grafsteen, je moet er toch minstens 60
jaar onder liggen vooraleer ze je als mest gebruiken. (tip
van mij: crematie’s zijn goedkoper, vooral in de stookoven
van UGent.)
Busted!

Uiteindelijk komt dan de dag dat je het moet vertellen. Maar
hoe? Het loont om enkele dagen wachten om het nieuws te
melden, zodat je zelf over de schok heen bent. Zo kun je beter
terugslaan en sneller weglopen.
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Omgaan met examenresultaten
•
Huil. Tenzij je moeder een bitch of
			
een psychopaat is (die hebben geen
			
inlevingsvermogen), zal haar moeder			
alarm afgaan. Ze zal proberen je te
			
troosten en later je vader al eens
			
voorkneden. Ben je een man en vind
			
je huilen voor mietjes? Denk dan aan
			
alle feestjes die je mist wegens
huisarrest. Nu huilen, bitch!
• Verzin excuses en combineer met tip 1. Maak ze ook
geloofwaardig. “Ik was ziek” is een minder efficiënt excuus
als je de hele maand thuis gezond zat te wezen. Een lijst
van excuses volgt. Allen getest en goedgekeurd door Kerk
en Leven!
- Je bent zwanger en je was er met je gedachten
niet bij. Werkt niet bij jongens. Je kan je echt
zwanger laten maken (niet moeilijk en een abortus
is slechts 50€) of liegen en een miskraam faken.
- Je hebt een meisje zwanger gemaakt, ze pleegde
abortus en jij zat de hele examenperiode met je
gedachte bij dat arm kindje. (hoe katholieker je
ouders hoe beter dit werkt)
- Je denkt dat je homo bent en zat tijdens je examens
overhoop met jezelf. Werkt zeer goed bij meisjes
want dan is je vader enkel mogelijks geïntereseerd
of je een tape van HET hebt. Vergeet een maand
of twee later niet te zeggen dat het slechts een fase
was of je krijgt een vibrator/strap-on cadeau voor je
B-day.
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- Je bent verkracht geweest en hebt het geheim
gehouden. Iets zwaarder voor jongens. Maar hey,
het citadelpark ligt nog altijd in Gent. Voor de
durvers: probeer deze in het echt uit.
- Vervals je punten. Na een paar examenperiodes
ben je zo goed dat je geld kan vervalsen.
Zéér lucratief.
- Je herinnerde je dat toen je (nog) jong was, je
misbruikt bent geweest door een priester. Hierdoor
kon je je niet concentreren tijdens de examens.
Aangeraden door Vangheluwe!
Zorg er nadien wel voor dat je
volgende examens goed zijn. Leer
daarom altijd uit je fouten. Zodoende
neuk je geen twee keer de verkeerde
prof en onthoud dat de waarheid
vertellen voor watjes is!
Dylan
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Fopje flauw mopje

Wie heeft het grootste gat?
Mevrouwtje Ozonlaag

Some helium floats into a bar.
The bartender says: “Sorry, we don’t serve your kind here”.
The helium doesn’t react.
A neutrino walks into a bar.
The bartender says: “Sorry we don’t serve your kind here”.
The neutrino says: “I’m just passing through’.
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Gotta catch ‘em all!
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Gotta catch ‘em all!
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Gotta catch ‘em all!
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Wist je dat?
Wist je dat...
… de meeste dromen bedrog zijn?
… als ik naast jou wakker word, ik nog steeds droom?
… ik je adem voel en je gezicht zie?
… je een droom bent die naast me ligt?
… Marco Borsato naar het Chemica-galabal komt?
… bovenstaande een dikke leugen is (al dan niet jammer
genoeg)?
… ik me toch niet schuldig voel omwille van bovenstaande?
… dit is omdat de dj’s (ja, meerdere) stukken beter zijn Marco?
… als je dit nog niet wist, je dit nu weet?
… we er iets beters van wilden maken omwille van ons lustrum
dit jaar?
… het echt de moeite zal zijn?
… ik (Praeses) jullie daar allemaal verwacht?
... Bart Cannaerts onder andere een van de bedenkers/makers
is van Benidorm Bastards?
... Hij ons hopelijk goed zal kunnen doen lachen op onze
Comedy?
... Roel Steeno onze lachspieren anders wel zal doen afzien?
... Ik (Dylan) niet op tijd klaar was met romeo & Van Driessche
... Ik zaterdag namelijk geen zin had om te schrijven?
... De deadline gelukkig een paar dagen verlengd werd?
... Ik zaterdagavond op de tott’em fuif op mijn beide ogen
geslagen ben?
... Ik niet begonnen ben?
... Mijn rechteroog heel blauw zit?
... Ik hierdoor mijn werk vergeten was tot maandagnacht?
... Ik plots wakker schoot en dacht: “Shit! ‘t Pipetje!”
... Ik morgen (woensdag) wel klaar zal zijn?

		
28

Pipetje 4 - februari & maart 2011

Wist je dat? + Quotes
... Ik de gratie van de scriptor dus probeer te winnen met WJDtjes?
... Daikin wel een labo heeft waar ze chemische dingen doen?
... Mijn beste vriend daar een vakantiejob heeft gedaan?
... Hij in dat chemisch labo titraties moest doen?
... Ik pokkejaloers was?
... Hij titraties niet plezant vond?
... Ik dit begrijp?
... Niemand titraties leuk vindt?
... Iedereen zowat iedere dag 5x checkt op oasis om zijn punten
te weten te komen?
... Ik benieuwd ben of mijn favoriet praesidiumlid goede punten
heeft?
... Dit niet wil zeggen dat de rest van het praesidium niet
übercool is?
... Ik hoop dat de scriptor haar gezicht eens komt tonen op een
chemica-activiteit?
... Ik ga stoppen met slijmen?
...Ik (Scriptor) ook hoop op het 2de en 4de WJD’je hierboven?
Matteo op het examen elektromagnetisme:

Heel zijn tafel ligt vol papier (open boek examen), hij doet zijn flesje
spa open en al zijn blaadjes zijn nat.
Hij is ze aant ”afkuisen” aan zijn broek als de prof bij hem komt:
“wat is er hier gebeurd?”
Matteo: “Sorry meneer, mijn water is gebroken”
Prof. Dr. Schoukens (rationeel materiaal gebruik):
Over een bepaald polymeer: ”Je kan het in alle kleuren verkrijgen,
zolang het maar zwart is.”
Prof. P. Sandra (separation methods):
“And you know students spiking will not be good for your points”
(spiking = spieken in het Engels?)
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Kalender
Februari
Woensdag 16/02:
Aprés-Skifuif (Twitch)
Maandag 21/02:
Verkleedcantus (Sala)
Donderdag 24/02:
Comedy Night (Therminal)
Maart
Dinsdag 1/03:
Jeneveravond (Porter House)
07 & 08/03: krokus
Woensdag 09/03:
Kaas- & Wijnavond (Therminal)
Donderdag 10/03: Kroegentocht (her en der)
Dinsdag 15/03: Bierbowling (Overpoort Bowl)
Donderdag 17/03: Dies Natalisfuif
Lustrumweek: 21 tot 23 maart
Maandag: Karaoke-avond (Porter House)
Dinsdag: Vriendjes/Lustrumcantus (Sala)
Woensdag: voetbaltoernooi (GUSB)
Donderdag: Spelletjesavond/LAN-party (Outpost)
Vrijdag: Galabal (Decadance)

Opgelet! Deze data zijn mogelijks niet volledig en zijn bovendien
steeds vatbaar voor wijzigingen! Een immer correcte en
regelmatig geupdatete kalender kun je steeds vinden op de
Chemica site: http://fkserv.ugent.be/~chemica/
Indien de kalender op de site nog niet up-to-date is, je kan
een volledige lijst van de activiteiten en bijhorende informatie
vinden op het forum onder “algemene zaken”.
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Nawoord van de scriptor
Joepie! Het eerste Pipetje van
het jaar! 2011 is trouwens een
heel speciaal jaar. Waarom?
Ten eerste viert Chemica haar
45-jarig bestaan (maar dat
wist iedereen ondertussen al)
en ten tweede is 2011 het
internationale jaar van de
Chemie! Toeval? Eigenlijk wel...
Natuurlijk is iedereen ook
heel blij dat die rotexamens
eindelijk voorbij zijn en ik hoop, tegen de statistiek in (geen
wonder dat prof. Van Daele mij had gebuisd voor wiskunde II),
dat bij iedereen de resultaten op z’n minst meevallen.
Persoonlijk ben ik verheugd dat het tweede semester van start
is gegaan. Dit semester is altijd een stukje leuker dan het
eerste, om verschillende redenen. De winter loopt straks ten
einde en dan kunnen we ons terug buiten begeven zonder ons
te moeten verstoppen in een dikke winterjas. Veel belangrijker
is natuurlijk de rijkelijk gevulde Chemica-kalender, die staat te
pronken op de bladzijde hiernaast!
We zien ook onze proffen terug (geef toe, we zien de meeste
toch graag komen) die opnieuw moedig de klaslokalen trotseren
en eindeloos veel quotes en WJD’jes produceren. Opletten in
de lessen is dus de boodschap!
Ik wens iedereen alvast veel plezier met het tweede semester
en ik hoop dat ik ook enkele activiteiten zal kunnen bijwonen
in de nabije toekomst!
Jullie Scriptor, Jolien.
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!!

EEN GRATIS
RUGZAK ZAL JE
NIET LANCEREN
IN HET LEVEN.
ONS ADVIES HELPT JE ECHT VOORUIT.

Cadeautjes zijn leuk, maar onze job is jou correct advies
geven waar je echt iets mee bent. Maak een afspraak met een
KBC-adviseur en kom eens praten. www.kbc.be/jongeren

WIJ GAAN MET JE MEE

