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Voorwoord van de praeses
Beste Chemicaners,
Het lijkt nog maar even geleden
dat ik het vorig tekstje aan het
schrijven was, maar weeral is er
een maand voorbij gegaan. Zoals
altijd wanneer men zich
amuseert (en dat doen we altijd
bij Chemica) vliegt de tijd!
Binnen een maand is het
semester gedaan en ook voor mij
begint de tijd aan te komen dat ik mijn cursussen ga moeten
vastnemen en mij moet verdiepen in al die interessante
(bio)chemische onderwerpen!
Om even terug te komen op een puntje dat ik vorige keer heb
aangehaald, mag Chemica aankondigen dat het in het troste
“bezit” is van 38 schachten dit jaar! Onze schachten hebben
met vlag en wimpel de doop doorstaan en in naam van het
praesidium kan ik hen dan ook enkel maar proficiat
toewensen. In dit Pipetje vind je een verslag door onze
schachten hoe zij hun doop hebben ervaren.
Dit jaar heeft Chemica ook voor het eerst in haar geschiedenis
(en in die van het Gentse studentenleven) een hypnoseshow
georganiseerd. En dat was een groot succes. Hoewel veel
mensen aan het begin niet overtuigd waren of hypnose wel
zou werken, werd iedereen snel overtuigd. Niet iedereen was
even vatbaar voor de dwingende stem van Patrick Pickart,
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Voorwoord van de praeses
maar degene die dat wel waren hebben de zaal vaak
verbijsterd en soms ook gierend doen toekijken.
Ondanks dat we in de laatste weken van het semester zitten,
bolt Chemica nog niet uit! Zo zullen we komende donderdag
(naar aloude traditie) gaan schaatsen en daarna ons lekker
verwarmen aan de nodige jenever. Als allerlaatste activiteiten
van dit semester hebben wij voor onze commilitones nog
onze Sinterklaascantus (3/12) en de Gentse Massacantus
(11/12) klaarstaan. Naast deze activiteiten zijn we ook de
nodige voorbereidingen aan het treffen om in het 2e semester
jullie een spetterend Galabal aan te bieden! Meer info
hierover volgt spoedig.
Ut vivat, crescat et floreat, Chemica!
Jullie praeses,
Timo

10% korting voor Chemica-leden
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Aankondigings-Piet
Brieven heeft Zwarte Piet helaas niet gekregen
Zijn jullie te verlegen?
Of werken jullie liever met pipet dan met pen,
Niet gek op zich als je een (bio)chemicus bent.
Maar toch is deze Piet jullie goed gezind,
En komt hij graag bij Chemica langs op een evenement waar
jullie vergezeld zullen worden door menig pint.
Hij zal dan meenemen menig snoepgoed
Zodat jullie je daar kunnen te goed doen aan de overvloed.
Ik zeg dus niet vaarwel,
maar tot snel.
Heel veel lieve groeten,
De aankondigings-Piet
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Lionel Beuvens Quartet / Splashgirl
Zoals gewoonlijk charmeerde de Handelsbeurs weer met
gratis vestiaire én de misschien wel mooiste wc’s van Gent.
De zaal was deze keer passend voor een jazz concert, volledig
anders ingericht: zonder grote tribune, enkel het parket. Daar
zat dan iedereen gezellig met een drankje rond kleine tafels.
Het Lionel Beuvens Quartet begon heel rustig met schrille
trompet klanken. Na een poos kwam de hele muziek dan op
gang en kregen we die mooie dansende melodie te horen.
Drum, contrabas, trompet en piano blijken daarbij een
schitterende combo, die doorheen vele sterke solo’s toch een
geheel vormt. Het Lionel Beuvens Quartet was stijlvolle
klassieke jazz met creatieve solo’s.
Als tweede volgde Splashgirl. Dit Noorse trio bracht meer
ingetogen experimentele jazz, die toch felle accenten kon
zetten. En hoewel er aanvankelijk wel wat scepsis was bij de
meesten onder ons, bleek Splashgirl achteraf echt een
topper! Invloeden uit pop en elektro gingen schitterend
samen met de jazz, en alles werd zoals gewoonlijk in de verf
gezet door de fantastische lichtshows van de Handelsbeurs.
Splashgirl was werkelijk een fantastische afsluiter voor een
regenachtige
dinsdag,
ergens
in
november!
Tot de volgende cultuur activiteit,
Johannes, Cultuur
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Chemica joke
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Verslag IFT
Ook al zijn we een relatief kleine kring, dat maakt nog niet dat
we geen goede sporters in ons midden hebben. We
vertrokken naar het IFT met een basketploeg een volleyteam
en een zwemteam. Ook werd er die avond door Chemica
gevoetbald en hadden we deelnemers bij het veldlopen.
Kortom; Chemica was vertegenwoordigd! Ook het bijna
voltallig aanwezige praesidium was van plan de huid duur te
verkopen tijdens het praesidiumkamp. Hieronder is een
verslagje te lezen van de basketters!
Basket
Als één van de
ploegen die pas laat
begon met hun
eerste
match,
hadden we de
mogelijkheid
de
kwaliteiten van de
andere kringen te
bestuderen. Snel hadden we genoeg zelfvertrouwen om aan
onze eerste match te beginnen. WiNA kreeg als eerste het
spelvermogen van de Chemicanen te voelen. Door een dikke
opwarmmatch van Matthias die vroeg in het spel al 3
driepunters gescoord had, lag WiNA ver achter en was de
match al zo goed als gespeeld. De eindscore was 46-13. Zo
een dominante eerste tentoonstelling van onze kunsten was
misschien niet zo goed voor de ploeg aangezien we de
volgende tegenstander onderschat hadden. We verloren
tegen Filologica met 4 punten na een trage match met weinig
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punten. Nu was het ineens belangrijk. We moesten winnen
tegen de Geschiedenis om een plaats in de kwartfinales te
hebben. Na een sterke match van onze erasmus-studenten
Lledo en Johnny die toch beiden aardig wat kunnen
basketten, wonnen we ook deze match met een dikke marge.
Het eerste doel konden we nu al afhaken. Tijd voor de
kwartfinales tegen de Rechten. Iedereen voelde de druk om
eindelijk weer een sportploeg van Chemica in de halve finales
te krijgen. We verloren onze vrouwelijke sterspeler Lledo die
haar verjaardag ging vieren, maar Charlot die duidelijk minder
ervaring op het parket had was de verrassing en speelde een
sterke defensieve match. Daar bovenop nog Wouter die aan
iedereen voorbij liep om één bal na de andere in de ring te
leggen en de match was gespeeld. Chemica stond meer dan
10 punten voor en we hadden onze plaats in de halve finales.
De supporters konden niet meer wachten en het duurde niet
lang voor dat iedereen wist dat Chemica aanwezig was. Een
sterk VTK dat onze sterspelers onder veel druk zette en zelf
niet bleek te missen was dan uiteindelijk te sterk en won met
een kleine marge en het was gedaan met dromen voor
Chemica. Nog een laatste match voor een derde plaats was
dan ook te veel voor iedereen. Chemica eindigde op de vierde
plaats en we zijn er allemaal trots op. Met dank aan alle
spelers en supporters die samen voor zo een topprestatie
gezorgd hebben.
-Jari Leemans

9

Verslag IFT
De basketploeg werd
knap 4e! Proficiat met
deze
prestatie.
De
uitslagen van de andere
sportactiviteiten:
Zwemmen: 6e
Volleybal: 11e
Veldlopen: 4e
Praesidiumkamp: één na
laatste

Merci aan alle sporters en toeschouwers om dit leuke
evenement tot een succes voor Chemica te laten uitdraaien.
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Bedweter

JOUW EXCLUSIEVE SEKSHOROSCOOP!
Leeuw: 23 juli – 23 augustus
Verwacht je aan een onenightstand om nooit meer te
vergeten! Het mag dan wel om een nachtje gaan, je zal er
elke nacht over dromen en nooit zal je nog zo’n geweldige
nacht beleven als in deze maand! Potentieel:
boogschutter
Maagd: 24 augustus – 23 september
Als je echt maagd was, komt daar deze maand
verandering in! Niet-maagden zullen zich helaas deze
maand maagd voelen, want ze zullen nog nooit zo droog
gestaan hebben als een leeg flesje water. Hopelijk zal je
volgende maand de nattigheid weer voelen. Potentieel:
vissen
Boogschutter: 23 november – 21 december
Je boogschiet deze maand recht in de roos! Je zet de
persoon waar je al zeer lang een boontje voor hebt in vuur
en vlam met 1 enkel schot. Een schot in haar roos of doos
(voor de mannen uiteraard). Potentieel: maagd
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Bedweter
Schorpioen: 24 oktober – 22 november
Wat je vorige maand ook gedaan hebt, je hebt duidelijk
iemands hart gebroken en deze persoon zal er alles aan
doen om jou het leven zuur te maken. Misschien
volgende keer twee keer nadenken voor je met iemand
tussen de lakens duikt? Potentieel: tweelingen
Kreeft: 22 juni -22 juli
Hoe lekker dit beestje ook is, jij voelt je deze maand veel
lekkerder. Alsof je uit een hete kookpot komt, ga jij op
jacht naar iets om je scharen in te zetten. Je zal deze
maand successen boeken, maar ook zo rood worden als
een kreeft. Potentieel: ram
Weegschaal: 24 september – 23 oktober
Op een schaal van 1 tot 10 zal je seksleven deze
maand slechts een vijfje opleveren. Net niet gebuisd of
net geslaagd, wat jij verkiest. Maar seks tot de
calorieën eraf vliegen zit er deze maand voor jou niet
in. Potentieel: steenbok
Tweelingen: 21 mei – 21 juni
De komende maand zal je op seksueel gebied een
nieuwe ervaring beleven. Misschien seks met een
knappe tweeling? Eeneiig of twee-eiig weten de
sterren niet te zeggen, zolang er maar geen bevruchte
eitjes van komen. Potentieel: leeuw
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Waterman: 21 januari – 19 februari
Droog staan is bij jou deze maand niet aan de orde.
Het zou zelfs meer kunnen opleveren dan seks, als
je jezelf en dus niet alleen je benen openstelt voor
een vaste relatie. Laat het contact dus niet
verwateren! Potentieel: kreeft
Vissen: 20 februari – 20 maart
Deze maand staat in het teken van de vissen en er
valt ook wat te vissen. Werp jezelf ten prooi, haal
de buit naar binnen en voel je als een vis in het
water en als een beest tussen de lakens.
Potentieel: stier
Ram: 21 maart – 20 april
Sorry ram, maar deze maand zal je niet of bijna niet
kunnen RAMpetampen. Je hebt deze maand weinig
fut en zal dus meer tijd op je kot spenderen om te
proberen je cursus erin te RAMmen. Potentieel:
waterman
Stier: 21 april – 20 mei
Deze maand maar weinig plezier voor de stier.
Normaal betekent een rode vlag voor jou: erop
af! Op seksueel gebied heeft dit echter een
negatieve invloed. Gelukkig is een rode vlag maar
tijdelijk! Potentieel: schorpioen
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Steenbok: 22 december – 20 januari
Net zoals het weer, verloopt jouw seksleven deze
maand zeer wisselvallig. De ene dag blijft het droog,
de andere dag kan het spetteren. Dat houdt het
leven spannend. Tip: groene blaadjes zijn niet je
beste maatjes. Potentieel: weegschaal

Standje van de maand:

Het bladerdeeg
Bronnen:
Bloggen.be,
omerwattez.eu,
dreasevers.nl,
varbak.com,
polijstservice.nl, beurershop.nl, hdwallpaperstop.com, voedingswaardetabel.nl,
demening.be, supercoloring.com, heistleeft.be, knuz.nl, natuurinformatie.nl,
nl.123rf.com,
wewomen.be
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Doop
6 november stond de doop van de nieuwe schachten van
Chemica op de kalender. Bij deze een verslag van drie van
hen. Het was een vuile, maar onvergetelijke avond!
De doop begint met de verhalen die je hoort van
verschillende mensen en je krijgt tips zoals: het dragen van
een vuilniszak, trek oude kleren aan en wees voorbereidt. Bij
binnenkomst viel meteen het met kippengaas bedekte stuk
van de zaal op, hierna begon het pellen van de o zo geliefde
look. Waarna ik door het praten alweer het eerste stuk
knoflook moest eten. De toon was meteen gezet voor de rest
van de avond. We verplaatsten ons al kruipend, koprollend en
hinkelend naar het park. Bij het zingen hoorde men een
Hollands accent, wat meteen werd afgestraft door een prei
met ketchup in het gezicht. “Dank u meester” riep ik. De rest
van de buitendoop kan worden beschouwd als taart in het
gezicht, koffiepoeder in m’n oog, een voet tegen mijn edele
delen, het eten van pap van iemands achterwerk, ontdooide
rauwe kip tegen mijn hoofd en als laatste een levende
pannekoekenmixer dankzij mijn kopers. De buitendoop werd
afgesloten met wat alleen maar beschreven kan worden als
een boomknuffelsessie waar menig hippie nog jaloers op zou
zijn. Na een hele tijd met die looksmaak, en wat je nog meer
in je mond moest nemen, kon je het eindelijk wegspoelen
met een biertje, waarna ik het meest smerige ijs heb gegeten
met meerdere feuten. Achteraf kan ik alleen maar zeggen dat
ondanks door twee kapotte knieën, een allergische reactie op
mijn hand (geen idee waarvan), de lookgeur die je nog steeds
ruikt als mijn haar nat word en een schaafwond van de tape,
het allemaal waard was om eindelijk dat lintje in de wacht te
slepen, en deel te mogen zijn van deze prachtige vereniging.
“Chemica ik blijf u altijd even trouw!”
Tim (d’n Hollander) van der Heijden
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Doop
Confessions of a sponsslons: den doop
Op
woensdag
6
november was het dan
uiteindelijk zover; wij,
verachtelijke
feutjes,
gingen de mooiste dag
van ons leven tegemoet.
Met kriebels in de buik
liepen we de Sala binnen, zonder enig idee te hebben van wat
er ons te wachten stond. Termen als schachtenpap en
knoflookshampoo waren al reeds gevallen in onze
feutenconvo’s maar de prangende vraag van hoe een doop
effectief in elkaar stak bleef tot dan altijd onbeantwoord.
Angst hadden we niet, we hadden er allang mee leren leven
dat de doop eentje ging zijn die we niet rap zouden vergeten.
Zonder pardon werden we van beginsafaan uitgekakt dat het
geen naam had en werden als een stuk vuil de Overpoort
ingesmeten. In een heuse processiestoet liepen we dan
richting het Citadel, knabbelend op onze eerste zelfgepelde
knoflookteentjes van de avond. Eenmaal daar aangekomen
kregen we per doopgroep verscheidende opdrachten waarbij
we kennis mochten maken met elkaars verrukkelijke
speekselsappen, meest intieme personal spots, en de enige
en echte fameuze schachtenpap. Onherkenbaar als we waren
na een vuilmaak- en entertainingsgedeelte voor het
doopcomité ging de doopcantus van start in de Sala. Hierbij
kreeg ieder zijn pesoonlijke stek(ken) tussen de cantusliedjes
door als vertier voor de commilitones. Gewillig deden we mee
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en volbrachten onze opdrachten letterlijk met huid en haar
(en sponzen). De tijd tikte traag voorbij, de helft van ons was
al onderkoelt maar klokslag 2 uur was het dan zover. Onze
schachtentemmer overhandigde plechtig en met veel Latijns
gerampetam het wit-blauwe lintje. Trots namen we het in
ontvangst, werden we gefeliciteerd en hielden we nog een
epische afterparty in de Porter na een goed uur te hebben
staan schrobben onder de douche. En als een echte schacht
dragen we nu stuk voor stuk onze kleuren over de
linkerschouder, er al naar uitkijkend tot we ontgroend mogen
worden.
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Doop
Na vele dingen gehoord te hebben had ik al een vaag beeld bij
de doop voor me. En toch had ik, net zoals vele anderen, geen
flauw benul hoe de avond zou verlopen. Zou het lastig zijn?
Zou het grappig zijn? Dat gingen we dus allemaal direct
ontdekken. De avond begon al met een gezellig etentje met
onze knieën op de natte grond, gevolgd door een
wandelingetje naar onze locatie die zou dienen als ons
onheilspark van die avond. Gelukkig werd er in het begin van
de avond een pracht-aanbod aangeboden om het befaamde
schachtenpapje te kunnen skippen, die ik dus met volle
handen greep. Na enkele hapjes ranzige schachtenpap,
besefte ik dat er me ergens een loer gedraaid was. Maar we
hielden de hoop hoog, en de avond begon. Enkele
Groepsopdrachten zoals de rugbypartij die leidde tot nieuw
niveau van intimiteit, de cocktails van elkaars zever met weet
ik veel wat nog allemaal, en nog zovelen meer zorgde voor
een genotszame avond vol miserie. Op het moment zelf was
het toch even denken waarom ik dit gewillig liet gebeuren,
maar achteraf zijn er toch enkele leuke anekdotes ontstaan.
Zeker de individuele doop binnen de Salamander heeft een
leuke herinnering achtergelaten. Alles was, ondanks ranzig
gortig te zijn, best 'gezellig'. Een ervaring die de moeite waard
was! En het enige dat ik hiervoor moeten opofferen heb is
een rib of twee. Nice.

10% korting op donderdag en cantusdagen voor Chemica-leden
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Examentips
Examens: de stressvolste tijd van het jaar. Hier enkele tips om
de examens goed door te komen. Want dit is namelijk het
laatste Pipetje dat uit zal komen voor de examens beginne,
Hier naast tips ook antwoord op de vraag of het drinken van
een glaasje melk nu ontspannend werkt voor het slapen of
dat je dat beter kunt laten.
Tip 1 - Denk positief
Een simpele, maar belangrijke tip: focus op de positieve
dingen. Schrijf voor jezelf op wat er allemaal goed kan gaan.
En welke successen je kunt behalen.
Tip 2 - Begin op tijd met leren
Hoewel het verleidelijk is om leren uit te stellen tot het
laatste moment: Begin op tijd met leren! Schrijf op wat je
allemaal moet kennen en maak een planning. Zo kun je je tijd
beter verdelen.
Tip 3 - Doe even helemaal niks
Een moeilijk examen voor de boeg? Doe in de tijd ervoor
helemaal niks. Je hersenen zijn nog heel lang actief bezig met
het goed opbergen van wat je hebt geleerd. Dit gebeurt
tijdens de slaap, maar ook tijdens rust. Spreid het leren dus
uit over een langere periode en studeer vaker kortere tijd.
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Tip 4 - Eet elke twee uur een pinda
In een pinda zit heel veel energie die je weer kracht geven om
twee uur door te leren.
Tip 5 - Herhaling, herhaling, herhaling
Leren is effectief als je de stof telkens herhaalt. Heb je nog
maar weinig tijd voor het examen? Maak dan een
samenvatting van alle vakken en lees deze een aantal keren
door. En spreidt de stof. Je kunt de stof beter opnemen door
het in kleine stukjes te verdelen en die kleine stukjes te
bestuderen.
Tip 6 - Leg de leerstof uit
Leg de stof aan anderen uit. Als zij begrijpen wat je ze vertelt.
En je kan hun moeilijke vragen beantwoorden? Weet je je
voldoende hebt voorbereidt.
Tip 7 - Wissel van studieplek
Uit onderzoek blijkt dat je het beste op verschillende plekken
kunt leren. Zo onthoud je de stof beter.
Daarnaast wordt er vaak gezegd dat bijvoorbeeld een glaasje
melk voor het slapen gaan helpt. Er wordt hier nog steeds
onderzoek naar gedaan, maar het schijnt inderdaad te
kloppen. In melk zitten peptiden, caseïnen genoemd, die in de
maag worden gesplitst in casomorfines. Deze peptiden
hebben een rustgevend effect. Het blijkt dus niet een
bakerpraatje te zijn, maar op waarheid te berusten.
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Prijsvraag
Niet
op
veel
plekken in Gent
vind je zo een
duidelijke
verwijzing
naar
Chemie als hier,
maar waar is het
precies? Dat is nu
net de vraag.
Weet jij waar deze
foto getrokken is?
Stuur dat dan naar
chemica.scriptor
@gmail.com en
wie weet win jij
een heerlijke fles
jenever.

Tip: de foto is ergens getrokken in het centrum van Gent.
De winnaar van de prijsvraag uit het vorige Pipetje is Quinten
Thijssen uit de 1e bachelor chemie.

Over de uitreiking van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. Met de
winnaar wordt persoonlijk contact opgenomen. In de volgende editie van
het Pipetje wordt de naam van de winnaar vermeld.
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De hypnoseshow
We gingen eens iets nieuw doen, iets volledig anders, en daar
zijn we op Chemica’s eerste hypnoseshow in geslaagd!
Jullie waren zo talrijk aanwezig dat de podiumzaal uit zijn
voegen barstte. Dat enthousiasme bleek volledig terecht.
Want na een algemene inleiding over hypnose wist Patrick
PickArt al gauw de hele zaal in zijn ban te trekken met
concentratieoefeningen. Daarna ging de show al gauw over in
echt hypnose. Het begon klein, met handen die aan elkaar
leken te plakken en voeten die vast zaten aan de grond. Maar
al gauw viel de ene vrijwilliger na de andere in slaap, werden
ze een rockster, moesten ze luidruchtig lachen om banale
woorden, gingen ze president Obama bellen met een banaan
of konden ze plots Chinees. Het is te gek en te veel om op te
sommen, en het eindigde allemaal in een spectaculaire finale
waarbij een studente als een plank over 2 bokjes werd
gelegd. Een oefening die ongelofelijke vormspanning vraagt!
Er is die avond minstens evenveel gelachen als op een
comedy avond, maar iedereen werd ook telkens opnieuw
verbaasd. Allen zijn we sceptisch de zaal binnen gegaan, en
met een grote glimlach naar buiten gekomen. En als je er de
avond zelf niet kon bij
zijn moet je zeker
eens naar de foto’s op
de Chemica website
kijken!
Johannes, Cultuur
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De hypnoseshow
Ervaring onder Hypnose!
Alvorens ik vertel over mijn ervaring gehypnotiseerd te zijn,
zou ik graag vermelden dat ik absoluut niet geloofde in
personen die mijn onderbewustzijn konden besturen! Maar
toen Patrick bij aanvang van de show vertelde hoe het
werkte, wou ik de techniek toch eens uitproberen. En zoals de
meesten hebben gezien...is het heel goed gelukt bij mij.
Gelukkig was ik uitgerust zodat mijn focus continu kon blijven
en ik dus mijn onderbewustzijn de vrije gang kon laten gaan.
Het voelde net als een droom waarin ik de touwtjes gaf aan
de hypnotiseur. Er kwam een rust over mij toen hij me dat
oplegde...ik voelde euforie toen ik met het woord tomaat
moest lachen...ik moest wenen toen ik hoorde dat iets mij
droevig maakte enzovoort. Het was een ervaring die me zeker
bij zal blijven, en zeker niet iets waar mensen bang van
hoeven te zijn. Dus raad ik dit absoluut iedereen aan! O ja,
nog één ding, ik besefte wel degelijk wat ik deed alleen kon ik
mezelf niet stoppen en liet ik me volledig gaan... net hetzelfde
als een glaasje teveel drinken op een feestje. Dus...een
aanrader van een feestje!!
Matthias Castelain
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De hypnoseshow
Ik was één van de vele toeschouwers in de zaal, sceptisch
over of hypnose nu wel echt bestond, maar daarnaast erg
nieuwsgierig naar deze avond. En ook met de gedachte in het
hoofd dat als het niet zo tof zou zijn, ik in ieder geval weer
een ervaring rijker zou zijn en ik altijd nog met mijn vrienden
naar de Overpoort zou kunnen gaan.
Maar wat ben ik verrast. Wat een geweldige avond! Hypnose
werkt! Voor mensen die er niet bij waren is het misschien nog
steeds moeilijk te geloven. Krijg je dus ooit een kans naar een
hypnoseshow te gaan, direct doen. Ik ben in ieder geval
overtuigd!
Anne-Mare de Vries

25

Binairo
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Binairo
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Elke kolom en rij bevat evenveel enen en nullen. Er mogen
niet meer dan twee nullen of enen onder of naast elkaar
komen te staan. Naast of onder elk duo kan je dus het andere
cijfer invullen. Omdat er niet meer dan twee nullen of enen
naast elkaar mogen staan, kan je tussen twee dezelfde cijfers
het andere cijfer invullen. Geen enkele rij mag identiek zijn
aan een andere rij en hetzelfde geldt voor de kolommen.
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Oplossing vorig pipetjes

Oplossing

van

het

vorige

Pipetje:
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Chemica-pulls & wintertips

Een vintage-pull van de UGent met op de rug het Chemicaschild. Wie wilt dat niet? Bestel snel op de chemica-site
(http://fkserv.ugent.be/chemica/bestelling-chemica-truien/)
en schrijf €40,- over naar BE70 7370 1612 9325 dan krijg je in
februari deze zalige pull.
Weet je niet zeker welke maat je moet hebben? Kom dan
passen op de jeneveravond van Chemica (28-11) tussen 21u
en 22u30.
Nog enkele wintertips:
Douche niet te warm, na het douchen heb je het veel
kouder dan voor je douche
Ga iedere dag zeker eens naar buiten, je lichaam heeft
nood aan beweging en ook aan vitamine D.
Sneeuwballen

maak

je

het

best

rond

1˚C.
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Column Simonszaken
Geef en je wordt rijk!
Stel je mag een verlanglijst maken, wat zou jij dan wensen?
Rijk worden of is er nog meer…
De man die altijd geld heeft, de man waarbij het geld hem
spreekwoordelijk op de rug groeit. Hij is ook nog gezond, rijk,
woont in een warm land, heeft een prachtige boot, een paard
en honderden mensen die hem ten diensten staan. Hij is
geliefd en wordt geëerd en gelauwerd al zeker 400jaar. Hij
leeft met compassie en geeft op zijn verjaardag iedereen uit
België en Nederland cadeaus. Hij laat alle wensen in
vervulling gaan? De ideale man, de ideale baan en het ideale
leven. Wij denken altijd dat we cadeaus van hem willen, maar
willen we niet liever zijn LEVEN? Wil niet iedereen die man
zijn? Wil niet iedereen Sinterklaas zijn? En zou hij niet zo
gelukkig zijn juist omdát hij zoveel geeft…
Is je studie chemie dan de juiste keuze, om je straks als een
Sinterklaas zo rijk te voelen? Heel simpel: Kijk om je heen, zijn
er voorgangers in de Chemie die rondlopen op de universiteit,
docent, een hoogleraar, chemicus in wording, iemand uit de
staf of een professor die op Sinterklaas lijkt? En bij wie het
geld hem op z’n rug groeit? Kijk goed het is een hoogleraar
die je, als je je goed gedraagt een voldoende geeft. Of de roe,
als je onvoldoende resultaat tijdens een examen levert. Een
hoogleraar die je pepernoten laat maken tijdens het
practicum in reageerbuisjes met suiker en speculaaspoeder.
Een docent die zogenaamd de presentielijst laat rondgaan
maar blijkt dat je daar je cadeau wensen op mag formuleren.
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Column Simonszaken
Zijn er van dat soort chemie- types die je in twijfel trekt, is het
nou gewoon een professor of is hij Sinterklaas…? Is er zo’n
chemie-voorbeeld dan heb je de goede studie gekozen. Is
zo’n voorbeeld er niet binnen de universiteit van Gent, is het
dan niet gewoon zo dat door te geven aan anderen je vanzelf
een ‘Saint Klaas’ wordt, ongeacht je studie en beroep?
Het blijkt uit onderzoek dat het ‘geven’ veel goeds oplevert.
In De Correspondent.nl van een paar weken geleden staat
een mooi artikel ‘waarom we iedereen gratis geld moeten
geven’ en wat dat allemaal bespaart en oplevert.
https://decorrespondent.nl/10/waarom-we-iedereen-gratisgeld-moeten-geven/384450-0b1c02bd
We weten ook wel dat het allemaal niet echt is van die Sinterklaas
en dat paps en mams, vrienden en familie al die lieve cadeaus
voor ons kopen. We zijn allemaal sinterklaas! IN het ECHT!
Tip: Vervul van tenminste 1 medestudent een wens op 5
december en je kan je rijk rekenen.
Columns van Simonszaken gaan over het kunnen rondkomen
met minder geld en hoe te besparen tijdens je studietijd.
Nelleke Simons
Simonszaken.nl
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Ricette di Mama
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Ricette di Mama
Pepernotenbrood
Eigenlijk is het een brood met kruidnoten. En het is
HEERLIJK!
Maak in een grote kom een papje met gist (1 zakje
gedroogde gist of 25 gram verse gist) een schepje suiker
en wat lauw water. Laat dit even rusten. Voeg een
afgestreken eetlepel zout en vier eetlepels olie
(zonnebloem- of olijfolie) toe. Goed dooreenmengen.
Tenslotte 500gram (biologische) bloem.
Kneed dit goed totdat er een soepel deeg ontstaat.
Doe er de pepernoten (kruidnoten) bij, ongeveer 200
gram en verdeel ze door het deeg
Doe dit alles in een ingevet broodbakblik en laat het
minimaal een uur rijzen.
Bak het in een voorverwarmde oven op 200 graden
Celsius. Kijk af en toe in de oven. Als de bovenkant te
bruin wordt, dek het brood af met aluminiumfolie.
Na een uur is het brood klaar. Laat het afkoelen op een
rooster.
VERS is het lekkerst!
Tip: ook pepernoten cake is heerlijk om te maken.
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Kleurplaat Sint en Piet
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Wist-je-datjes


















een onleesbaar doktersgeschrift verantwoordelijk is
voor meer dan 7000 sterfgevallen per jaar?
vrouwen het oudst lijken elke woensdag om 15u30?
op eender welk moment van de dag zowat 1% van de
wereldbevolking zat is?
de kans dat je sterft onderweg om je Lotto ticket te
halen groter is dan de kans dat je de Lotto wint?
kangoeroes 3 vagina's hebben?
Facebook voornamelijk blauw is omdat Mark
Zuckerberg kleurenblind is?
the Backstreet boys Ryan Gosling hebben gevraagd
om lid te worden van hun groep?
als je alle SAW films na elkaar kijkt, je een totaal
bekomt van 666 minuten?
oorspronkelijk The Powerpuff Girls "The Whoopass
girls" noemden?
je niet kan inademen via je neus en terwijl praten?
de CIA 20 miljoen dollar betaald heeft voor een kat
uitgerust om de Sovjets te bespioneren maar dat hij is
aangereden door een taxi en gestorven is?
Spongebob geboren is op 14 juli 1986 volgens zijn
rijbewijs?
er 84 mensen in Amerika zijn die "Lol" heten?
je in Noorwegen je hond niet in de buurt van de
koning mag laten niezen?
je in Cleveland (Amerika) geen muizen mag vangen
zonder jachtvergunning?
60% van de mensen naar het toiletpapier kijkt na het
vegen?
in Los Angeles een man zijn vrouw mag slaan met een
riem als hij niet breder is dan 5 cm?
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Wist-je-datjes






















een man 92 jaar overleefde met een kogel in zijn
hoofd?
haring communiceert via scheten?
er een gsm bestaat die op cola werkt?
olifanten zichzelf herkennen in een spiegel?
bananen radioactief zijn?
nijlpaardmelk roze is?
in het Zweeds 'kiss' urine betekent?
paus Johannes Paul 2 wereldkampioen is in
Scrammble voor 70+'ers?
er 2 keer zoveel kangoeroes zijn in Australië als
mensen?
je mond 1 liter speeksel per dag produceert?
de grootste samenkomst van mensen verkleedt als
Wally 105 is?
in Zwitserland het illegaal is om je gras af te maaien
verkleed als Elvis?
baby's geeuwen voor ze geboren worden?
het illegaal is om met honden te trouwen in India?
Matt Bellamy (Muse) heeft wereldrecord heeft van
gitaren kapotslaan, nl 140?
paarden niet kunnen overgeven?
5 honden en een varken gered werden van de
Titanic?
de stem van Optimus Prime ook de stem is van Eejoor
in Winnie the Pooy?
de benen van Mariah Carey verzekerd zijn voor 1
miljoen euro?
walvissen kunnen verdrinken als ze langer dan een
halfuur onder water zijn?
sommige
pinguïns
hoeren
zijn
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Nawoord
Vele
activiteiten
zijn
ondertussen
gepasseerd,
geslaagde feestjes, een leuke
cantus en tenslotte werden er
mensen gehypnotiseerd. In deze
laatste editie van het Pipetje in
2013 was dat allemaal te zien.
De dagen worden korter, de
winter komt eraan. Maar dat
betekent niet dat we niet meer weg kunnen gaan. Want er
zijn nog vele leuke activiteiten gepland, zoals het hoort in het
leven van een Chemica-student. Houdt dus zeker de kalender
in het oog, voor de laatste momenten die we kunnen
spenderen aan de toog. Want ook de examens komen al weer
in het zicht, ik wil jullie bij deze wensen al het inzicht. Om de
examens die er aan komen in januari te doorstaan, zodat we
in augustus drie maanden met vakantie kunnen gaan.
Mocht je nog opmerkingen hebben op stijl of op inhoud, feed
back is iets waar jullie scriptor erg van houdt. Aarzel dus zeker
niet en stuur een mail, met jullie ongezouten oordeel.
Hopelijk zie ik jullie in deze laatste weken, en anders zal ik in
het Pipetje in februari weer tegen jullie spreken.
Lieve groeten,
Anne-Mare
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Kalender
28 november
Schaatsen- en jeneveravond
Een jaarlijks terugkomend evenement. Eerst gaan
schaatsen en daarna een spetterende fuif. Schrijf je voor
het schaatsen zeker in op de Chemica-site.
28 november
IFK voetbal
Neem je voetbalschoenen nog eens mee naar Gent en
verdedig de eer van Chemica. Contacteer de Sport als je
mee wilt doen. Na de match is er natuurlijk ook voor
deze sportievelingen jenerver.
3 december
Cantus
Een
cantus
met
een
thema!
Een
echte
Sinterklaascantus. Kom dus gerust verkleed, en bereid
je voor op het eten van heerlijke nic nacjes en
kruidnoten.
11 december
Massacantus
De laatste cantus van het jaar, de massacantus in de
expo. Het aantal kaarten is beperkt, schrijf je dus zeker
in op de Chemica-site.
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Kalender
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