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Voorwoord praeses
Ho, ho, hooo beste Chemicanen,
De eerste kerstmuziek is mij afgelopen maandag ten
ore gekomen, dus is het tijd om chocolademelk op te
warmen en kersttruien te dragen. Aangezien ik niet
meer in Sinterklaas geloof is het dus gelegitimeerd om in
kerstsfeer te zijn voor de goedheilig man voorbij is
gekomen. Met pijn in het hart zeggen we nu ook week 11
vaarwel. ‘It which must not be named’ komt nu wel gevaarlijk dicht bij.
Een beetje nostalgisch kijken we terug op heel wat activiteiten van de bovenste plank. Vooral
de schaats- en jeneveravond was een voltreffer! Bedankt voor jullie massale opkomst. Ook
Chemica @Ghelamco was best een succes. Een overwinning van de Gantoise in combinatie
met de studentenfanfare kon moeilijk fout lopen natuurlijk!
De nabije toekomst brengt ons traditioneel nog de legendarische massacantus. Boiten met
poulékes, mindere poulékes en ander dronken gespuis. Wie ondertussen nog niet genoeg
kreeg van chocolademelk of een goed doel kan op maandag 10 december zijn/haar goed
hart nog eens laten zien. Positieve karma gegarandeerd!
Zoals jullie zelf konden ondervinden, waren de afgelopen weken weer onvergetelijk. Maar
eens komt een tijd aan studeren, lieve elfjes. Iedereen moet noodgedwongen de herberg
verlaten en terug naar zijn stalletje voor een diepe winterslaap.
Niet getreurd! Wanneer de koude winter voorbij is, staat jullie favoriete praesidium weer
helemaal paraat! Het tweede semester belooft nog legendarischer te worden (Ahja, dan ben
ik al praeses vanaf week 1 😉 )
Groetjes en tot in 2019 (bad joke, wink)
Jullie praeses,
Fiston

2

Chemica Galabal!
Tijd om al even vooruit te blikken naar het tweede semester. Op vrijdag 8 maart 2019 gaat
namelijk het feest van het jaar door: het Chemica Galabal!
Dit is het moment waarop we voor éénmaal de vertrouwde Overpoort omruilen voor
chiquere oorden. Dit jaar vindt het galabal weer plaats in het Kollekasteel in Mariakerke.
Begin alvast maar te shoppen voor dat nieuwe kleedje of pak, want dit is hét moment om
eens volledig te stralen.
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Knabbel en Babbel

Het is 1 december en mijn aperitiefje met Knabbel en Babbel zit er alweer op voor deze
maand. Huh, zo vroeg al? Jep, we beginnen aan de laatste lesweken, liefste chemicaantjes.
Laat dit Pipetje een troost zijn! En terwijl wij hard studeren, op onze stylo’s bijten en nadien
eens goed genieten van de lesvrije week, zullen Knabbel en Babbel hun dagboekje goed
bijhouden. Hier alvast al de laatste knapperige verhaaltjes van 2018. Much love.
Laten we eens totaal niet chronologisch beginnen. Eerst en vooral omdat ik er niet aan uit
kan van wat wanneer is gebeurd. En omdat mijn brein draait op wanorde in maand 12 van
de kalender. PANIEK. CHAOS. ANARCHIE.
De Schaats- en Jeneveravond! Jullie snappen het al, “op de schaatsbaan vallen ze op het ijs
en in de Porter House in elkaars armen1”. Superstar F.S. still going strong, het wordt bijna
saai om daar nog iets over te zeggen. Ook al leek het deze eerst keer niet zo vlotjes te gaan.
Pogingen werden magistraal ontweken, er werd met veel spanning toegekeken, maar
uiteindelijk werd er nog mooi gescoord.
Over scoren gesproken, onze chemicaanse Wickmayerr en Gonzáles vonden elkaar in een
intense game op diezelfde avond. Het publiek wist al snel niet meer welke kant ze moesten
opkijken. Het vurig gelijkspel tussen Yanina en Fernando, of de inhaalmanoeuvre van F.S.?
Nu ja, Yanina speelde ook een andere match die avond. Een bal werd even uitgewisseld met
S.R., die zelf ook dacht een game aan te gaan met M.V.H.
“EN IS ER IETS GEBEURD TUSSEN M.V.H. EN YANINA?” Sorry bollekes, geen liefdesdriehoek
deze maand.

1 Oops, ik ben per ongeluk tegen uw mond gelopen. Sorry.
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Knabbel en Babbel

A.V.A., daarentegen, vond het leuk om zelf een driehoekje samen te stellen. Ze viel alweer
voor de jeugd, maar ook voor de iets mindere jeugd en dan nog wat daartussen ook. Wie
heeft ooit gezegd dat je één keuze moest maken tussen Dirkje, P.H. en een random kerel aan
de bar? Daar is het studentenleven voor. 💘
Even de tape verder terugdraaien: familiecantus. Op zich nog een kalme avond (misschien
niet genoeg tantes aanwezig?)
L.T. vond het wel dé gelegenheid om een mama haar schoentjes te versieren met wat
maagsappen. “Het waren tenminste geen Jordans,” hoor ik je al zeggen, Boots.
Daarnaast was een andere mama ge-char-meerd door onze Keizer Cantor en zijn broer. En
andere broers. En papa. En schoonmoeder. En gewoon gans Chemica. MIJN MAMA.
De titel van eerste scriptor die haar mama in het roddelrubriekje steekt gaat officieel naar
den deze. Commilitones, schachtjes en praesidiumleden, mijn mama’s ogen fonkelen nog
steeds wanneer ze over de familiecantus vertelt. Zeker een trouwe bezoeker voor jaren!
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Schaats- en Jeneveravond
Toch wel één van de avonden waar iedereen op staat te wachten in het eerste semester. De
perfecte combinatie van sport, feest, kerstsfeer, drank en vriendjes uitlachen op de
schaatsbaan. Ieder jaar opnieuw een groot succes, maar dit jaar, mannekes, dit jaar.
Massale opkomst! Een kudde van 110 chemicaanse poulékes op het ijs en daarna nog
ontelbaar in de Porter.
Het resultaat? Genoeg materiaal voor Knabbel en Babbel, mooie blauwe plekken, de vraag
“wanneer is de volgende jeneveravond?” en vooral: 600+ foto’s.
Je kan er in full HD van genieten op onze facebookpagina, maar hier alvast een mooie
selectie.
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Cocktail van de Maand
Aahhhhh, December! De maand waarin de vraag ‘welke week zijn we?’ wordt beantwoord
door een getal met twee cijfers, steevast gevolgd door pure paniek. De eerstejaartjes zijn al
lang achter hun bureau verdwenen, met de zeldzame uitzondering die nog op de Sterre
rondzwerft. Nog zo eentje die naar de titel van Braximus Maximus lonkt, kort ontsnapt uit
de Overpoort. U en ik echter, beste lezer, zijn voorbeeld-studenten. We beperken onze
nachtelijke bezoekjes aan de straat der zonden tot eenmaal per week, beginnen onze
cursussen al door te nemen en halen keer op keer 8 uur slaap per nacht.
Omdat zelfs wij, voorbeeldstudenten, af en toe ontspanning nodig hebben, is er nog steeds
een cocktail van de maand. Daar onze hersenen echter steeds optimaal moeten
functioneren, is elke vorm van verdovende middelen uit den boze. Vandaar, een alcoholvrije
cocktail van de maand! Hoera!

Negrita
Ik probeerde een alcoholvrije cocktail te vinden die
meer was dan fruitsap. Moeilijk, als Google’s eerste
hits allemaal Libelle en Flair artikels zijn.
Nonetheless, ik vond iets. De Negrita. Op basis
van een kruidige Shweppes tonic, zodat we geen
fruitsap-met-grenadine gevoel krijgen, wat de
niet alcohol drinkende medemens maar al te
vaak voorgeschoteld krijgt.
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Cocktail van de maand

Ingrediënten
5 cl Roze pompelmoes sap
3 cl Veenbessensap
10 cl Schweppes Premium Mixer Tonic Hibiscus

Moeilijk is dit recept niet. Je giet elk ingrediënt in een glas met ijs, roert alles eens galant
om en uw cocktail is klaar. Zorg dat de ingrediënten koel staan, extra verdunning is hier in
tegenstelling tot alcoholische cocktails niet nodig.
Geniet ervan, deze keer mag het à volonté zijn!
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Golden quotes
(stilte)
“Sorry, ik was even aan het lachen met je hoofd.”
- Een professor, een legende

“Die mensen die met een verrekijker naar de grond kijken.”
- Maxime over landmeetkunde

“ ’t Is niet omdat ge uw regels hebt dat ge niet kunt zuigen!”
- Lucas

Trooper!
Kerst is nabij! Shop jij online voor cadeautjes? Doe dat dan via Trooper, het kost je geen cent
extra en je steunt er je kring mee!
Hoe meer centjes bij ons, hoe minder centjes jullie zullen betalen voor jenevertjes en
activiteiten! https://www.trooper.be/
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Hoe overleef jij de blok?
Dames en heren, appelen en peren, boeren en boerinnen, het spektakel gaat beginnen!
De eerste blok voor sommigen, de zoveelste voor anderen. Eén ding is zeker, we moeten er
allemaal door2 .
Ben je op zoek naar de meest effectieve studeertips gegeven door wetenschappers? Dan ben
je hier op de juiste plek. Er werd alweer random, uit het niets, éénzelfde vraag gecopypastet3 en gestuurd naar mijn online contacten. Want als ik één ding heb geleerd in
november, is dat zeker wel dat mensen geweldig kunnen antwoorden.
Hieronder dus dé ultimate blok-survivalgids, door studenten en voor studenten. En als ik zelf
nog een paar persoonlijke tips kan geven: blijf ademen, herhaal niet té vaak van hetzelfde
op een te korte tijd, vertrouw je hersenen, U Can’t Touch This van MC Hammer, veel
mandarijntjes van de Sint eten en investeer in een gele fluostift.

2 https://www.youtube.com/watch?v=gbrbUfYSt0E on repeat
3 Effectief

het voltooid deelwoord van copy-pasten
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Hoe overleef jij de blok?
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Nobelprijs voor economie
De Nobelprijs voor economie gaat dit jaar naar twee Amerikanen, William D. Nordhaus en
Paul M. Romer voor respectievelijk “de integratie van klimaatverandering in macroeconomische langetermijnanalyse” en “de integratie van technologische innovaties in
macro-economische langetermijnanalyse”.
Deze laureaten hebben methoden ontworpen om enkele van de meest elementaire en
dringende vragen van onze tijd aan te pakken over hoe we duurzame economische groei op
lange termijn creëren.
De Nobelprijs voor economie is niet een van de prijzen oorspronkelijk ingesteld door Alfred
Nobel, maar deze twee economen werden bekroond tot laureaten voor het aanzienlijk
verbreden van de strekking van de economische analyse door modellen te bouwen die
verklaren hoe de markteconomie interageert met natuur en kennis.
Technologische verandering
Paul Romer demonstreert hoe kennis kan functioneren
als drijvende kracht voor economische groei op de
lange termijn. Voorgaand macro-economisch
onderzoek had de nadruk gelegd op technologische
innovatie als belangrijkste motor van economische
groei, maar had niet gemodelleerd hoe economische
beslissingen en marktomstandigheden de creatie van
nieuwe technologieën bepalen. Romer loste dit probleem
op door aan te tonen hoe economische krachten de
bereidheid van bedrijven beheersen om nieuwe ideeën en
innovaties te produceren. Met andere woorden, landen kunnen hun onderliggende
prestaties verbeteren als ze zich concentreren op maatregelen aan de aanbodzijde zoals
onderzoek, ontwikkeling, innovatie en vaardigheden.
De oplossing van Romer, die in 1990 werd gepubliceerd, legde de basis voor wat nu de
endogene groeitheorie wordt genoemd. De theorie is zowel conceptueel als praktisch, omdat
het verklaart hoe ideeën anders zijn dan andere goederen en specifieke omstandigheden
vereisen om te bloeien op de markt. De theorie van Romer heeft geleid tot enorme
hoeveelheden nieuw onderzoek naar de regeling en het beleid die nieuwe ideeën en
welvaart op lange termijn stimuleren.
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Nobelprijs voor economie

Klimaatverandering
De bevindingen van Nordhaus gaan over interacties
tussen maatschappij en natuur. Nordhaus besloot in
de jaren zeventig aan dit onderwerp te werken omdat
wetenschappers zich steeds meer zorgen maakten
over de verbranding van fossiele brandstoffen,
resulterend in een warmer klimaat. Halverwege de
jaren negentig ontwikkelde hij als eerste een
geïntegreerd beoordelingsmodel, d.w.z. een kwantitatief
model
dat de wereldwijde wisselwerking tussen de economie en het
klimaat beschrijft. Zijn model integreert theorieën en empirische resultaten uit de
natuurkunde, scheikunde en economie. Het model van Nordhaus is nu wijdverspreid en
wordt gebruikt om te simuleren hoe de economie en het klimaat co-evolueren. Het wordt
gebruikt om de gevolgen van klimaatbeleidsinterventies, bijvoorbeeld koolstofbelastingen,
te onderzoeken. Hij is namelijk een prominente voorstandervan het gebruik van een
uniform toegepaste koolstofbelasting als de beste manier om echte kosten te maken van het
gebruik van fossiele brandstoffen en dus de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
Reagerend op het nieuws van zijn prijs, zei Romer dat het perfect mogelijk was om de
opwarming van de aarde tot maximaal 1,5C te beperken, in overeenstemming met de
laatste aanbeveling van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering van de
VN.
"Een probleem vandaag is dat mensen denken dat de bescherming van het milieu zo
kostbaar en zo moeilijk is dat ze het probleem willen negeren en doen alsof het niet bestaat.
Mensen zijn in staat tot verbazingwekkende prestaties als we ons daarop richten. "
Per Krusell, een van de juryleden die de prijs uitreikten, zei dat beide mannen deel
uitmaakten van dezelfde agenda, denkend aan "long-run, globale" kwesties. Romer en
Nordhaus "hadden soortgelijke opvattingen over economisch beleid en marktfalen, hoewel
ze er op het eerste gezicht anders uitzagen".
De grafiek op de volgende bladzijde toont de CO2-uitstoot voor vier verschillende types
klimaatbeleid volgens zijn simulaties.
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Nobelprijs voor economie

Legende:
1. Basis: Geen nieuw beleid inzake klimaatverandering dat verder gaat dan die in 2015
2. Opt: Koolstofbelastingen die wereldwijde welvaart maximaliseren, met behulp van
conventionele economische onderstellingen over het belang van de welvaart van
toekomstige generaties
3. Stern: Koolstofbelastingen die wereldwijde welvaart maximaliseren, met aanzienlijk
meer nadruk op het welzijn van toekomstige generaties dan in scenario 2, zoals
voorgesteld in The Economics of Climate Change: The Stern Review (een 700 pagina’s lang
rapport, in 2006 gepubliceerd in opdracht van de Britse regering)

4. T < 2,5: Belastingen die hoog genoeg zijn om de klimaatopwarming van meer dan
25°C te beperken, worden geïmplementeerd tegen minimale wereldwijde
welvaartskosten

Bronnen: nobelprize.org
thegardian.com
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Op Buitenlandse stage met IAESTE

Gegroet Chemicanen, hier is IAESTE weer met je welverdiende portie internationalisering! In
deze koude wintereditie: een getuigenis van een Sterrestudent om je ondanks de kille
temperaturen toch wat warm te maken om volgende zomer in het buitenland door te
brengen op een van onze onvergetelijke IAESTE stages. Daarnaast volgen ook enkele
praktische zaken over hoe je jouw droomstage kan bemachtigen.
IAESTE?
Beginnen doen we zoals steeds met de vraag: wat is IAESTE ook alweer? The International
Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) is een organisatie
die wereldwijd, in meer dan 80 landen, actief is en jaarlijks talrijke studenten uit
ingenieurs-, informatica- en wetenschapsrichtingen de kans geeft om waardevolle
buitenlandse werkervaring op te doen. Een IAESTE-stage staat niet alleen mooi op je CV,
maar geeft je ook de kans om je volledig onder te dompelen in een compleet nieuwe
cultuur en is dus meteen ook een prachtige levenservaring.
Smaakmakertje
In deze rubriek laten we een mede-Sterrestudent, Kaat, aan het woord die afgelopen zomer
op stage geweest is met IAESTE. Als fysicastudente bracht ze zes weken van haar zomer door
in Slowakije. Laat jullie echter niet misleiden, er zijn ook talrijke stages beschikbaar voor
chemie- en biochemiestudenten, waarvan getuigenissen in de eerste editie van ’t Pipetje al
aan bod kwamen.
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Op buitenlandse stage met IAESTE

Kaat Van der Eycken, Fysica en Sterrenkunde, Slowakije
“When I was thinking about going on an IAESTE internship, I
wanted to go somewhere where the internship itself would be
interesting and fun, the destination didn’t matter. That’s how I
found the internship in Bratislava, Slovakia.
Apart from my internship itself, which was more than interesting,
I did so many different things during my six weeks of stay. I went to
visit every single tourist attraction in Bratislava, went to Vienna, went
hiking in the High Tatras, got to know the Slovak cuisine, got to know new people… It was an
amazing experience and I can only recommend everyone to go on an IAESTE internship as
well.”

Wishlist
Voor al wie op 29/11 ons info-event vol getuigenissen en praktische richtlijnen gemist heeft:
geen getreur. Alle details staan duidelijk uitgelegd op onze website. Momenteel is je
belangrijkste opdracht de wishlist invullen. Aan de hand van deze niet-bindende
voorkeurslijst komen we te weten welke soort stages (vakgebied, duur en locatie) het meest
gegeerd zijn bij de studenten die met ons op stage willen volgende zomer. Zo helpt het ons
om een zo relevant mogelijk aanbod aan stages te verzamelen. Dit is de eerste stap richting
een onvergetelijke zomer! Voor verdere updates omtrent praktische richtlijnen verwijs ik
graag naar de mailinglijst (wij spammen jullie absoluut niet met onnodige mails!) en onze
website en Facebookpagina.
Volg ons!
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines?
• Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE Belgium’
• Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen naar iaeste@vtk.ugent.be
• Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website www.iaeste.be
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Test: Wat zit er in jouw kerstsok?
Knock knock, who’s there? De Kerstman, aye! “dE kErStmAn kLoPT NiEt AaN dE DeUr, DiE
kOMt DoOr dE sChOorStEeN”
Anyway, jouw kerstsok hangt al klaar, thuis of op kot, en je wacht vol verwondering op een
kleinigheid van Santa Claus. Je wilt al weten wat hij dit jaar zal brengen, die bolle deugniet.
Kom het te weten via dit super betrouwbaar testje!
(Even eerlijk, als je effectief een sok hebt opgehangen en je verwacht dat meneer
kerstmensch daar iets in zal schuiven, lees dan vooral niet deze voetnoot4)
1. Jij koopt jouw kerstcadeaus:
a) In december
b) Op kerstdag zelf. PANIEK
c) In januari, tzijn dan solden eh motjeee
d) Kerstcadeaus? Hallow, ik ben de kerstman niet eh
2. Wat doe je met Nieuwjaar?
a) Familiediner
b) Boiten met de poulékes
c) Blokken
d) Niets
3. Jij zit het liefst:
a) Op een paard
b) On top
c) Op schema
d) Op de schachtentemmers

4 De Kerstman bestaat niet
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Test: wat zit er in jouw kerstsok?

4. Muil jij soms eens in de Overpoort?
a) Nooit, I aM nOt ThAt TyPe5
b) Eén pintje, één pouléke
c) Wat is de Overpoort?
d) Zo lang mijn lief het maar niet ziet
5. Jouw lievelingsdier?
a) Hond
b) Cath
c) 18/206
d) Boots
6. Favoriete kleurencombo:
a) Glitters
b) Wit en Blauw7
c) Groen en Blauw8
d) Zwart en Geel9
7. Met wie zou je op date gaan?
a) Schachten
b) Assistenten
c) Praesidium
d) Faust Superstar
8 Wa
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5 En lelijk
6 Ik hoop dat je dan de vragen op je examen beter kan lezen
7 Zoals het hoort
8 Dus wetenschappen is niets voor u?
9 Geef

dit Pipetje terug aan een Chemicaan
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Test: wat zit er in jouw kerstsok?

Je hebt het vaakst a geantwoord:

Een cadeaubon

Net als jouw antwoorden: vrij mainstream en niet zo olé olé. Wel een cadeau waar je iets aan
hebt, maar de Kerstman heeft niet zo veel moeite gedaan.
Dat enthousiasme dat je faket wanneer je je pakje opent, je verdient er een Oscar voor. Die
kan je verkopen en er een cooler cadeau mee kopen.
Je hebt het vaakst b geantwoord:

Een stoel

Studeer jij toevallig taal- en letterkunde? Is jouw naam Steve?
De Kerstman kent jouw passie voor zitmeubilair maar al te goed. Jouw sok is nu wel
gescheurd, maar kijk eens naar die mooie stoel. Alvast veel zit- of draagplezier!10
Je hebt het vaakst c geantwoord:

Sokken

Dit is kerstception. Sokken in een sok. What a time to be alive. Hoe ouder je wordt, hoe meer
je dit mainstream cadeau apprecieert.

Je hebt het vaakst d geantwoord:

Tinder Plus

Onbeperkte likes, laatste swipe terugspoelen, 5 superlikes per dag en de wereld rondswipen
zonder uw sofa te verlaten. Jouw Tinder game krijgt een serieuze update, een one way ticket
to succes, als je maar geen hondenfoto’s gebruikt in je profiel.

10 Toevallig toch geen Steve? Kijk, je hebt nu gewoon een random stoel extra
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De avonturen van Barry
Even een throwback: oktober 2017, de meest voorbeeldige feut
van Gent liep een week rond met een giga minion genaamd
Barry. Befaamd en bemind door allen, het werd deze feut al
snel duidelijk dat dit het begin was van een chemicaans
ritueel. Barry zal doorgegeven worden en jaarlijks dé week
van zijn leven meemaken, telkens met een nieuwe feut. Een
artikel verscheen in het Pipetje van toen met de belofte: “He’ll be
back.”
Een belofte die nagekomen werd! Daar stond hij dan, op de schachtenverkoop, klaar om zijn
nieuwe eigenaar te ontmoeten. Het spreekt voor zich dat dit niet zomaar een feut mocht zijn.
Er kwam een praeses op de markt. De keuze werd al snel gemaakt, DIT WORDT HEM.
Zo belandde Barry in de armen van Mica, de braafste cupcake van GBK én Chemica. En zo
pinkte ik ook een traantje weg bij het herlezen van mijn eerste artikel in het Pipetje en mijn
mooie tijd met Barry.
Emotionele scriptor laat nu het woord aan GBK praeses.

Het was al weer een paar weken geleden dat de beruchte
doop erop zat. Eindelijk waren we schachten van
Chemica geworden, maar dit was niet voor we een
lading opdrachten van onze meesters de weken
ervoor hadden volbracht. Een van die opdrachten was
ervoor zorgen dat Barry DE tijd van zijn leven kreeg
(voor hij weer 51 weken ergens op een kot belandt en
niet buiten komt). Dit jaar was het de eer aan mij om
hiervoor te zorgen. Dat betekende dat Barry zijn
vertrouwde omgeving van de chemie even achterliet om de
wondere wereld der biologie te verkennen!
En wat voor avonturen het waren, we gingen direct met Barry naar de Overpoort, hij danste
mee, hij at pizza, kortom alles wat je van uitgaan met Chemica kan verwachten. De dag erna
moesten we echter allebei op een excursie naar de Westerschelde om stalen van de lokale
fauna te nemen.
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De avonturen van Barry

Barry mocht jammer genoeg van de aanwezige assistent de bus niet verlaten, maar dat
stopte hem niet om van het aanwezig vrouwelijk schoon te genieten en mee tedoen met de
predrink op de bus voor de Beiaardcantus later op de dag. Op de Beiaardcantus zelf is Barry
niet meegegaan omdat dit wellicht het einde van Barry zijn bestaan kon hebben betekend.

Gelukkig voor Barry kon hij toch wel van een cantus genieten. De dag na de Beiaardcantus
had GBK haar voordoopcantus waar Barry natuurlijk aan de hoogpraesidiumtafel mocht
zitten om van dit wonderlijke gebeuren te kunnen genieten. Hij was mijn trouwe
rechterhand die meezong, meedronk en mee kapot ging (niet letterlijk, hij leeft nog). De fun
kon jammer genoeg niet blijven duren, mijn vice dacht dat het een goed idee was om Barry
te verwijten dat hij geen gedoopt GBK-lid was en dus in de schachtenbak moest zitten. Na
mijn verzet waren de aanwezige prosenioren in opstand gekomen en is de discussie
geëindigd met Barry in de schachtenbak en mijn vice die als een zeehond over de vloer
mocht kruipen.
De maandag hierop was het tijd om onze sportieve geesten boven te halen en hebben we
gesupporterd op het IFT. Omdat Barry toch nog steeds chemische roots heeft (en omdat GBK
aan het verliezen was), hebben we onze aandacht gedeeld over beide kringen tijdens de
heel spannende en close volleybalmatch tussen GBK en Chemica. Die dag is dan uiteindelijk
ook uitgedraaid op een geweldige fuif die het einde van Barry zijn weken in de
buitenwereld betekende. Door dit hele drukke schema heeft Barry jammer genoeg geen
lessen kunnen volgen maar kon altijd goed uitslapen zodat we ’s avonds weer konden
feesten!
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De avonturen van Barry

Nog een woordje voor mijn twee lieve kopers:
Mij laten dopen bij Chemica was al een hoogtepunt, maar gekocht worden door jullie twee
maakte dit nog extra speciaal. Dat twee goddelijke verschijningen mij hebben uitgekozen
tussen alle andere feuten… Ik ben jullie eeuwig dankbaar! Een week van plezier, de mooiste
kledij, catwalken in de S5, koken als een echte prinses, versierd worden als de prachtige
cupcake die ik ben… Beter kan een feut niet dromen!
Veel liefs
Forever your feutje
Mica (echt Mica, geen catfish ofzo)
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Memes of the month
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Nawoord

Nawoord
Chemicaan!
Als je dit leest, heb je 11 weken les en 25 pagina's
zever11 overleefd. Hiep hiep hoera! Nog één week, twee
sudoku's, een paar raadsels en kleurplaten te gaan, je
bent er bijna door. Wat er na week 12 en pagina 32 op
je te wachten staat is on a whole new level of existing.
Eerstejaar , maak kennis met je alter ego, blokk ende-ik . Zowel
het prototype als de 2.0 versie van jezelf. Schrik niet van je meest
primitieve gedrag en behoef ten die zich spontaan zullen uiten. Laat je verrassen door
onbek ende krachten en capaciteiten van je lichaam en brein. Zie jezelf verander en in een
study beast en een versleten vod tegelijk ertijd . De overgang van de ene toestand naar de
ander e is een pr oces waar de blokk er weinig contr ole over heef t.
De wilde blokk er in zijn na tuurlijk e habita t, een documentair e van Na tional Chemigr aphic.
En nu de minder dramatische versie: geen paniek, het komt allemaal goed! De blok, dat
heeft zo zijn charmes, vind ik. Mijn favoriete deel ervan is het “wonen” in de S5 en daar dan
op mijn sokk en rondlopen 12 en hummus ver orber en met de maatjes tijdens de pauzes.
It’s the lit tle things .
Genoeg over dat studer en en mijn passie voor de schoenloze levens stijl. Nutteloos om een
halve pagina te besteden aan bloktalk, toch? Oops.
Even een terugblik naar de voorbije 2-3 weekjes. De cantus sen waren, zoals gewoonlijk,
geweldig wijs en de schaats- en jenever avond was een mooie afsluiter van onze Feestjes (en
Sportjes!).
De minivoetbal vrouwen tegen VPPK was anders ook extreem plezant, ondank s de score van
25-0 en het eten van de kerstmarkt dat zich een weg naar boven probeer de te zwemmen.
We hadden mis schien geen voetbalskills, maar plezier hadden we voor de ganse zaal!

11 Mopje, quality content
12 Absolute guilty pleasure
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Week 11 begon in volle kerstsfeer met de kerstmarkt op Campus Sterre. Lekker warm eten,
drankjes, muziek, een proffenverkoop en alle gezelligheid die je verwacht van een
kerstmarkt. En met winst die geschonken wordt aan het goede doel! Ook onze faculteit deed
dus mee aan De Warmste Week. Een absoluut geweldig initiatief en memorabele dag!
Sneeuwvlokjes, het wordt eens tijd dat ik dit laatste Pipetje van 2018 afsluit. Wat heb ik
genoten van dit eerste semester als Scriptor! Nu even een winterslaapje voor mijn functie,
maar zeker niet al te lang. Want meer tijd om te schrijven = meer tijd om meer te schrijven.
In februari beval ik weer van een 30-40-tal bladzijden, vol avonturen van de afgelopen
maanden en andere high quality content. En met jullie hulp! Ik herhaal het maar al te graag;
jullie maken het nieuws. Stuur er maar op los, schatjes.
Enorm veel succes toegewenst aan iedereen en nadien een zalige lesvrije week!
Happy Exams, and may the odds be ever in your favor.
Kusjes
Jullie Scriptor
Maud
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Breinbrekers

Oplossingen vorige maand

1.

Honderd dozen staan op een rij en een kostbaar krat Rougekes is verborgen in één van hen. Je weet niet in
welke doos. Alle dozen hebben exact dezelfde label (zie afbeelding), maar voor slechts één doos is dit de
waarheid.
Wat is het minimum aantal dozen dat je moet openen om er zeker van te zijn welke doos de
Rougekes bevat?

Het Rougeke bevindt zich ofwel in
de doos rechts hiervan ofwel de
doos links hiervan.

Antwoord: 1
Stel dat de doos met de Rougekes zich tussen twee dozen bevindt. Beide dozen hebben in
dat geval een waarheidsgetrouwe verklaring. Dit kan echter niet, omdat er maar één
waarheidsgetrouwe verklaring is en elke doos dezelfde boodschap draagt. De Rougekes zitten
dus in het meest linkse vak of in het meest rechtse vak. Je hoeft dus slechts één van deze
twee dozen te openen om met zekerheid te weten waar de prijs zit.
2.

Stel, je hebt een buis met 30 robotmieren (clones van Céline De PesseMier) aan één uiteinde en 20 aan het
andere uiteinde. Alle mieren aan beide kanten beginnen te marcheren in een rij en aan hetzelfde tempo, naar
het andere uiteinde van de buis. Wanneer twee robotmieren tegen elkaar botsen, draaien ze zich meteen om
en lopen ze de andere kant op.
Hoeveel botsingen zullen er in totaal zijn?

Antwoord: 600
In plaats van je voor te stellen dat de mieren tegen elkaar botsen, stel je je voor dat ze elkaar
passeren. We kunnen dit doen omdat het resultaat hetzelfde is: twee mieren komen naar
elkaar toe en ze gaan weg uit elkaar.
Deze versie van het probleem is veel eenvoudiger. Elk van de roboanten passeert de roboants
aan de andere kant, voor een totaal van 20 x 30 = 600 botsingen.
bron: brilliant.org
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Sudoku
Easy Peasy

`

Hard
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Kleurplaten
Geen kleurstiften in je pennenzak? Ah, well…
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Kalender
10 DEC

IFK Badminton @GUSB

12 DEC

Massacantus @Flanders Expo

SOON

Examens :))

SOON

Nog meer examens

01 FEB

Chemica op Hoogtestage @Andorra

04 FEB

Verjaardag Scriptor

12 FEB

Openingsvat @Porter House

13 FEB

Blandina + Wetenschappen Speeddate

19 FEB

Heropeningscantus @Karaoke

21 FEB

Verbroedering VBK @Delta
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