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Voorwoord
Beste Chemica-lovers
De eerste weken zijn ondertussen
achter de rug en iedereen hervalt
stilaan in zijn vertrouwde routine.
Voor mij persoonlijk houdt dat in ;
net dat éne pintje te veel drinken/
halfuurtje te lang opblijven
waardoor ik ’s morgens niet uit
mijn bed geraak, bijgevolg niet in
de leszit , gevolgd door mezelf
wijs te maken dat ik die leerstof ’s
avonds
wel
zal
inhalen,
uiteindelijk zo laat pas aan mijn bureau te gaan zitten dat beginnen echt
geen zin meer heeft om tenslotte weer in de Overpoort te eindigen. Een
vicieuze cirkel, you get the point…
Chemica is, in tegenstelling tot mij, zo snel uit de startblokken geschoten
dat zelfs Usain Bolt moeite zou hebben om haar bij te houden! De
successen van de afgelopen activiteiten stapelden zich razendsnel op met
als voorlopige hoogtepunt de cocktailavond!
Met grote vreugde kan ik jullie ook melden dat Chemica trotse ouder is
geworden van een dertigtal kersverse schachten. De geboorte vond plaats
in de nacht van woensdag 7 november en verliep niet zonder incidenten.
Menige magen werden zwaar op de proef gesteld maar uiteindelijk
mochten we toch met trots de felbegeerde blauw-witte lintjes
overhandigen! Bij deze wens ik al schachten succes in hun eerste stapjes
om volwaardige Chemica-commilitones te worden!
Hopelijk tot op de komende fuif, jeneveravond, quiz, cantus, … !!
Ut vivat, crescat et floreat, Chemica!
Jullie praeses,
Gert-Jan
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Slakkenvoordoop
Beste biochemisten, chemisten, praesidiumleden, commilitones en medefeuten
Zoals de meesten onder jullie wel
weten, mag iedereen die een
volwaardig lid van Chemica wil
worden, zich verwachten aan een
ludieke voordoop.
De schachtentemmers en het
doopcomité kunnen we dan ook
voldoende entertainen met het
uitvoeren van deze opdrachten.
Mijn doopgroepje kreeg dan ook
de toffe opdracht om een slak te
zoeken; deze overal mee te nemen en ze een week lang levend te houden.
Twee prachtige slakken waren snel gevonden. Praesesslak Gert-Jan en VicePraesesslak Timo nam ik dan ook met plezier onder mijn hoede. Ze konden
het direct goed met elkaar vinden, soms zelf iets te goed. Timo vond het
wel leuk om af en toe op Gert-Jan te kruipen, maar Gert-Jan slijmde dan
snel weg om beschutting te zoeken.
Ik hoor het je al zeggen: ‘Slakken zijn saai.’
En ik moet eerlijk toegeven dat ze overdag die beschrijving waardig zijn en
ze heel kalm blijven, maar ’s nachts zijn ze behoorlijk actief. Waarschijnlijk
hebben ze overdag gewoon te veel last van een kater of zijn ze te moe van
de nachtelijke activiteiten.
Om deze opdracht te vervullen en the slimy friends levend te houden,
hadden ze natuurlijk ook eten nodig, maar wat eten slakken nu precies?
Trial and error!
Banaan is duidelijk hun ding niet, appel krijgen ze wel binnen, maar het
zotst zijn ze toch op sla. Ze houden wel van deze groene blaadjes.
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Slakkenvoordoop
Alles verliep goed; ze hadden alle
lessen weten te doorstaan. Maar na
een weekje begon Timo er toch niet
goed uit te zien. Hij werd smaller en
kleiner en wou zelf geen groene
blaadjes meer eten ’s nachts!
Uiteindelijk is Timo van ons heen
gegaan. De doodsoorzaak: drank
tekort.
Je weet dus wat te doen als je een praesidiumlid op een feestje tegen komt,
zorg dat ze niet uitdrogen!
Gert-Jan werd door het verlies heel erg depressief. Hij was zijn maatje kwijt,
maar hoe graag hij Timo ook had, hij was direct blij toen ik een nieuw super
klein slakje Judith vond op een framboos. Hij fleurde direct open door haar.
En ze leefden nog lang en gelukkig.
Slijmerig maar smakelijk!
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Bedweter
Na de vorige – hopelijk stimulerende column – schreef Bedweter ook een
tweede column, die jullie waarschijnlijk weer veel nieuwe inzichten
verschaft.
Deze maand alles wat je wilt weten over…

Alvast om te beginnen enkele uitdagingen! Wie veel vrije tijd heeft om
dergelijke dingen te oefenen en zin heeft om wat wereldrecordjes te
verbreken, hier komen enkele ideetjes:

-

-

Voor de mannen onder jullie: Wie verder dan 5,48m kan
ejaculeren, krijgt de eer in het Guinness Book Of Records te
verschijnen. Voor wie dit iets te ‘ver’ gegrepen is, is er altijd nog
16 keer klaarkomen in een uurtje.
Voor de vrouwen: slechts 134 orgasmes in een uur en ook jouw
naam zal de geschiedenis in gaan!
Voor beiden: het langste orgasme ooit duurde 10 seconden (dit
lijkt nog het meest realistische?), aan de 30 minuten van het
varken zullen we nooit kunnen tippen …

Voor wie vaak slecht de slaap kan vatten, is het schaapjes tellen definitief
voorbij. Vergeet ook die slaappillen of biologische oplossapjes die vreselijk
smaken! Het enige dat ik jullie kan aanraden is een orgasme. Na een
orgasme komen er endorfines vrij in het lichaam en deze werken
kalmerend. Bovendien geeft het een gelukzalig gevoel! Meer kan je toch
niet wensen om na een vermoeiende lesdag lekker in te dommelen?
Klaarkomen is leuk, maar ook evolutionair gezien een technologisch
hoogstandje. Na een orgasme ben je vaak vermoeid en is de kans groot dat
een vrouw zich even neerlegt, waardoor het sperma dus langer in de vagina
blijft.
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Bedweter
Mannen lozen in hun hele leven 53 liter sperma. Als je dit getal graag wenst
te controleren, kan je gerust telkens bussen melk van een liter vullen en
controleren of je op je sterfbed aan 53 komt. Een orgasme gaat niet altijd
gepaard met een ejaculatie, het kan dus zeker gebeuren dat er geen
sperma vrijkomt. Dus vrouwen, niet meteen denken dat je partner aan het
faken is. (60% van ons zou het namelijk zelf doen!)
Vele mannen maken er geen
probleem van, maar vrouwen
vinden
seks
tijdens
de
menstruatie
niet
bepaald
smakelijk. Nochtans zouden we
dan de beste orgasmes moeten
hebben door al dat extra bloed
dat naar ons bekken stroomt.
Dames: aan jullie de keuze.

Ook bereiken de meeste vrouwen minder snel hun hoogtepunt dan de
man. Volgens Desmond Morris – een Engelse zoöloog – is dit voor een
groot deel te wijten aan de natuurlijke selectie. Een man die dus hard zijn
best doet, lief en zorgzaam is, heeft de meeste kans op het verder zetten
van zijn familienaam. Een bloemetje, chocolaatje, juweeltje, …
Vrouwen kunnen meerdere orgasmen krijgen na elkaar, iets waar mannen
misschien toch een tikkeltje jaloers op zijn? Na het klaarkomen komt de
vrouw immers weer in de prikkelingsfase, terwijl de man moet ontspannen
en zijn ejaculatiespiertjes even met rust moet laten. Wie hier het sterke
geslacht is, lijkt me overbodig om te vernoemen.
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Bedweter
Voor spannende vragen waarop je graag een
antwoord had geweten, mail zeker naar
bedweter@outlook.com of laat een anoniem
berichtje achter op onze site!

Standje van de maand

De ridder

Bronnen:
Flair, Vrouwonline.nl, Goedgevoel.be, Health.howstuffworks.com, Interaxis.org
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De avonturen van Laurens

9

De avonturen van Laurens
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Prijzen te winnen!
Zoals gewoonlijk zijn er weer prijzen te winnen bij Chemica en dit jaar doen
we het weer via de old fashion way. De winnende Pipetjes zijn verleden tijd
geworden en de oude prijsvragen hebben we terug van onder het stof
gehaald.
Deze maand geven we namelijk tickets weg ter waarde van 108 EUR voor
een exclusief feestje, namelijk Sylvester Night! Dit evenement vindt plaats
op oudejaarsavond in het casino van Knokke. Om alles nog leuker te maken
geven wij niet één ticket weg, maar vier zodat je samen met drie vrienden
en gezellige avond kan beleven en het nieuwe jaar beestig kan starten.
Wat moet je nu precies doen om deze tickets te winnen?
Simpel, geef antwoord op onderstaande vraag en stuur deze op naar
chemica.scriptor@gmail.com. De persoon die de waarde het dichts
benaderd wint deze prijs.
Prijsvraag: Wat was het gewicht van het totale praesidium op de maan
toen ze zich 4 november 2012 wogen?
Met wat minder gegevens dan op een examen, maar met wat meer tijd,
kan je het antwoord op deze vraag doorsturen naar bovenstaand emailadres tot en met 27 november 2012.
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Chemica en wetenschap
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Chemica en wetenschap
animaatjes.nl
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Chemica en wetenschap
Hoe kom ik van mijn kater af?
Iedereen heeft het waarschijnlijk wel eens gehad, die barstende hoofdpijn
na een avondje goed drinken. Wat een kater nu precies is, heeft de
wetenschap nog niet grondig uitgezocht, maar wat de geleerden in de tijd
wel hebben gevonden is een andere naam voor dit kwaaltje. Spreek dus
nooit meer over een kater, maar over een veisalgie. Deze term heeft zijn
oorsprong gevonden in het Grieks, waar de uitgang algie staat voor pijn.
Het eerste deel van het woord is echter afgeleid van de vinkingterm kveis,
wat ongemakken na een drankgezag betekend.
En alsof een barstende hoofdpijn nog niet voldoende is, maken spierpijn,
moeheid, spijsverteringsproblemen, een droge mond, braakneigingen,
zweten en –alsof die alles nog niet voldoende was- de zin in seks het plaatje
compleet. Dit laatste is vooral te wijten aan het feit dat een kater –
excuseer veisalgie- een vorm van ontwenning is. Afkicken gaat gepaard met
hyperexcitatie, beter bekend als een overmatige opwinding. Seks past dus
voor sommige zeker in het plaatje.
Al die katerellende is trouwens het gevolg van uitdroging. Het is niet zo dat
het vocht in je hersenen uitdrogen en deze voor het bonkende gevoel
zorgen; de hydratatie vindt namelijk over heel je lichaam plaats. Zoals
iedereen wel weet, werkt alcohol vochtafdrijvend. Hierdoor droog je
gewoon uit en creëer je een tekort aan suikers in het bloed. Twee dingen
waarvan je je ronduit rottig van gaat voelen.
Je hoofdpijn is vooral het gevolg van de alcohol die je zenuwcellen aantast.
Tijdens deze aantasting komt de stof histamine, een hoofdpijnverwekkende
stof, vrij. Het is ook zo dat tijdens het productieproces van je
lievelingsdrank er een hele hoop onplezierige stoffen worden toegevoegd.
Denk maar aan methanol en andere ‘hogere’ alcoholen, namelijk foezel.
Naast foezel zorgen dranken die in houten vaten gerijpt zijn ook voor
katerverwekkende stoffen. Zo zie je maar dat het beste drankje niet altijd
voor het meeste plezier zorgt.
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Chemica en wetenschap
Maar nu komt de vraag; hoe kom ik nu van mijn kater af?
Door de eeuwen heen zijn er redelijk wat receptjes ontstaan tegen dit
kwaaltje. Maar welke is volgens jou de beste?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Een glaasje absint (volgens de Griekse arts Dioscorides).
Een krans viooltjes rond je hals (beproefd door de Romeinen).
Op de wortel van een iris kauwen (middeleeuws recept).
Een rauw geklutst ei innemen (recept van een kotstudent).
Saffraan innemen voor het drinkgelag (volgens een kruidboek).
Vooraf een goede fond leggen met een pak verse Belgische
frietjes (voornamelijk populair bij een studentencantus).
Een vinger in de keel steken.
Mijn eigen methode!

Eigenlijk werkt geen enkele van deze methodes goed. De iriswortel en een
vinger in de keel zal dan wel voor een verlossend gevoel zorgen, maar de
beste aanpak is nog steeds ervoor zorgen dat je geen kater krijgt.
Er is maar één iets dat help: veel water drinken en suiker opnemen. Al de
rest is bijgeloof. Al helpt een pijnsteller en een dag lang slapen bij veel
mensen ook.
Indien je echt een durver ben, kan je het kwaad altijd met het kwaad
bestrijden en blijven drinken. Je lichaam is namelijk aan het afkicken en de
beste manier om een ontwenning stop te zetten, is er aan toegeven.
Jammer genoeg is dit niet de verstandigste keuze en maak je kans op een
verslaving en in het slechtste geval kan je kanker krijgen door de
beschadiging van de zenuwcellen.
Een leuk weetje is trouwens ook dat blanken veel beter acetaldehyde
kunnen afbreken dan Aziaten en dus minder snel een kater hebben. Het
nadeel van deze overwinning is wel dat wij een groter risico lopen op een
verslaving.
- Uit Jongens en wetenschappen
Volgende keer: Wat zijn die transparante wormpjes die je af en toe voor je
ogen heen en weer ziet dansen?
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Kiss and ride
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Kiss and ride
Twee spaghettislierten gaan naar de H&M. De ene gaat wat kleren passen.
Ze kleed zich om, komt uit het paskotje en vraagt:
'Past da?'
Hahaahah Sorry!
~x~
Volgende keer dat er een van mijn ubercreatieve en originele memes wordt
gebruikt in het pipetje graag even men naam vermelden. Ik ben nogal een
ego-tripper.
Preben

Heb je spijt? Ben je het kwijt? Of misschien verliefd? Wil je iets kwijt, maar
durf je het niet te zeggen? Krop het vanaf nu niet meer op, maar pen het
neer! Dankzij Chemica worden jouw kleine berichtjes anoniem gedrukt in
het pipetje zodat je gemakkelijk je zorgen van je af kan schrijven.
Je kan je berichtjes achterlaten in de Scriptor haar mailbox:
chemica.scriptor@gmail.com of anoniem posten op onze site:
http://fkserv.ugent.be/chemica/.
Aarzel dus niet en ga snel naar een van bovenstaande links en verras zo je
vrienden!
Wie weet staat er in het volgend Pipetje jou wel een verrassing te wachten.
Let op, dit is niet bedoeld om ruzie te stoken! Gemene en uitdagende
berichten worden niet gepubliceerd.
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Eén pot wetenschap
Next up in deze rubriek: biologie!
Hoewel sommigen in twijfel trekken of biologie wel thuishoort in de exacte
wetenschappen, trek ik op mijn beurt in twijfel of er ook maar iemand
geïnteresseerd is in een reeks definities uit de fysica (hoe fascinerend ze
ook mogen zijn) of een rits stenen met een fancy kleurtje uit de geologie.
Om nog maar te zwijgen over onze collega’s bij de landmeetkunde.
In gedachte houdend dat we nog vijf pipetjes te gaan hebben dit jaar, zullen
fauna en flora apart bekeken worden. Hoe de overige drie in hemelsnaam
gevuld zullen raken is een probleem ver genoeg in de toekomst om het
momenteel nog even te kunnen negeren. Maar dus eerst:
Fauna
Litoria caerulea
Jammer
genoeg
ligt
kraantjeswater niet binnen het
jaarlijks
budget
van
de
Australische
boomkikker.
Om toch zijn slokje water voor
het slapengaan te bemachtigen
gaat deze kikker ’s nachts even
buiten zitten. Door de lage
temperaturen bevriest de kikker
bijna, waarna hij terug strompelt
naar zijn nest waar vervolgens
het
vocht
in
de
lucht
condenseert op zijn huid.
Dit beest weet meer over fysica
dan ik op veertien jarige leeftijd.
Camponotus saundersi
Deze mier uit Maleisië laat elke
zelfmoordterrorist op de planeet
een poepje ruiken. Zonder te
hoeven futselen met explosieven

zijn de werkers in staat zichzelf
te doen exploderen en meteen
ook een kleverige en bijtende
stof te verspreiden in geval van
bedreiging. Waarom ze niet
gewoon kunnen pissen op hun
vijanden zoals onze Belgische
variant is een raadsel waarnaar
we enkel kunnen speculeren.
Zeekomkommer
De zeekomkommer, die in geen
geval lijkt op een komkommer
(of een zee), heeft een paar
fancy moves om zijn übersaaie
bestaan wat op te fleuren. Zo
kan hij naar eigen wil switchen
tussen een vast en een zacht
(lees: volledig vloeibaar) lichaam
door een collageen in zijn huid,
wat hem in staat stelt door
dunne spleten te verdwijnen.
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Eén pot wetenschap
Ook kan hij organen uitstoten en
terug
regenereren.
Bij
bedreiging
kan
hij
zich
binnenstebuiten keren om zijn
vijanden aan te vallen met
maagsappen
of
kleverige
filamenten
uit
zijn
anus
tevoorschijn toveren … Evolutie
was in een creatieve bui.
Grote bombardeerkever
De zeekomkommer is niet de
enige die eens naar de dokter
mag voor een rectaal onderzoek.
Voor wie dacht aan een soort
steentjes-werpende
kever
wacht de akelige realisatie dat
het hier gaat om een
eufemisme. Want zeg nu zelf:
waarom met steentjes smijten
als je ook een stinkende, giftige,
kokendhete vloeistof uit je reet
kan sproeien? Exactly.
Trichobatrachus robustus
De “harige kikker” scoort vrij
hoog op de badass-meter met
zijn abnormale vorm van
zelfverdediging. Onder dreiging
breekt deze amfibie de botjes
van zijn eigen tenen om zo een
scherp mesvormig stuk bot door
de huid te duwen. Vermoedelijk
om vervolgens compleet ninja te

gaan op iedereen die dom
genoeg is bij deze koude kikker
in de buurt te komen.
Alpheidae
Pistoolgarnalen
worden
zo
genoemd omdat ze garnalen zij
en waarschijnlijk ook omdat ze
schieten met geluidskogels. Hun
schaartjes kunnen zo snel en zo
krachtig sluiten dat er door
akoestische druk een caviteir
belletje
wegschiet
tegen
100km/h. De garnaal gebruikt dit
sonisch projectiel om op korte
afstand
te
jagen
op
voorbijzwemmende vissen en
andere dieren die buiten
bewustzijn neervallen. In de
milliseconde dat dit belletje
instort
kunnen
overigens
temperaturen
worden
waargenomen van maar liefst
4700°C (zon = 5500°C). Het
kleine ding is het luidste dier in
de oceaan (luider dan potvissen)
en een geweldige additie voor
elk aquarium (Warning: may kill
small children).
- Nick De Groote
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Woordzoekers
Een woordzoeker is een puzzel of woordspel, waarbij een bepaald aantal
woorden gevonden moeten worden in een blok gevuld met letters. Deze
woorden kunnen zowel van links naar rechts als van rechts naar links
geschreven zijn, alsmede zowel horizontaal als verticaal als diagonaal.
Dezelfde letters kunnen meerdere keren gebruikt worden.

Praeses
Cultuur
Pr Extern
Sport
Schachtentemmer

Vice
Cursus
Pr Intern
Web

Penning
Feest
Scriptor
Cantor
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Woordzoekers
Quiz
Cantus
Voetbal
Weekmail

Jenever
Pipetje
Website
Schacht

Cocktail
Syllabus
Sponsor
Codex
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Woordzoekers
Overpoort
Porter House
Sterre
Resto Astrid

Salamander
Boekentoren
Ledeganck

Skyline
Chemicakot
Therminal
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Het element vrouw
Element: Vrouw
Symbool: Vr
Ontdekker: Adam
Atoomgewicht: algemeen gezien als 53,6 kg maar kan variëren tussen 4 kg
en 200 kg
Vindplaats: overal
Fysieke eigenschappen:

Oppervlak normaal gesproken bedekt met verf.

Bereikt kookpunt razendsnel maar bevriest op onvoorspelbare
momenten.

Smelt bij de juiste hoeveelheid aandacht.

Wordt bitter indien onjuist gebruikt.

Kneedbaar indien druk wordt toegepast op juiste punten.
Chemische eigenschappen:

Grote affiniteit met goud, zilver en diverse waardevolle stenen.

Absorbeert enorme hoeveelheden kostbare substanties en
goederen.

Kan zonder waarschuwing of aanleiding exploderen.

Niet oplosbaar in water, maar indien gedrenkt in alcohol kan
nuttige toepasbaarheid vergroot worden.

Duur in aanschaf en onderhoud, laag rendement bij Westerse
elementen. Aanzienlijk hoger rendement en lagere
aanschafkosten zijn haalbaar bij bepaalde elementen uit Azië en
het voormalige Oostblok.
Algemeen gebruik:

Uitermate decoratief, met name in/op dure sportwagens.

Kan uitermate effectief zijn om bij te ontspannen.

Kan uitermate effectief reinigingsmiddel zijn.
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Het element vrouw
Testgegevens:

Puur specimen wordt roze indien ontdekt in natuurlijke staat.

Kleurt groen indien geplaatst naast beter uitziend specimen.

Jong specimen oefent aanzienlijke aantrekkingskracht uit, die
echter met de leeftijd vermindert.

Claimt aangetrokken te zijn tot tegenpoolelement Man indien dit
element de juiste eigenschappen bezit. Deze eigenschappen zijn:
geld en uiterlijk. Element Vr ontkent dit meestal in alle
toonaarden.
Risico's:

Uitermate gevaarlijk, behalve in ervaren handen.

Het is illegaal om meer dan één specimen tegelijk te bezitten,
hoewel het mogelijk is om diverse specimens op verschillende
locaties te beheren, zolang deze niet met elkaar in contact
komen.

Neigt naar reproductie. Neem daarom bij het behandelen
voorzorgmaatregelen, bvb. rubber handschoenen.

Indien het element uit uw beheer verdwijnt kan dit aanzienlijke
kosten met zich meebrengen.
Een mix van sport, alcohol en surfen kan tijdelijke verlichting brengen, maar
permanente resistentie wordt slechts opgebouwd door homoseksualiteit of
het bezitten van meerdere exemplaren. Bij ernstige besmetting dient u
onmiddellijk hulp te vragen bij een geestelijke of een ambtenaar van de
burgerlijke stand (onder huwelijkse voorwaarden!)
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Chemistry jokes
Q: Where does a bad lamp end up?
A: In a prism
~x~
Q: What’s the dullest element?
A: Boron
~x~
A small piece of ice which lived in a test tube fell in love with a Bunsen
burner. "Bunsen! my flame! I melt whenever I see you" said the ice. The
Bunsen burner replied :"It's just a phase you're going through".
~x~
Heisenberg is out for a drive when he's stopped by a traffic cop. The cop
says: " Do you know how fast you were going? Heisenberg replies: "No, but I
know where I am".
~x~
Q: What do dipoles say in passing?
A: "Have you got a moment?"
~x~
Did you hear about the chemist who was reading a book about Helium? He
just couldn't put it down.
~x~
Q: Why do chemistry professors like to teach about ammonia?
A: Because it's basic material.
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Comic

Oplossingen woordzoekers
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De nacht van een schacht
Paidge zette haar fiets tegen de gevel van het gebouw, dat door de jaren
heen zijn grijze kleur had verloren en vol gekliederd was met
amateuristische graffiti. Ze wreef haar koude handen warm terwijl ze naar
het grote huis staarde. Het kot van Alex' hoorde hier te zijn, en aan de luide
muziek te horen, had ze zich inderdaad niet van gebouw vergist. Haastig
deed ze haar fiets op slot, voordat ze het gebouw binnenliep en zich
nestelde in de geringe warmte die het gebouw te bieden had.
Goedgehumeurd en gevuld met opgetogenheid, liep ze de trap op en klopte
ze op de deur van de laatste kamer op de gang.
Alex' grijnzende gezicht verscheen aan de deur die op een kier stond en
keek Paidge glimlachend aan.
Alex begroette haar meer dan nodig was en zijn harde omhelzing deed haar
lichtjes naar adem snakken. Toen hij haar vervolgens naar binnen
begeleidde rook ze het verdoezelde aroma van gin uit zijn mond stromen.
Alex had zijn studio gezellig ingericht en aan de slingers op de grond te zien,
was het feestje al voor Paidge haar aankomst begonnen. Enkele gasten
hadden een sterke cocktail in de hand en een paar van Alex' oude
klasgenoten zaten op zijn bed een pint te drinken. Op goed geluk duwde
Alex een Passoã Orange in Paidge haar handen en al zuigend aan het rietje
zocht ze een plaatsje om te zitten. Het was grappig dat Alex precies leek te
weten dat Paidge een fan was van zoete cocktails, maar bij nader inzien
waren de meeste vrouwen verzot op zoetigheid.
Het feestje kwam vlot op gang en bereikte al snel zijn hoogtepunt.
Conversaties werden luider dan nodig was, de muziek was overgeschakeld
naar de beste klassiekers, die luidruchtig en vals werden meegezongen. De
vloer werd langzaam plakkerig door de omver gestoten drank en het
geswing van bepaalde lichaamsdelen tijdens bepaalde liedjes werd Paidge
soms te veel. De jongens leken precies voor niets schaamte te hebben en
als enig meisje ondervond Paidge daar enig nadeel bij.
Alsof al het lawaai dat ze creëerden nog niet voldoende was, besloten de
jongemannen vervolgens op verscheidene deuren in het gebouw te
kloppen. Paidge vond dit alles behalve een goed idee, maar een zatte
jongen kon je blijkbaar niet gemakkelijk tegenspreken.
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De nacht van een schacht
Net zoals kleine kinderen liepen de jongens door het gebouw en elke deur
mocht er aan geloven. Sommige kotdeuren gingen niet open, andere
werden langzaam geopend door een slaperige inwoner en sommige
bezaten een iets agressievere eigenaar. Dat kotnummer negen de meest
interessante deur was waar ze zouden aankloppen, had niemand van de
bende verwacht.
Toen de ietwat aparte inwoner van het gebouw zijn deur had geopend, had
niemand zich aan een eigenaar met nudistische trekjes verwacht.
De ogen van alle aanwezigen richtten zich naar beneden en niemand
durfde iets te zeggen. Pas wanneer de inwoner begon te schreeuwen, leek
iedereen pas door te hebben wat er precies was gebeurd. Enkele jongens
schreeuwden terug, waardoor Paidge in een lachbui schoot. Al gillend zocht
de nudist zijn handdoek om zijn edele delen zo snel mogelijk te bedekken
en Paidge begreep maar niet waarom hij gewoon de deur niet dichtsloeg.
Uiteindelijk begreep ze ook al niet waarom hij naakt in zijn kot rondliep,
laat staan waarom iemand zijn deur zou openen zonder door te hebben dat
je geen kleren aanhad.
Wanneer het vreemde verschijnsel haar nog eens deed denken aan een
How I Met Your Mother aflevering, kon ze haar lach al helemaal niet meer
inhouden. Met het geschreeuw van de man en Paidge haar gegiechel op de
achtergrond trok Alex met een ruk de deur dicht en keek zijn vrienden
beschaamd aan. De kleur in zijn gezicht was wat weggetrokken en Paidge
had het gevoel dat het feestje zijn einde aan het bereiken was.
De zes studenten waren ervan overtuigd dat, wat zich net voor hun ogen
had afgespeeld, waarschijnlijk het meest gênante kotmoment was dat
iemand zich ooit kon inbeelden. Eén ding was zeker, op de deur met
nummer negen werd er nooit meer geklopt.

Bedankt aan de inzender van die merkwaardig kotmoment. Je kunt
binnenkort een mailtje verwachten met meer informatie om je prijs in
ontvangst te nemen.

27

Nawoord
Beste lezer
Het tweede Pipetje van het jaar is binnen
enkele regels alweer verleden tijd en dat
betekent niets meer dan dat december in
aantocht komt. Halloween is gepasseerd, de
mutsjes, sjaaltjes en handschoenen zijn weer te
voorschijn gekomen en de verwarming op onze
koten zorgt alweer voor een hoge
factuurrekening.
Dit betekent jammer genoeg dat de examens
ook steeds maar dichter in aantocht komen en
dat het toch tijd wordt om die syllabussen eindelijk eens open te slaan. Het
is kwart voor twaalf zoals onze geliefde Mia Pieters zou zeggen.
Gelukkig is Chemica in november nog steeds van de partij met
hartverwarmende activiteiten zoals de jenever-schaatsavond. Op deze
activiteit kan iedereen van een lekker opwarmertje genieten tijdens deze
koude periode.
Ook wil ik nog eens oproep doen naar alle leden. Ik zou het heel fijn vinden
als jullie opnieuw quotes, kiss and rides, wist-je-datjes en andere leuke
mailtjes zouden droppen in mijn mailbox. Dit kan je vervolgens doen op de
nieuwe site: http://fkserv.ugent.be/chemica.
Verder hoop ik nog zoveel mogelijk leden te verwelkomen op onze
volgende activiteiten die hopelijk iedereen kan onthouden.
De Scriptor
Nana Verschaeren
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Kalender
Schrijf volgende activiteiten maar alvast in je agenda!
22 november 2012
Schaatsen: Voor 5 EUR kan je samen met andere Chemicaleden gezellig
gaan schaatsen in de Kristallijn. Schaatsers mogen zich ook aan een gratis
shotje jenever verwachten. Inschrijven op de site vereist!
Deze activiteit start om 20:00.
22 november 2012
Jeneveravond: Na het schaatsen organiseert Chemica een jeneveravond in
Porter House. Voor de prijs van 1 EUR per shotje kan je heel de avond
diverse smaken proeven.
Deze activiteit start om 21:00
23 november 2012
Familiecantus: Dit jaar organiseert Chemica ook een familiecantus. Op deze
cantus mogen de commilito's één familielid meenemen om te laten zien
waarmee ze zich zoal bezighouden hier in Gent. Inschrijving is per mail naar
de praeses.
28 november 2012
Quiz: Begin je hersenen maar op te warmen, want 28 november is het weer
Quiztijd. Maak een ploeg van 4-5 personen en schrijf je snel in op de site,
want de plaatsen zijn beperkt.
29 november 2012
LAN-party: Ben jij een echt gamebeest? Kom dan zeker naar de LAN-party
georganiseerd door de wetenschapskringen. Meer informatie volgt!
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