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Beste leden,  

Het nieuwe semester is daar 

eindelijk en dat betekent ook een 

nieuw Pipetje! Afgelopen 2 

maand heb ik zitten uitkijken 

naar dit nieuwe semester. 

Eindelijk heb ik mijn intieme 

relatie met mijn bureau op pauze 

kunnen zetten en heb ik mij naar een meer natuurlijke habitat 

kunnen begeven.  

Voor sommigen onder jullie zullen de resultaten goed zijn 

geweest terwijl er bij andere mogelijks traantjes gevloeid zijn. 

Indien het eerste van toepassing is, wil ik deze mensen 

proficiat wensen met hun punten. Indien het wat minder was, 

zou ik zeker aanraden om het hoofd niet te laten hangen en 

aanraden er een spetterend 2e semester van te maken! 

Ook Chemica zal als studentenvereniging er een spetterend 2e 

semester van maken. Spectaculaire activiteiten zoals de 24u 

van de Porter, onze jaarlijkse quiz en nog vele andere 

activiteiten komen er aan. Hiernaast wil ik vooral reclame 

maken voor ons spetterend Galabal dat eind deze maand er 

na lang wachten aankomt! Chemica heeft zich dit jaar 

nogmaals overtroffen om voor jullie een zo chique mogelijk 

bal te organiseren. Tickets hiervoor zijn verkrijgbaar bij de 

praesidiumleden, de Salamander en The Porter House!  

Jullie praeses, Timo
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Met wat zenuwen vertrokken 

naar de opnamestudio’s van 

studio 100. Voor de eerste keer 

meedoen aan een quiz en dat 

met 300 studenten, spannend! 

Sebastian en ik kwamen bij de 

studio’s en meteen kwamen 

we in een ruimte vol studenten 

die in spanning wachtten om 

naar binnen te mogen gaan. Gelukkig waren we met een klein 

groepje die Chemica vertegenwoordigde. Na veel te lang 

wachten mochten we eindelijk de studio in. Recht voor ons 

een enorme constructie van een wirwar van palen die het 

decor bijeen hielden. Na het oplopen van de trap konden we 

eindelijk op onze stoelen gaan zitten met het stembakje in 

onze handen geklemd. Jammer genoeg was de autocue 

gecrasht en mochten we na een half uurtje wachten opnieuw 

afdruipen naar de cafetaria waar het wachten op de opnames 

hernam. Toen we eindelijk terug binnen mochten, konden de 

opnames beginnen. 3 Bv’s en de presentatrice Evy Gruyaert 

werden aan ons voorgesteld en tijdens de verschillende 

vragen konden we de antwoorden op onze persoonlijke 

bakjes ingeven. Dit gebeurde natuurlijk met wat geroezemoes 

met de linker en rechter buur. Doordat we aan het einde van 

onze rij zaten, zagen we de cameraman met zijn camera door 

de rijen lopen. Plots stopte hij met zijn camera recht voor 

onze neus. Waarna de opmerking van Sebastian volgde “Het 

rode lichtje brandde, we komen op TV!”. Na de opnames 

konden we eindelijk aan het buffet beginnen want na zo’n 
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lange dag was eten meer dan welkom waarna we met een 

nieuwe ervaring op zak terug naar huis vertrokken. 

Greet Vanheule

 

  

10% korting voor Chemica-leden 
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Momenteel zijn de Olympische Winterspelen bezig en 

naast de fantastische fysieke inspanningen die er 

geleverd worden, moeten ook de omstandigheden ideaal 

zijn om alles vlekkeloos te laten verlopen. Op veel 

punten komt er ook, jawel, chemie bij kijken. Hierbij een 

klein lijstje! 

Allereerst worden alle atleten getest op het eventueel 

gebruik van doping. In de eerste 10 dagen van de 

Spelen werden al 1000 

testen gedaan. Een test 

bestaan uit het nemen van 

een monster urine die 

daarna geanalyseerd wordt 

door middel van gebruik te 

maken van 

chromatografische 

analysemethoden. 

De kwaliteit van de sneeuw 

is afhankelijk van de 

temperatuur. De 

omgevingstemperatuur is de 

laatste dagen in Sotsji 

overdag rond 17˚C, wat 

zorgt dat de kwaliteit van de 

sneeuw naarmate de dag 

vordert, afneemt. De 

Russische autoriteiten 

hebben aangegeven dat er 

voorlopig geen extra sneeuw 
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aangevoerd zal worden aangezien de temperatuur in de 

komende dagen waarschijnlijk zal dalen. 

Bij het rodelen wordt er voor de race de temperatuur van 

de ijzers van de slede gemeten. Deze mag niet te veel 

afwijken van de aangegeven waarde, aangezien 

warmere ijzers het ijs van de baan meer zouden doen 

smelten. Dit smeltlaagje tussen de ijzers van de slede en 

de baan van ijs, zouden ervoor zorgen dat de slede 

harder kan gaan. Dit zou leiden tot een oneerlijke strijd, 

waardoor dit dus aan banden is gelegd door het 

vaststellen van een begintemperatuur van de ijzers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% korting op donderdagavond en cantusdagen voor 

Chemicalede
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Een ouderwets kruiswoordraadsel 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

 

Zie op de volgende pagina de omschrijvingen!  
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Horizontaal: 

1. Oude vreemde munt, lichaamsdeel. 2. heldendicht 

van Homerus, Verenigde Staten (afk.). 3. baas, gauw, 

astronomische eenheid. 4. populair lied, weg met 

bomen, lange sneeuwschaats. 5. struisvogel, richten op 

een doel. 6. Aziatische schiereiland, insecteneter. 7. met 

betrekking tot (afk.), Bijbelse reus, telwoord. 8. insect, 

oud paard, brandstof. 9. centimeter, gordijnstang 10. 

naaktcultuur, in mindering gebracht. 

Verticaal: 

1. uiting van blijdschap, Indonesisch eiland. 2. bij dezen. 

3. schutting, corps diplomatique. 4. sprookjesfiguur, rivier 

in Siberië, Koninklijk Meteorologisch Instituut. 5. van 

zeker gesteente. 6. vulkanisch gesteente, bijzonder 

groot. 7. godsdienst, tropische vetplant. 8. enig. 9. 

mobiele urgentiegroep, kilogram, lofdicht. 10. spil, 

rolschaats met vijf wieltjes. 11. Sierplant. 12. openbaar 

vervoermiddel, zoon van iemands broer of zuster. 
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Seks met je ex 

Naar aanleiding van een vraag naar het bedweter-e-

mailadres, had ik graag een column geschreven over ‘Seks 

met je ex’. Bedankt voor de vele vragen, ik zal mijn best doen 

om ze allemaal aan bod te laten komen. 

Een onderwerp dat ondenkbaar is voor sommige ex-

geliefden, maar enkelen laten zich toch vangen aan het 

verleden. Je hebt hem/haar misschien eens zo gehaat of je 

denkt dat nog steeds te doen. Of jullie zijn gewoon uit elkaar 

gegroeid. Wat de reden ook is, de relatie liep op zijn einde. 

Maar vaak komt er een dag dat je je ex weer tegen het lijf 

loopt. Je kan nog zo veel wrok koesteren, maar ergens moet 

je toegeven dat hij/zij je op zijn/haar eigen typische manier 

toch nog weet te charmeren. Die fysieke aantrekkingskracht 

hangt nog ergens in de lucht en hoe hard je dit ook probeert 

te ontkennen, je voelt het in je lijf. Hij of zij kan je hart, maar 

vooral je hoofd, toch nog in de war 

brengen. 

Je hebt waarschijnlijk al wat te veel 

glaasjes op, je zit wat in een dipje of 

je hebt gewoon een veel te leuke 

tijd samen. Je kan ook gewoon 

jaloers zijn op eventuele aandacht 

die je ex nu krijgt en wil deze tonen 

wat jij wel niet allemaal te bieden 

had/hebt. En zo… beleven jullie een 

zwoele nacht (of meerdere). Wanneer jullie allebei nog iets 
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voor elkaar voelen, kan dit aanleiding geven om weer 

opnieuw te beginnen. Maar laat ons eerlijk zijn, de kans dat 

dit nu wel zal lopen als gepland is klein, niet? Ik denk dat je 

eerlijk moet zijn tegen jezelf dat wat toen ooit fout gelopen is, 

nu weer kan mislopen, tenzij de oorzaak van het probleem 

definitief werd aangepakt. Bijvoorbeeld als de relatie stuk 

gelopen is doordat jullie te ver woonden en jullie nu dichter 

bij elkaar vertoeven.  Ook denk ik dat je hard moet zijn en het 

hele gedoe niet mag laten 

aanslepen, als het niet blijkt te 

werken. Dit zorgt er immers 

voor dat jullie beiden niet 

vooruit gaan en niet openstaan 

om iemand anders te 

ontmoeten. Maar als er maar 

amper gevoelens in het spel 

zijn en geen van beiden zich hierdoor slecht voelt, kunnen 

jullie gerust jullie gangetje gaan en hoeft er niet eens over 

een relatie gesproken te worden. Al vrees ik dat de kans zeer 

groot is dat na verloop van tijd plots iemand wat meer zal 

voelen of iemand zich niet meer zo gelukkig zal voelen om de 

situatie. 
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Om het een beetje informeel af te sluiten, kan ik jullie alvast 

enkele vragen geven om je ex wat minder aantrekkelijk te 

vinden: 

- Had je ex niet wat gele tanden de laatste keer dat je 
hem zag? 

- Je ex rook misschien ook niet zo fris? 
- Je ex had ook waarschijnlijk al lang zijn/haar 

teennagels niet meer geknipt… 
- Het niveau van zijn/haar grappen is er zeker niet op 

vooruit gegaan, toch? 
- Met wie zou je ex eigenlijk allemaal hebben 

aangepapt ondertussen?  
- … 

 
 

 

 

Standje van de maand: 

                            

 

 

Bronnen: www.wewomen.be, www.hln.be, www.trendystyle.net

Ineengevlochten 
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Het leven is een feest 

Dit bericht is bestemd voor studenten die: 

 Zijn/haar voornemens voor 2014 groots had 
geformuleerd maar nu met de inzet van februari 
alles ter aarde ziet storten. 

 De meest deprimerende dag van het jaar, blue 
monday, wel achter de rug hebben maar niet 
weten wat ze eigenlijk met deze overleving aan 
moeten. 

 De examentijd maar niet als een opluchting 
ervaren. (Wat het in alle gevallen wel is. Want 
heb je ze goed gemaakt kan je alle vakken 
afronden. Is het niet naar wens verlopen kan je er 
nu toch niets meer aan doen. Dus ook een 
opluchting.) 

 Een hekel aan Carnaval hebben.  

 Wat inspiratie nodig hebben  

 

Tips 

1. Neem je de meest slechte dingen voor die je je 
kunt voorstellen. Iedere avond naar de kroeg, 
niet koken voor jezelf maar iedere dag Vlaamse 
friet eten, colleges en practicum een weeklang 
overslaan. Dat gaat zeker lukken. 
 

2. Maak een formule om de gelukkigste dag te 
berekenen. De Britse psycholoog Cliff Arnalls 
maakte er een om de meest deprimerende dag te 
berekenen. Dit kan een voorbeeldje zijn.  
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Hierin is W een maat voor het weer, D voor de 

schulden, d voor het maandelijkse salaris, T voor 

hoe lang geleden het kerst was, Q staat voor hoe 

goed men nog de goede voornemens 

volhoudt, M voor het motivatieniveau en N voor 

het gevoel om actie te ondernemen. Er wordt niet 

aangegeven wat de eenheden van de variabelen 

zijn. 

3. Loop een week voor carnaval op de universiteit 
rond in een vogelpak en fluit jezelf gelukkig. 
Schrijf op je veren: Ik ben een geluksvogel en 
heb geen Carnaval nodig om mezelf voor schut 
te zetten en me gelukkig te voelen. 
 

4. Of lees gewoon het mooiste boek op aarde en 
krijg direct de bevestiging dat scheikunde de 
juiste studiekeuze is geweest: ‘Herinneringen aan 
mijn chemische jeugd’, een autobiografie van 
Oliver Sacks. Waarin hij het leven als een feest 
beschrijft. De ontdekkingen van de metalen en 
het periodieksysteem beschrijft hij als een 
nostalgische ervaring. Lees meer over hem op 
www.oliversacks.com   
 

Columns van Simonszaken gaan over een rijk en 

gelukkig studentenleven. 

http://www.oliversacks.com/
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Vele studenten Chemie zullen nog wel herinneringen hebben 

aan deze assistent. Zowel in de eerste als de tweede bachelor 

chemie was ze verantwoordelijk voor de oefeningenlessen. 

We zijn blij dat ze zich nu om de toekomst van klanten 

bekommert.  

Quote 

Het volgende speelt zich af tijdens een mondeling examen 

van de 1e Master Biochemie en Biotechnologie: 

Student beantwoordt de vraag van de prof en de prof 

antwoordt "Mocht je nu een student biomedische zijn dan 

het dit voldoende geweest, maar van een Master student 

biochemie en biotechnologie verwacht ik meer diepgang" 

Waarop de student aan dit verzoek gehoor geeft!
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1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 

1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 

1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
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Broodschotel 

Heb je aan het einde van de week nog wat brood over 

en toch behoefte aan een volledige maaltijd, maak er 

dan in een handomdraai een heerlijk avondmaal van. 

Ook kan je er makkelijk nog wat kliekjes van allerlei 

groenten doorheen doen. Zo ga je te werk: 

Voor 2-3 personen: 

Snijd 5 sneetjes brood in blokjes van ongeveer 1x1 cm 

en bak ze in wat boter goedbruin (als je pan te klein is 

om het in een keer te bakken, doe het dan in meerdere 

keren). Maak ondertussen een mengsel van 2 eieren, 

2dl bouillon en doe daar peterselie doorheen (vers of 

gedroogd, of uit de diepvries). Leg de helft van de 

gebakken stukjes brood in een ingevette ovenschaal en 

giet daar het eimengsel overheen. Doe er dan wat kaas 

over en laat het zeker 15 min staan. Verwarm de oven 

voor op 180˚C en doe de andere helft van de stukjes 

brood en nog wat extra kaas als garnering in de 

ovenschaal en laat het 20-35 min in de oven bakken. 

Suggestie: heb je nog groente over (broccoli, 

sperziebonen, prei, wortel, ..) kook deze dan eerst even 

en doe ze ook in de ovenschaal. 

Eet smakelijk!
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Ook in deze versie van het Pipetje weer een foto! De winnaar 

zal vanaf nu niet meer degene zijn die als eerste reageert, 

maar blind gekozen worden uit degenen die vóór 23 februari 

een mail met het juiste antwoord hebben gestuurd naar: 

chemica.scriptor@gmail.com. 

De prijs die dit keer te winnen valt, is één gratis kaart voor het 

Galabal! 

Dit keer is het geen gebouw of brug, maar een fraai 

geschilderde kijk op een Belgische plaats, maar waar is dit 

eigenlijk? 

Succes ermee! 

 

De prijs uit het vorige pipetje is gewonnen door: 

Nick Jacobs.

mailto:chemica.scriptor@gmail.com
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De dienst studentenactiviteiten (DSA) organiseert dit jaar 

voor het eerst een Gala van de studentenverenigingen op 27 

februari in de aula te Gent. Op deze feestelijke gala-avond 

wordt het belang, de diversiteit en de waarde van de 

studentenverenigingen extra in de verf gezet. Dit zal onder 

andere gebeuren door het toekennen van de allereerste 

awards voor studentenverenigingen, in de volgende 

categorieën: 

- Meest originele activiteit in 2013 

- Meest maatschappelijke relevante activiteit 2013 

- Meest originele feestactiviteit 2013 

- Meest originele activiteit in de Therminal in 2013 

- Beste Schamper-artikel van 2013 

En we zijn als praesidium van Chemica trots om te kunnen 

vermelden dat de hypnose show, georganiseerd door onze 

Cultuur Johannes, genomineerd is in de categorie “meest 

originele activiteit in de Therminal in 2013”. De andere 

genomineerden zijn: 

- De slimste mens van Afrika 2.0 (Asante) 

- Massa-speeddate (VLK, VTK, VPPK en VLAK) 

- Halloween hamburgerfestijn (’t Stropke) 

- Tomo No Matsuri (Tomo No Kai) 

De uiteindelijke winnaar zal gekozen worden na stemming op 

de vergadering der Konventsvoorzitters. We zijn benieuwd en 

hopen de award in de wacht te slepen! In het volgende 

Pipetje zal de award-winnaar vermeld staan.
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 Gelukkig zijn de examens al weer een paar weken 

achter de rug, maar toch zou ik jullie nog willen 

vragen om de examenvragen die je misschien nog 

weet door te sturen naar: chemica.web@gmail.com. 

Onze web zal er dan een duidelijk, overzichtelijk 

geheel van maken wat niet alleen jullie, maar ook de 

toekomstige studenten Chemie en Biochemie & 

Biotechnologie enorm zou helpen. 

 

 De pulls die een groot deel van jullie besteld hebben 

zijn af te halen op het Chemica-kot. Kijk voor 

permanenties van het Chemica-kot in de weekmail of 

anders op de Chemica-site. 

 

 

mailto:chemica.web@gmail.com
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Science met op de voorkant 

een vrolijk boeket met 

bloemen? Nee, dit is niet 

wat het lijkt. Dit zijn 

bloemen gemaakt door een 

scheikundige: Wim 

Noorduin.  

De bloemen bestaan uit 

moleculen en zijn enkele 

tientallen micrometers 

groot en zijn gefotografeerd 

met een elektronenmicroscoop. De opnamen die gemaakt 

worden zijn niet in kleur, maar later heeft de scheikundige de 

opnamen gekleurd naar hoe de kleuren ook in het echt eruit 

zagen. 

Deze bloemetjes zijn niet alleen mooi, er zit ook een hele 

hoop wetenschap achter. Noorduin is momenteel in staat het 

proces te sturen door de controle van de zuurtegraad en de 

temperatuur. De bloemen bestaan uit bariumchloride en 

natriumsilicaat. 

De kennis die opgedaan wordt bij de ontwikkeling van mooie 

bloemen is waarschijnlijk toepasbaar in veel andere … van de 

chemie. Een eerste toepassing is de ontwikkeling van 

katalysatoren. 

 

http://www.kennislink.nl/publicaties/fantastische-microflora 

http://www.kennislink.nl/publicaties/fantastische-microflora
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o De meeste overvallen op een dinsdag gebeuren? 

o Gitaarsnaren oorspronkelijk van darmen van een kat 

waren gemaakt? 

o Je diamanten uit tequila kan maken? 

o De oudste filmmaker 101 is? 

o Een vrouw gemiddeld 111 handtassen in haar leven 

heeft? 

o Wortels vroeger paars waren? 

o Bijen explosieven kunnen opsporen? 

o Er 216 noodles in een blik Campbells kippensoep zitten? 

o Een pasgeboren kangoeroe in een eetlepel past? 

o Het grootste schilderij een smiley is? 

o Een kakkerlak 9 dagen kan leven zonder hoofd? 

o Appels effectiever werken dan koffie om wakker te 

worden in de ochtend? 

o Gemiddeld 100 mensen per jaar door een stylo sterven? 

o De mens 35 ton aan voedsel verorbert in een leven? 

o Er 7500.000.000.000.000.000 zandkorrels in de wereld 

zijn? 

o Pablo Picasso beschuldigd werd van de Mona Lisa te 

stelen? 

o Fidel Castro met meer dan 35000 vrouwen heeft 

geslapen? 

o Niemand vermoordt is door een haai in de 

Bermudadriehoek? 

o Hugo Boss ooit een uniform voor de nazi's heeft 

ontworpen? 

o Je hoofd tegen de muur slaan 150 calorieën per uur 

verbrandt? 
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o Apen bananen omgekeerd pellen? 

o Bijen haar op hun ogen hebben? 

o Sommige kevers naar appels smaken? 

o Het Spaanse woord voor vrouw ook handboeien 

betekent? 

o Ongeveer 12 mensen in een jaar sterven door een 

vlieger? 

o Dode mensen een scheet laten juist na ze sterven? 

o Het in Frankrijk illegaal is om je varken Napoleon te 

noemen? 

o Een uil heel de dag doet alsof hij een boom is? 

o Elke werknemer van Ben & Jerry's elke dag 1,5 kilo ijs 

krijgen? 

o Je Mark Zuckerberg niet kan blokkeren op Facebook? 

o In Virginia kippen hun eieren moeten leggen tussen 8u en 

16u? 

o Schildpadden door hun aarsopening kunnen ademen? 

o Buzz Aldrin een Playboy op de maan heeft achtergelaten? 

o In Oklahoma een watermeloen een groente is? 

o Een bliksemschicht genoeg energie produceert om 

160000 broodjes te roosteren? 

Just saying..
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Beste chemicanen! 

Ik hoop dat jullie de examens 

allemaal goed doorgekomen zijn en 

met goede moed het nieuwe 

semester inzetten. Naast alles wat je 

weer zult moeten leren zijn er 

natuurlijk ook momenten om je met 

andere dingen bezig te houden en 

daar helpt Chemica graag bij.  

Het eerste feestje van het tweede semester is al voorbij. De 

openingsfuif startte rustig, maar door jullie aanwezigheid 

draaide het op een gegeven moment toch uit op een echt 

feestje! Maar er staat nog veel meer op de planning. Denk 

dan naast ons geweldige Galabal ook aan de nacht der 

Wetenschappen en natuurlijk de 24uur van de Porter House.  

Een semester dus om naar uit te kijken. Hopelijk hebben jullie 

met veel plezier ook dit Pipetje weer gelezen. Ik kijk in ieder 

geval al weer uit naar de volgende! Bij deze wil ik ook de 

mensen bedanken die ook dit keer geholpen hebben met de 

nodige informatie voor het leukste clubblad van Gent. 

Liefs, 

Jullie scriptor,  

Anne-Mare
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Nacht der wetenschappen – 19 februari 

Samen met de andere wetenschapskringen wordt er een 

fantastisch feestje georganiseerd. Cocktails naar ieder zijn 

wens zullen aanwezig zijn. Kom dus zeker naar dit toffe 

feestje in de Twitch. 

24 uur van de Porter House - 20 februari 

Dat betekent 24u leute! Wie houdt het vol om alle uren 

aanwezig te zijn? Challenge.  

Gent verkent – 24 februari 

Op deze dag kan je op verkenning door Gent. Tijdens deze 

cultureel verantwoorde avond zal je naast veel leuke weetjes 

ook kennis maken met enkele cafés die je van binnen gezien 

moet hebben! 

Cantus – 27 februari 

Een cantus met een thema dit keer: “Going to Brazil”. 

Verkleed je dus in iets dat met het aankomend WK te maken 

heeft. Kom als rode duivel of als een van je voetbalhelden!  

Galabal – 28 februari 

Dit jaar op een zeer mooie locatie. Haal je mooiste 

kleedje/kostuum uit de kast en begeef je op vrijdagavond 28 

februari naar Het Carelshof (kaarten te koop bij praesidium, 

The Porter House en de Salamander). 
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Alvast een vooruitblik naar de activiteiten van de maand 

maart. Voor meer informatie en inschrijvingen is het altijd de 

moeite de site in de gaten te houden. 

Vrije dagen – 3 en 4 maart 

Jeneveravond – 13 maart 
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