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Beste eerstejaar 

 

Welkom bij Chemica, de studentenvereniging voor alle studenten Chemie 

en Biochemie & Biotechnologie aan de Universiteit Gent. Bij ons kan je in 

de eerste plaats terecht voor al je cursussen en labomateriaal aan de 

goedkoopste prijzen. Bijkomende studiehulp voorzien we door het ter 

beschikking stellen van examenvragen op onze website en een open forum 

waar dringende vragen kunnen worden gesteld. 

 

Chemica verzorgt niet alleen de inspanning maar natuurlijk ook de 

ontspanning. Wekelijks organiseren wij activiteiten zoals fuiven, cantussen, 

gratis(!) vaten, etc. Zelfs een comedy avond en een galabal worden door 

ons verzorgd!  

 

Mocht je na al het fuiven en studeren nog energie over hebben, kan je die 

moeiteloos kwijt raken door samen met Chemica te gaan sporten. Lopen, 

zwemmen, voetballen, … Noem maar op. Chemica was afgelopen jaren 

steeds vertegenwoordigd in alle grote sportcompetities van de UGent zoals 

het Interfacultair Toernooi,  het Interfacultair Kampioenschap en de 12-

Urenloop. Daarenboven beschikt Chemica ook over een eigen rugbyploeg! 

 

Nog steeds niet overtuigd om lid te worden? Weet dan ook dat je met je 

Chemica-lidkaart, automatisch lid bent van de overkoepelende 

studentenvereniging van alle Gentse studenten, het Facultair Konvent (FK). 

Bovendien krijg je op vertoon van je lidkaart korting op al onze cursussen 

en activiteiten en korting bij onze verschillende sponsors! Bovenop dit alles 

ontvang je nog ons maandelijks Clubblad ‘Pipetje’ met wedstrijden, nuttige 

informatie, roddels, leuke weetjes, etc. 

 

Zoals je ziet, is er dus geen enkele reden om geen lid te worden! Ik hoop je 

dan ook zoveel mogelijk te mogen verwelkomen op onze activiteiten! 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jullie Praeses 

Gert-Jan Hofman 
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Op deze kaart vind je zowel gevaarlijke locaties terug die je kennis proberen 

bij te brengen als schatrijke locaties die vaak beloond worden met gratis 

drank, leuke activiteiten en een gratis Pipetje.  

 

 

 

Universitaire sites:  

*Complex Ledeganck  

*Campus De Sterre 

 

 

 

 

NMBS Station: 

* Gent St. – Pieters 

 

 

 

 

 

Regio Overpoort & Sint – Pietersplein 

 

 

 

 

 

Stadcentrum
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Complex Ledeganck 

Hier zullen zowel de chemisten als biochemisten van de eerste bachelor 

veel tijd spenderen. Het gebouw heeft een stuk of vijf auditoria, waarvan 

twee grote en drie kleinere. Het gebouw bestaat nog uit verschillende 

fases, die nogal ingewikkeld in elkaar zitten, waar je practicumzalen voor 

vakken zoals Ecologie & Anatomie terugvindt, maar de kans is behoorlijk 

klein dat jij daar ooit terecht zal komen. Naast het complex ligt ook de 

Plantentuin. Tijdens het practica plantkunde wordt er veel beroep gedaan 

op planten en bloemen uit deze tuin.  

 

Campus Sterre 

De lessen die niet aan bod komen in het Complex Ledeganck zullen 

doorgaan op Campus Sterre. Ieder gebouw huist een specifieke vakgroep 

en de locaties van de hoorcolleges zullen meestal overeenstemmen met de 

vakgroep van het betrokken gebouw. Zo vind je Organische Chemie terug in 

S4, Wiskunde in S9, etc. De praktische lessen zullen eveneens doorgaan op 

Campus Sterre.  

 

Tussen elke lesblok zitten er 15 minuten pauze, tenzij je een springuur hebt 

of het middagpauze is. In die vijftien minuten kan je eens lekker je benen 

strekken en een koekje eten indien je op dezelfde locaties blijft, maar 

wanneer je je van de ene site naar de andere moet begeven, kunnen deze 

wel eens behoorlijk stresserend zijn. Op het plannetje hieronder vind je de 

kortste route van De Ledeganck (fietsenstalling Kraaistraat) naar De Sterre.
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Porter House 

 

Porter House is al jaren het stamcafé van Chemica. Op deze locatie kun je 

een reeks aan Chemica-activiteiten verwachten, zoals de Meter-& 

peteravond, Jeneveravond, Cocktailavond, Karaoke avond en nog veel 

meer. Porter House is een gezellige Irish Pub, maar kan ’s avonds nogal vol 

zitten met studenten. Gelukkig zijn er buiten ook tafels beschikbaar zodat je 

altijd even aan de drukte kan ontsnappen. De sfeer is altijd goed en de 

bediening is steeds vriendelijk. Op woensdagavond gaan hier ook vaak 

enkele Erasmusstudenten compleet uit de bol. Nu komt het belangrijkste in 

heel dit tekstje die de Porter nog zo speciaal maakt; de gratis vaten van 

Chemica zijn steeds hier te consumeren! 

 

  

Salamander 

 

De Salamander, ook wel de Sala genoemd, is het tweede stamcafé van 

Chemica. Gelegen in de Overpoortstraat wordt de Sala al sinds 1978 met 

groot succes uitgebaat door Rita en Pottie. In het achterzaaltje van de Sala 

worden zo goed als altijd cantussen gehouden. Of het nu ’s ochtends, ’s 

middags of ’s avonds is, in dit café zien ze graag studenten komen. Voor wie 

graag een pintje drinkt, zijn er 33 cl’s verkrijgbaar, iets wat stukken 

goedkoper uitkomt na een geslaagde drinkavond. Handig aan dit café is dat 

je er al je snacks mag nuttigen. Zit je ’s ochtends met een springuurtje en 

heb je geen kot? Niet getreurd, want de Sala opent zijn deuren omstreeks 

10u zodat je er op je gemakje met medestudenten een kaartje kan leggen 

met een lekkere chocomelk of voor de durvers een fris pintje.  Ook dit café 

is net zoals de Porter een zeer druk café ’s avonds. 
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De Rector 

 

De Rector is de blauwe fuifzaal in het rustige zijstraatje van de 

Overpoortstraat. Op regelmatige basis worden er op deze locatie fuiven 

gehouden en ook Chemica durft deze zaal wel eens afhuren om een fuifje 

te organiseren samen met andere kringen.  

 

 

Twitch 

 

De Twitch bezit dezelfde functie als De Rector. Ben jij een echte fuifbeest, 

dan kan je hier wel enkele uren tijdens je studentenleven spenderen. 

Daarna honger? Niet erg, want naast deze zaal is er namelijk een 

hamburgertent en een frituur gevestigd.  

 

 

De Gouden Saté 

 

De Gouden Saté, ook wel simpelweg Julien genoemd, is volgens velen het 

beste frietkot van Gent! Het is er vaak druk, maar het is nooit lang wachten. 

Vraag naast de normale menukaart ook zeker eens naar de specialere 

gerechten en wie weet vallen ze wel bij jou in de smaak. 

 

 

De Skyline 

 

De Skyline is net als Julien een frituur. De Skyline is minder druk dan Julien 

en hier kan je ook je frietjes binnen nuttigen. Ben je een grote fan van 

Bicky’s, dan is de Skyline de oplossing voor jou, want waarschijnlijk nergens 

in Gent kan je goedkoper aan je Bicky Burger geraken. 

De Skyline moet ook zeker niet onderdoen voor Julien, want hier kan je 

eveneens lekkere frietjes eten voor minder geld. Daarbovenop krijgt 

Chemica op donderdag 10% korting, mits vertoon van lidkaart of lint.
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Waar eet je als student? Goeie vraag. Weet nu al dat je door het 

studentenleven zeker geen kilo’s kwijtspeelt, want hier draait alles rond 

snelle snacks. Gelukkig is onze Sportpraeses, Lieven, er nog om af en toe 

een activiteit te organiseren om de ongezonde maaltijden en het bier van 

de vorige activiteiten er wat van af te sporten. 

 

Studentenresto’s 

Indien je op vertoon van je studentenkaart in de resto’s van UGent gaat 

gaan eten, kan je voor een relatief goedkope prijs een volwaardige maaltijd 

krijgen. Over De Sterre is Resto Astrid gelegen. In deze resto zijn enkel 

broodjes en dagmenu’s verkrijgbaar. Wees wel gewaarschuwd dat er vaak 

plaats te kort is in deze resto. Indien je een plaatsje wilt om te eten in deze 

resto, is treuzelen zeker niet de oplossing. Aan de UFO is nog een resto 

gelegen, namelijk Resto Brug. In deze resto’s kun je naast de gewone 

maaltijden en broodjes ook snacks zoals spaghetti, kaaskroketten, etc. 

krijgen. Wie van de Ledeganck komt en liever niet zo ver fiets kan altijd zijn 

maaltijd opeten in Resto Kantienberg.  

 

Frituur 

Zoals eerder vermeld kun je in de Skyline zeer goedkoop eten en bij De 

Gouden Saté heel goed eten, maar dit zijn zeker en vast niet de enige 

frituren in Gent. Het centrum is overspoeld met frituren. Als je jouw kot 

uitloopt, zal er zeker en vast wel eentje binnen de 100m te bespeuren zijn. 

Zo heb je altijd last minute voedsel bij de hand en weet je waar je moet zijn 

voor een avondsnack. 

 

Ribbetjes 

Net zoals bij de frietkoten kan je eveneens op verscheidene plaatsen 

ribbetjes gaan eten. De twee grootste rivaliserende restaurants die 

ribbetjes à volonté aanbieden zijn Amadeus en De Gekroonde Hoofden. De 

meningen zijn verdeeld over welke de beste is. Het is dus aan jou om ze 

beiden te testen en je eigen oordeel te vellen, want van twee maal (of 

meer) ribbetjes te eten ga je heus niet dood. 
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Amadeus heeft zich al op verscheidene locaties gevestigd in Gent en voor 

14 EUR kan je er ribbetjes à volonté krijgen met aardappels met 

kruidenboter. Op zich is het geen goedkope maaltijd, maar je zult zeker niet 

met honger van tafel gaan.  

 

De Gekroonde Hoofden biedt vier soorten ribbetjes aan namelijk Natuur, 

Honing, Zoetzuur en Chef/Gekruid. Hier kan je onbeperkt ribbetjes eten 

voor een prijs van 16 EUR per persoon. Ze zijn ietsje duurder dan Amadeus, 

maar de bediening is snel en je kunt steeds opnieuw van smaak veranderen 

tijdens elke nieuwe aanvulling. Zo kunnen de durvers alle smaken op één 

avond proberen.  

Voor beide restaurants is het wel aangeraden om een reservatie te maken! 

 

Italiaans 

Italiaans eten kan je hier zowel met een laag budget als een hoog. Zo kan je 

in het restaurantje La Rustica pizza krijgen aan een minimum prijs van 4 

EUR de pizza. Deze prijs kan oplopen tot 8 EUR naarmate je meer beleg op 

je pizza wilt. Ook hier zijn verscheidene soorten pasta’s verkrijgbaar 

waarvan de prijs varieert tussen de 6 en 9 EUR. 

 

Naast alle gezellige Italiaanse restaurantjes is er ook een Pizza Hut 

gevestigd over De Sterre. Hier kan je op vertoon van je studentenkaart  een 

pizza naar keuze krijgen met een medium drankje aan de prijs van 7.50 

EUR. Voor wie grote honger heeft kan je voor 7.50 EUR ongelimiteerd 

smullen van het pizza buffet. Voor lange wachtrijen aan de Resto Astrid kan 

dit wel eens de oplossing zijn.  

 

Wok 

Voor wie graag Chinees eet, kan op de Zwijnaardse Steenweg goedkoop 

een menu afhalen bij Ocean Garden. Voor 5 EUR kun je in dit restaurant 

goedkoop een eigen gezonde maaltijd samenstellen. Je kiest uit bami of 

rijst, gecombineerd met kip, varken of rundvlees. Dit te verkrijgen met een 

grote variëteit aan sausjes. Je bestelt best vooraf je maaltijd, want het 

duurt 15 à 20 minuutjes vooraleer je gerecht klaar is. Dit restaurant is echt 

een aanrader! 
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Elke prof heeft zo zijn eigen manier van lesgeven. Weten waar je aan toe 

bent, kan van begins af aan dus een grote hulp zijn. Op volgende pagina’s 

worden verscheidene vakken van het eerste semester uitgelegd voor zowel 

de chemisten als de biochemisten.  

 

Cursus: Algemene Chemie I 

Prof: Isabel Van Driessche 

Richting: Chemie en Biochemie & Biotechnologie 

Vakomschrijving: Laat je vooral niet afschrikken door de dikke syllabus. Het 

is zeker en vast niet de bedoeling dat je deze helemaal van buiten hoeft te 

leren. Het is vooral belangrijk dat je de oefeningen onder de knie hebt, 

werkcolleges zijn dus een must. De oefeningen op het einde van elk 

hoofdstuk zijn ook een handig middel om te testen of je de leerstof al dan 

niet goed bezit. Vergeet niet dat theorie ook nog steeds een belangrijk 

onderdeel is van deze cursus, maar je hoeft die vooral toepassingsgericht te 

beheersen. In de lessen wordt eveneens vermeld welke onderdelen van de 

cursus belangrijk zijn en welke minder. 

 

Cursus: Inleiding tot organische structuren 

Prof: Pierre de Clercq en Annemieke Madder  

Richting: Chemie en Biochemie & Biotechnologie 

Vakomschrijving: Professor de Clercq wijkt voornamelijk niet af van de 

syllabus, maar durft over belangrijke zaken wel eens extra uitleg te geven 

die van pas kan komen tijdens het studeren.  

Professor Madder haar cursus bevat vooral veel informatieve stukken. In de 

les wordt steeds vermeld welke onderdelen te kennen zijn en welke van 

minder belang zijn. Ook in dit vak is het aangeraden om naar de 

werkcolleges te gaan, want op het examen komen er namelijk vragen voor 

van hetzelfde type.  
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Cursus: Programmeren 

Prof: Peter Dawyndt 

Richting: Chemie en Biochemie & Biotechnologie 

Vakomschrijving: Dit vak is alles behalve een blokvak. Het examen is 

namelijk openboek en bestaat enkel uit oefeningen. Zorg er wel voor dat je 

op tijd je verplichte oefeningen maakt, want twee maal tijdens het eerste 

semester kan je je aan een overhoring verwachten. Degene die hun 

opdrachten niet op tijd indienen, verliezen namelijk punten tijdens deze 

evaluaties.  

De moeilijkheidsgraad van het examen ligt jammer genoeg een tikkeltje 

hoger (voor sommige een groot tikkeltje) dan bij de oefeningen die je 

tijdens de werkcolleges maakt. Voor degene die de taal niet goed onder de 

knie hebben is het dus aangeraden om regelmatig je oefeningen te 

herhalen en de extra oefeningen uit te werken.  

 

Cursus: Fysica I 

Prof: Dirk Ryckbosch 

Richting: Chemie 

Vakomschrijving: Fysica van professor Ryckbosch kan als een van de 

zwaardere vakken omschreven worden. Hoewel het in het begin allemaal 

simpel lijkt, zul je al snel merken dat het noodzakelijk is om je cursus strikt 

bij te houden. Het is mogelijk om voor Fysica te slagen door enkel uit het 

handboek te studeren, maar let op dat sommige onderwerpen maar een 

samenvatting zijn van wat er in de les verteld wordt. Eveneens wordt er in 

dit vak verteld wat belangrijk is te kennen en wat niet. Je practica 

voorbereiden is eveneens van groot belang, want deze extra punten 

kunnen voor velen bepalen of het geslaagd of gebuisd wordt, want de prof 

rond namelijk altijd naar beneden af! Ga maar alvast je foutentheorie gaan 

studeren, want bij elke meting is deze van toepassing.  
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Cursus: Fysica I 

Prof: Bartel Van Waeyenberghe 

Richting: Biochemie & Biotechnologie 

Vakomschrijving: De lessen helpen je om de syllabus beter te begrijpen, 

want daar wordt aangeduid wat de belangrijkste tekst is. Naar de lessen 

gaan, is dus zeker een aanrader. Afleidingen en de aangeduide oefeningen 

zijn vooral belangrijk voor het examen en op de Chemica-site vind je ook 

verscheidene theorievragen terug. De kans dat je een van die vragen op het 

examen krijgt is enorm groot. 

Je practicum herhalen voor het examen is ook een must, want het is van 

groot belang dat je de toestellen goed weet te gebruiken. Hier win je 

gegarandeerd tijd en punten mee. Werk vervolgens netjes en schrijf je 

besluit in volle zinnen. Ook de foutentheorie is bij de biochemisten van 

groot belang. Wanneer je de techniek niet onder de knie krijgt, aarzel dan 

zeker niet om op tijd hulp te vragen aan medestudenten of de assistent.  

 

Cursus: Wiskunde I 

Prof: Marnix Van Daele 

Richting: Chemie 

Vakomschrijving: Voor de mensen die vorig jaar veel wiskunde hadden, kan 

dit vak relatief simpel lijken, voor degene die niet veel wiskunde hadden, 

zal dit vak waarschijnlijk nogal moeilijk overkomen. Panikeer zeker niet, 

want eenmaal je de juiste techniek van studeren te pakken hebt gekregen, 

lukt het je zeker. Waar de theorie vaak vele vraagtekens opwekt, zullen de 

werkcolleges meestal een helder licht op de zaak werpen. De werkcolleges 

zijn dus zeker van groot belang, want onder andere oude examenvragen 

worden hier onder de loep genomen. Het examen bestaat uit twee delen: 

theorie en oefeningen. De oefeningen zijn openboek en vallen in dezelfde 

branche als die tijdens de werkcolleges. De theorie is jammer genoeg 

gesloten boek en berusten meer op inzicht dan op papegaaienwerk.  
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Cursus: Beginselen van de celbiologie en genetica 

Prof: Geert De Jaeger 

Richting: Chemie 

Vakomschrijving: Dit vak komt vaak nogal saai over, maar wordt af en toe 

ook eens gevuld met komieke opmerkingen. De cursus is zodanig opgesteld 

dat alles wat in de les aan bod komt in de syllabus vermeld staat. Dit vak 

lijkt op middelbare leerstof biologie, maar mispak je niet! Alles wordt 

namelijk meer in detail besproken en dit ook aan een relatief snel tempo. 

Het is aangeraden de leerstof grondig in te studeren met behulp van 

afbeeldingen die terug te vinden zijn in zowel die dia’s van de les als in de 

syllabus. Het examen bestaat uit drie delen die vrijwel beiden evenveel 

doorwegen, zowel praktische als theoretische vaardigheden kennen is dus 

jammer genoeg wel een aanrader.  

 

Zoals je kunt zien, kunnen we niks meegeven over de vakken Wiskunde I en 

Biodiversiteit van planten voor de biochemie. Dit is te wijten aan een 

nieuwe prof voor deze vakken. Chemica weet niet of de syllabussen voor 

deze vakken dezelfde blijven en of de vraagstelling tijdens de examens 

identiek zal zijn. 
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Hoe bescherm ik mijn fiets in Gent? Drie woorden: Sluit hem goed! 

Wanneer we het over goed sluiten hebben, bedoellen we dat je slot in 

principe duurder mag zijn dan je fiets zelf. Hieronder vind je een paar do’s 

and don’ts omtrend sloten. 

 

1. Gebruik een slot met een dikke ketting. Indien de keten minder dan een 

centimeter breed is, dan ben je binnen de kortste keren je fiets 

gegarandeerd kwijt. Geen fijn krullende sloten dus! 

 

2. Gebruik geen cijfercombinatieslot. Een zware moterketting kan dan wel 

handig zijn, maar als je code makkelijk kraakbaar is, biedt het uiteindelijk 

ook geen bescherming.  

 

3. Enkel een ingebouwd fietsslot is ook geen goed idee. Zorg altijd dat je 

fiets nog ergens aan vast hangt anders zou hij wel eens pootjes kunnen 

krijgen. Het is immers niet de eerste keer dat je een fiets in de bomen zou 

terug vinden.  

 

 4. Huur een gele fiets van ‘t stad. Deze gele fietsen zijn op alle vlakken 

handig. Deze gele gevallen worden amper gestolen omdat er continu 

controle wordt gedaan op het goed sluiten van de fietsen. Het slot van de 

fiets bestaat uit een ingebouwd slot + een ketting. Je fiets moet op beide 

manier gesloten worden, anders zou het wel een kunnen dat de firma zelf 

je fiets meeneemt om je een lesje te leren. Gebruik de beide sloten is de 

boodschap! 

 

5. Je fiets graveren is in deze tijd ook niet echt een must, maar het kan 

nooit kwaad. Indien je fiets ooit gevonden zou worden, weten ze tenminste 

wie de eigenaar is. Al verdwijnen fietsen veel sneller dan dat ze terug 

komen. 

 

6. Grote hangsloten of kettingen zijn meestal wel veilig. Het enige nadeel is 

dat ze vaak na lange tijd niet meer zo goed werken door ouderdom en/of 

regen. 
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Beste chemisten & biochemisten 

 

Zo mogen jullie zichzelf vanaf heden noemen. Proficiat daarvoor! 

Exact één jaar geleden beleefde ik wat jullie nu meemaken.  

Het is niet zomaar een eerste schooldag. Dit is de start van de beste tijd van 

je leven! Het is een cliché maar ik zeg het nog eens: Je studententijd is de 

zaligste tijd die je beleven zal en Chemica zal dit mede met jullie 

waarmaken.  

Het praesidium van Chemica bestaat namelijk uit een team van 

enthousiastelingen die jullie enerzijds in jullie studie zullen steunen door 

verkoop van cursussen, labomateriaal, het ter beschikking stellen van 

examenvragen, etc. Daarbuiten zorgen wij echter ook voor een goede 

portie ontspanning. Elk jaar is er weer een goed gevulde 

activiteitenkalender die zich vertaalt in de meest onvergetelijke 

belevenissen. 

 

Ongetwijfeld zal je dit jaar nog heel vaak met ons in contact komen. In de 

loop van dit academiejaar zal je ons aantreffen op de cursusdienst, op een 

random moment op de campus, in de resto of op één van onze feestjes of 

cantussen.  

Voel je dan zeker vrij om ons aan te spreken en vragen te stellen indien je 

dit nodig vindt. Vragen in verband met de cursussen, examenroosters, 

feestjes … wat dan ook. In het merendeel van de gevallen zullen wij je 

verder kunnen helpen. 

 

Toch is het niet altijd evident om ons dagelijks te vinden. Daarom heeft elk 

jaar een jaarverantwoordelijke, oftewel een JVW. Deze fungeert als 

contactpersoon voor zowel studenten als professoren en assistenten. De 

jaarverantwoordelijke is daarbij ook de tussenpersoon tussen zijn/haar 

jaargenoten en het praesidium en zal wekelijks meedelen welke feestjes er 

in het vooruitzicht zijn en welke andere zaken er vanuit het praesidium 

gecommuniceerd moeten worden. Jullie vragen kunnen dan ook steeds via 

deze JVW gesteld worden. 
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Wij zijn dus nog op zoek naar één enthousiasteling(e) uit het eerste jaar 

chemie en één uit de biochemie die deze functie op zich wil nemen. Als je je 

geroepen voelt, geef dan zeker een seintje. Als JVW geniet je ook van 

enkele voordelen. Ook ondervind je bij Chemica veel voordelen, maar het 

belangrijkste is dat je als jaarverantwoordelijke heel gemakkelijk nieuwe 

contacten legt. Zowel de mensen uit jouw eigen jaar als mensen uit oudere 

jaren leer je op deze manier veel vlugger en beter kenen. 

Ikzelf was vorig jaar ook jaarverantwoordelijke en ik kan het je zeker 

aanraden! 

 

Maandag, bij de aanvang van jullie eerste les, kom ik jullie een bezoekje 

brengen, dus tot dan! 

 

Leentje 

PR Intern 2012-2013 
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Ben je een beetje bang om schacht te worden en zit je met veel vragen 

betreffende het uitgaansleven van een student? Lees dan zeker Paidge haar 

verhaal in De nacht van een schacht en kom zo meer te weten over het 

studentenleven in en buiten een studentenvereniging. Het verhaal is zo 

gemaakt dat je in de Pipetjes telkens een passage kan lezen over een of 

meerdere opkomende activiteiten.  

 

 

 

Paidge Pond is pas achttien 

wanneer voor het eerst een 

voet zet op de campus 

Sterre van de universiteit 

van Gent. Ze beslist om 

chemie te studeren en zich 

aan te sluiten bij, volgens 

velen, de beste 

studentenkring van Gent: 

Chemica. 

Paidge was er van overtuigd 

nooit schacht te worden in 

haar leven, maar na een 

kort gesprek met een 

praesidiumlid wordt haar 

nieuwe keuze snel 

beïnvloed; ze wordt een 

vrouwelijke schacht bij 

Chemica.  

 

De nacht van een schacht is een komisch verhaal dat zijn weg vindt in zowel 

humor, drama als romantiek en de lezers een beter beeld geeft aan wat ze 

zich kunnen verwachten tijdens hun studentenleven. 

 

 

 



Nawoord 
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Beste lezer 

 

Zoals je kunt zien bevat dit Pipetje meer tekst 

dan plaatjes, alles behalve onspannend dus. 

Dit Pipetje is namelijk enkel voor de 

eerstejaars gemaakt en bevat informatie om 

er voor te zorgen dat je het academiejaar vlot 

kan starten. Maar niet getreurd, het volgende 

Pipetje zal je voldoende ontspanning bieden 

met leuke spelletjes, fijne weetjes, chemie 

grapjes, etc. 

 

Naast dit Pipetje zitten er nog andere superleuke gadgets in de Guidozak, 

zoals de Guidogids, waar allerlei informatie over het studentenleven instaat 

en waar je een massaal aantal handige bonnen in weervindt, lekkere booze 

en nog andere kleine prul. Neem gerust je tijd om alles eens goed door te 

nemen en te degusteren zodat je langzaam het studentenleven kan 

opsnuiven.  

 

Kom zeker ook langs op onze activiteiten en leer zo mensen kennen van 

andere jaren, want extra hulp is altijd handig.  

 

Verder wens ik je veel succes met je studies en hopelijk tot gauw! 

 

Jullie Scriptor 

Nana Verschaeren 



Kalender 
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Op deze pagina vind je interessante activiteiten terug voor 

eerstejaarsstudenten.  

 

24 september 2012 

Openingsvat: De eerste dag van het academie jaar geeft Chemica een gratis 

vat in Porter House om 21:30. Deze activiteit is zeker interessant voor de 

eerstejaars, want zo kan je al snel nieuwe contacten leggen. 

 

2 oktober 2012 

Meter- & peteravond: De Meter-& peteravond is een activiteit speciaal 

gericht naar de eerstejaars. Deze avond wordt op een ludieke manier een 

meter of peter toegewezen aan onze eerstejaars. Je meter of peter geeft je 

voornamelijk tips om te studeren en zegt je waar je bij welke prof moet op 

letten. Deze activiteit vindt plaats in Porter House om 19:30. 

 

3 oktober 2012 

Welkomscantus: Tijdens de welkomscantus is iedereen welkom van de 

richting. Zo kan je polsen of het cantussen voor jou is weggelegd. Tegen een 

klein bedrag mag je de hele avond lang bier drinken gepaard met leuke 

studentenliederen. Deze activiteit vindt plaats in de Salamander en start 

om 20:00. Eerstejaars worden om 19:30 verwacht zodat op voorhand wat 

extra informatie kan meegegeven worden.  

 

 

 

 

10% korting op vertoon van lidkaart! 



Kalender 
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