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Voorwoord praeses
Beste eerstejaarsstudent,
Allereerst wil ik je feliciteren met je
keuze voor een richting aan de UGent
en meer bepaald voor de richting
Chemie
of
Biochemie
(&
Biotechnologie).
Voor eerstejaars kunnen de eerste
dagen en weken aan de universiteit
wat onwennig zijn, maar hierbij schiet Chemica te hulp. Als
studentenvereniging ,voor en door Chemie- en Biochemiestudenten, staan wij volledig in dienst om jullie het leven
gemakkelijker te maken, zowel op vlak van studie als ontspanning.
Reeds vandaag kunnen jullie het merendeel van jullie cursussen en
labomateriaal kopen en dit aan de goedkoopste prijzen. Toch nog iets
nodig? Geen nood, want op enkele dagen doorheen de week kan je
terecht in ons Chemicalokaal op het 3de verdiep van het S4 gebouw
(de Sterre). We zorgen ook voor ondersteuning tijdens de examens
door al jarenlang de examenvragen bij te houden. Zo krijg je een
beter beeld van wat er van jou wordt verwacht.
Voor vertier en leute moet je natuurlijk ook een héél jaar lang bij ons
zijn. Naast kroegentochten, eindeloze feestjes, cantussen
(bacchanaal bier- en drankfestijn) en een galabal overladen wij jullie
ook met cultuur (concerten en comedy) en sport (zweten en kilo’s
verliezen). Ik kan het alleen maar aanraden en beamen om op zoveel
mogelijk activiteiten aanwezig te zijn en voor je het weet maak je
vrienden
en
herinneringen
voor
het
leven.
Speciaal voor jullie, eerstejaars, organiseren we een ‘Peter- en
Meteravond’ op 29 september met als doel jullie een Peter of Meter
toe te wijzen, die jullie op een meer persoonlijke manier kan bijstaan
met
studie
en/of
meer.
Als je maandag (22/09) even tijd hebt, spring dan gerust eens binnen
in ‘The Porter House’ en nuttig samen met ons talloze gratis pintjes.
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Voorwoord praeses
Een

perfecte

start

van

alweer een

nieuw academiejaar.

Oohja vergeet zeker geen Chemica-lid te worden, want zeg nu zelf:
goedkopere frieten, drank en cursusmateriaal met daarbovenop dit
awesome Pipetje, dat is het zeker meer dan waard!!
Indien je met vragen zit, wees dan niet bang mij of iemand anders
van het praesidium aan te spreken! Ik wens je succes met je eerste
weken aan de universiteit en hoop je zo snel mogelijk op een
activiteit van Chemica te zien!
Jullie praeses met septemberse groeten,
Chiel Mertens
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Kennismaking met het praesidium

Het praesidium van Chemica bestaat uit 16 enthousiaste
studenten die met veel plezier zorgen jullie cursussen, voor
de nodige ontspanning tijdens het jaar en die altijd voor je
klaar staan als je vragen hebt. Hieronder alvast een korte
introductie (foto, naam en functie). In het volgende Pipetje
zal een korte voorstelling volgen aan de hand van enkele
ludieke vraagjes.

Chiel Mertens
Praeses

Philippe Chan
Penning

Julie Van Coillie
Vice-Praeses
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Kennismaking met het praesidium

Charlot Depoorter
Cursus

Tim Massart
Cursus

Kilian Tyncke
Feest

Hannes Heymans
Feest

Laura Vandenbussche
PR Extern
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Kennismaking met het praesidium

Justine Naessens
Cultuur

Keone Calemyn
Scriptor

Loren Deblock
Web

Joost Goossens
Sport

Alexandra De Craecker
Sport
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Kennismaking met het praesidium

Louise De Weerdt
Lustrum

Benjamin Chong
Cantor

Laurens Lievens
Schachtentemmer

Vincent Verbeecke
Schachtentemmer
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Gent!
Op de kaart, op de volgende pagina afgebeeld, vind je zowel locaties
terug die je kennis proberen bij te brengen als locaties die vaak
beloond worden met gratis drank, leuke activiteiten of een gratis
Pipetje. Kortom; alles wat een nieuwe student moet weten .
Onder deze rechthoek bevindt zich de Overpoortstraat,
waar je hoogstwaarschijnlijk vele onvergetelijke
(figuurlijk gesproken ;) ) nachten zal beleven en zeker als
je naar de Chemica evenementen komt!

Hier bevindt zich het station van Gent.

Er moet natuurlijk ook nog gestudeerd worden. Een
groot deel van de lessen zal hier doorgaan. Onder deze
marker ligt het Complex Ledeganck.

Onder deze pin bevindt zich ‘Campus Sterre’. Enkele
pagina’s verder vind je de snelste route tussen de
universitaire sites.
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Universiteitssites
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Universiteitssites
Complex Ledeganck
Hier zullen zowel de chemisten als biochemisten van de
eerste bachelor veel tijd spenderen. Het gebouw heeft
verschillende auditoria en practicumzalen. De auditoria zijn
zeer makkelijk te vinden wat helaas niet gezegd kan worden
van de practicumzalen. Indien je voor het eerst practicum
hebt, is op tijd zijn geen overbodige luxe.
Naast het complex ligt ook de Plantentuin. Tijdens de practica
plantkunde wordt er veel beroep gedaan op planten en
bloemen uit deze tuin en is dus vooral van toepassing als je
een biochemie/biotechnologiestudent bent.

Campus Sterre
De lessen die niet aan bod komen in het Complex Ledeganck
zullen doorgaan op Campus Sterre. In 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 de
S4, Wiskunde in de S9, etc. De meeste praktische lessen
zullen eveneens doorgaan op Campus Sterre.
Tussen de verschillende lesblokken in de ochtend zit steeds
een pauze van 15 min. In die pauze kan je eens lekker de
benen strekken en een koekje eten indien je op dezelfde
locatie blijft. Als je naar de andere site moet daarentegen, is
het woord pauze iets te rooskleurig. Haasten is aangeraden,
maar om jullie een beetje te hulp te komen vind je op het
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Universiteitssites
plannetje hieronder de kortste route van de Ledeganck
(fietsenstalling Kraaistraat) naar de Sterre.
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Regio Overpoortstraat

The Porter House
Stalhof 1
The Porter House is gelegen in een zijstraat van de Overpoortstraat
en al jaren het stamcafé van Chemica. Op deze locatie kun je een
reeks aan Chemica-activiteiten verwachten, zoals de Peter- en
Meteravond, de Jeneveravond, de Cocktailavond en nog veel meer.
The Porter House is een Irish Pub, waar het ’s avonds gezellig druk is.
De sfeer is er goed en je kan op een snelle bediening rekenen die vaak
ook nog gepaard gaat met een vriendelijk woordje van de
barman/barvrouw van dienst die avond. Nu komt het belangrijkste in
heel dit tekstje die de The Porter House nog specialer maakt; de gratis
vaten van Chemica zijn steeds hier te consumeren!
De Salamander
Overpoortstraat 64
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 Pottie en Rita. In het
achterzaaltje van de Sala worden zo goed als altijd de 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.
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Regio Overpoortstraat

Twitch
Overpoortstraat 9
Ben jij een echt fuifbeest, dan kan je hier wel enkele uren tijdens je
studentenleven spenderen. Enkele feestjes van Chemica zullen ook
doorgaan in deze feestzaal.
De Gouden Saté
Sint-Pietersplein
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
Overpoortstraat 7
De Skyline is ook een frituur. De Skyline is minder druk dan Julien en
hier kan je je frietjes binnen nuttigen. Ben je een grote fan van
Bicky’s, dan is de Skyline echt iets voor jou, want 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. Daarbovenop krijgt Chemica op
donderdag en op cantusdagen 10% korting, mits vertoon van lidkaart
of lint.
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Regio Overpoortstraat
Hier een plannetje van het uitgaansgebied!
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Waar te eten en wat?

Waar eet je als student? Goede vraag! Weet nu al dat je door
het studentenleven zeker geen kilo’s kwijtspeelt, want hier
draait alles rond snelle snacks. Gelukkig zijn er
onze praesessen, Joost en Alexandra, er nog om af en toe
een activiteit te organiseren om de ongezonde maaltijden en
het bier van de vorige activiteiten eraf te sporten.
Studentenresto’s
Indien je op vertoon van je studentenkaart in de resto’s van
UGent gaat eten, kan je voor een relatief lage prijs een
volwaardige maaltijd krijgen. In de Sterre is Resto S5 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 tijdens de
middagpauze, is treuzelen zeker niet de oplossing. Aan de
UFO is nog een resto gelegen, namelijk Resto De Brug. In deze
resto kan je naast de gewone maaltijden en broodjes ook
snacks zoals spaghetti, kaaskroketten, etc. krijgen. Wie van de
Ledeganck komt en liever niet zo ver fietst kan altijd zijn
maaltijd opeten in Resto Kantienberg.

Frituur
Zoals eerder vermeld kun je in de Skyline 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.
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Waar te eten en wat?

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.

Amadeus heeft zich al op verscheidene locaties gevestigd in
Gent en voor €16 kan je er ribbetjes à volonté krijgen met
aardappels gevuld 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 €17 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 in Gent zowel met een laag budget als een hoog
budget. Zo kan je in het restaurantje La Rustica (St Pietersnieuwstraat
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Waar te eten en wat?
154) pizza krijgen vanaf €5 per pizza. Ook hier zijn verscheidene
soorten pasta’s verkrijgbaar waarvan de prijs varieert tussen de €6
en €9.

Naast alle gezellige Italiaanse restaurantjes is er ook een Pizza
Hut gevestigd vlakbij de Sterre. Om de wachtrijen bij Resto
Astrid te vermijden, kan dit wel eens de oplossing zijn.

Chinees

Voor wie graag Chinees eet, kan op de Zwijnaardse Steenweg
399 goedkoop een menu afhalen bij Ocean Garden. Voor €5
kun je in dit restaurant goedkoop een eigen gezonde maaltijd
samenstellen. Je kiest uit bami of rijst, gecombineerd met kip,
varken of rundvlees. Dit is 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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Cursusomschrijvingen
Elke prof heeft zo zijn eigen manier van lesgeven. Weten waar je aan
toe bent, kan van het begin af aan dus een grote hulp zijn. Op
volgende pagina’s wordt van verscheidene vakken van het eerste
semester een indruk gegeven 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 hebt begrepen. De antwoorden van deze oefeningen zijn te vinden
via: http://users.ugent.be/~lbergman/. Vergeet niet dat theorie ook nog
steeds een belangrijk onderdeel is van deze cursus, maar je moet die vooral
toepassingsgericht beheersen. In de lessen wordt eveneens vermeld welke
onderdelen van de cursus belangrijk zijn en welke minder.

Cursus: Inleiding tot organische structuren
Prof: Jose Martins en Annemieke Madder
Richting: Chemie en Biochemie & Biotechnologie
Vakomschrijving: Het deel van Professor Martins werd het voorbije jaar in
delen uitgedeeld tijdens de lessen. Het is zeker aangeraden om de lessen bij
te wonen aangezien veel nieuwe begrippen aan bod komen. Deze worden
met handige tekeningen op het bord uitgelegd. Het deel van de cursus dat
gedoceerd wordt door Professor Madder bevat vooral veel informatieve
stukken. In de les wordt steeds vermeld welke onderdelen te kennen zijn en
welke van minder belang zijn, naar de les gaan is een aanrader! 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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Cursusomschrijvingen
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 een overhoring verwachten. Degene die hun opdrachten
niet op tijd indienen, verliezen punten tijdens deze evaluaties.
De moeilijkheidsgraad van het examen is vergelijkbaar met de oefeningen
die je tijdens de werkcolleges maakt. Zorg dus dat je voldoende aandacht aan
deze oefeningen schenkt.

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. Oefeningen maken is
van het grootste belang! De practica voorbereiden is eveneens van groot
belang, want deze extra punten kunnen voor velen bepalen of men zal slagen
of buizen, 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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Cursusomschrijvingen
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 practicum 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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Cursusomschrijvingen
Cursus: Wiskunde I
Prof: Koen Thas
Richting: Biochemie en biotechnologie
Vakomschrijving: Voor mensen die 6u wiskunde hebben gehad of meer zal
wiskunde vlotjes gaan, het is veel herhaling (ruimtemeetkunde, veeltermen,
matrices, complexe getallen enz...). Het is een aanrader om naar de lessen te
gaan voor zowel theorie als oefeningen. In de theorieles is alles wat hij geeft
te kennen, de rest van de cursus niet! Hoewel de prof, wanneer de lessen
ten einde gelopen zijn, een document online post met de te kennen theorie,
is het toch aangeraden deze bij te wonen. Ook naar de oefeningenlessen
gaan is belangrijk want op het einde van elke oefeningenreeks krijg je
voorbeelden van examenvragen. Het examen bestaat uit 2 delen: theorie(7p)
en oefeningen(13p). Voor het oefeningen gedeelte word je voorzien van een
formulelijst.

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 allen evenveel doorwegen, zowel
praktische als theoretische vaardigheden kennen is dus jammer genoeg wel
een aanrader.
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Cursusomschrijvingen
Cursus: Plantkunde
Prof: Annemieke Verbeken
Richting: Biochemie en biotechnologie
Vakbeschrijving: Plantenkunde is een dikke cursus maar het valt nog goed
mee om te leren. Wanneer je plantenkunde leert zijn vooral je
levenscyclussen belangrijk (puntenwinners) en je moet leren verbanden
leggen tussen de verschillende groepen landplanten. Steek niet te veel tijd
in al die kleinere ordes te leren, maar aan de andere kant voorbeelden
kunnen geven bij sommige hoofdstukken zijn dan weer een must. Ze wilt
zien dat je het echt kunt, hoe meer details , hoe beter. Het is ook heel
handig om examenvragen van voorbije jaren (te vinden op de Chemica site)
proberen op te lossen.
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Koken op kot

Vele onder jullie gaan dit jaar voor het eerst op kot. Dit betekent
dat mama of papa niet meer elke avond een bord met veel
groentjes voor je neus zal kunnen zetten. Nu, dat is geen reden om
elke avond fast food te nuttigen of gewoonweg niets te eten. Elke
avond op restaurant gaan is echter ook geen optie. Hieronder geef
ik jullie twee receptjes, ideaal voor een student (relatief goedkoop,
snel, makkelijk en vrij gezond).
Wraps met kip (voor 4 peronen)
Ingrediënten:










150 ml yoghurt
1 el grove mosterd
peper
250 g kipfilet, gekookt, in blokjes
150 g ijsbergsla, in smalle reepjes
¼ komkommer, in dunne plakjes
2 stengels bleekselderij, in dunne schijfjes
15 pitloze blauwe druiven, gehalveerd
4 bloemtortilla’s

bereiding:
1.

2.
3.

Meng de yoghurt en de mosterd in een kom en voeg peper
naar smaak toe. Roer de kip erdoor en meng tot de kip met
de yoghurt is bedekt.
Meng sla, komkommer, bleekselderij en druiven in een
aparte kom.
Vouw een tortilla dubbel en dan nogmaals dubbel, zodat
een soort puntzakje onstaat dat gemakkelijk vast te
houden is. Vul het ‘zakje’ voor de helft met het
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Koken op kot

salademengsel en leg er wat van het kipmengsel op. Doe
hetzelfde met de overige tortilla’s, salade en kip. Wikkel de
wraps in folie voor een meeneemlunch.
Spaghetti alla carbonara (voor 4 personen)
Ingrediënten:








450 g gedroogde spaghetti
1 el olijfolie
225 g ontbijtspek, fijngesneden
4 eieren
5 el kookroom
zout en peper
2 el versgeraspte Parmesaanse kaas

bereiding:
1.
2.
3.

Breng een grote pan lichtgezouten water aan de kook.
Voeg de pasta toe en kook hem in 8-10 minuten.
Verhit ondertussen de olie in een koekenpan. Bak het spek
8-10 minuten op matig vuur, roer geregeld.
Klop de eieren in een kommetje los met de room en voeg
zout en peper naar smaak toe. Laat de pasta uitlekken en
doe hem weer in de pan. Doe de inhoud van de koekenpan
bij de spaghetti. Voeg het eimengsel toe met de helft van
de Parmezaanse kaas. Roer grondig en schep alles op een
schaal. Strooi de resterende kaas erover en serveer direct.
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Jaarverantwoordelijke

Beste eerstejaars,
Vanaf vandaag mag je jezelf echt een student noemen aan de
Ugent.
Chemica zal je een onvergetelijke studententijd bezorgen!
Wanneer je met vragen zit over Chemica kan je altijd terecht
bij het Praesidium.
Maar jullie kunnen ook altijd terecht bij onze
jaarverantwoordelijken.
Zij kunnen je waarschijnlijk ook wel verder helpen.
Jaarverantwoordelijken zijn de contactpersonen
tussen jouw jaargenoten en het praesidum. Zij zullen
wekelijks een mededeling geven over de activiteiten van
Chemica.
Je kan ook altijd bij hen terecht om vragen te stellen in
verband met cursussen, examenroosters,..
Nu zoeken we nog een enthousiaste eerstejaarsstudent van
zowel Chemie als van Biochemie die deze functie op zich wilt
nemen.
Jaarverantwoordelijke zijn heeft vele voordelen: je leert veel
mensen kennen, je mag gratis binnen op feestjes(!) en op het
galabal.
Tot binnenkort en veel succes in dit (nu al) topjaar!
Groetjes
Jullie Praesidium
chemica.printern@gmail.com

25.

Hoe bescherm ik mijn fiets?

Hoe bescherm ik mijn fiets in Gent? Drie
woorden: Sluit hem goed!
Wanneer we het over goed sluiten
hebben, bedoelen we dat je slot in
principe duurder mag zijn dan je fiets
zelf. Hieronder vind je een paar do’s and dont’s omtrend sloten.
Do’s


Gebruik een slot met een dikke ketting. Indien de keten minder dan
een centimeter breed is, dan ben je gegarandeerd binnen de
kortste keren je fiets kwijt. Geen fijn krullende sloten dus!



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. Beide sloten gebruiken is de boodschap!

Dont’s


Gebruik geen cijfercombinatieslot. Een zware moterketting kan
dan wel handig zijn, maar als je code makkelijk kraakbaar is, biedt
het uiteindelijk ook geen bescherming.

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.

26.

Sporten met Chemica
Beste eerstejaars,
Allereerst welkom bij Chemica en proficiat met jullie
studiekeuze! Wij zullen jullie met raad en daad bijstaan
in jullie eerste jaar. Naast het studeren helpen we jullie
natuurlijk ook met ontspanning en (zeker niet
onbelangrijk) sport.
Wij nemen met Chemica deel aan de verschillende
sporttoernooien tussen de studentenverenigingen aan
UGent (FK). Hierin zijn verschillende sporten te
beoefenen, waaronder (mini)voetbal, basketbal,
volleybal, zwemmen, lopen etc. Voor al deze teams
zoeken we telkens deelnemers, die willen helpen in de
strijd naar het goud! Hierbij is iedereen welkom om deel
te nemen. Je hoeft dus niet extreem sportief te zijn. Een grote hoop
enthousiasme is vaak al genoeg! (Indien interesse, mail me!)
Verder organiseren we enkele sportactiviteiten doorheen het jaar. Dit zijn
activiteiten die perfect zijn ter ontspanning en om mensen wat beter te leren
kennen. Bij deze momenten kan er soms ook drank aan te pas komen (moet
ook kunnen he ;)). Hierover zullen jullie later meer te weten komen.
Een eerste leuke activiteit is alvast het Sporttoernooi der Wetenschappen,
waarbij alle wetenschapsverenigingen de handen in elkaar slaan en samen
een minitoernooi organiseren. Hierbij strijden we voor de eerste plaats na
wedstrijden in minivoetbal, tussen-vier-vuren, zakspringen, balwerpen en
touwtrekken, wat uiteindelijk beloond zal worden met een mooie beker! De
beker van de vorige (en eerste) editie hebben we al in ons bezit en natuurlijk
willen we altijd winnen. Dit is al een eerste mogelijkheid om een heleboel
nieuwe mensen te leren kennen en jezelf al eens goed te amuseren. Iedereen
is welkom, zowel sporters als supporters!
Indien je nog vragen hebt over allerhande dingen die met sport te maken
hebben, mag je ons altijd contacteren op chemica.sport@gmail.com of ons
gewoon aanspreken in het tegenkomen :).
Alvast tot op de activiteiten!
Jullie Sporten
Joost Goossens en Alexandra De Craecker

27.

Kalender
Beste groene blaadjes,
Na 3 maanden van vertier is het eindelijk zo
ver, het tweede deel van jullie leven breekt
aan ; studeren. Dit wordt beschouwd door
velen als de mooiste tijd van je leven, en ik
geef ze geen ongelijk, dus probeer er zeker
van te genieten. Het studentenleven rust op
3 pijlers zijnde feesten, slapen en natuurlijk
studeren… Een goede student is een
meester in alle drie en in het eerste jaar is
het de bedoeling ze alle drie zo snel mogelijk
te meesteren.

Zoals jullie hopelijk al weten (en indien niet
zal het nog meerdere malen herhaald worden) viert chemica dit jaar zijn 50jarig bestaan. In dit lustrumjaar zal men naast de gewone activiteiten ook
lustrumactiviten houden. Die activiteiten zijn ideaal voor eerstejaars om te
verbroederen met ouderejaars dus wees zeker niet bang om af te komen,
want hoe meer zielen hoe meer drank hoe meer vreugd. Ik raad jullie ook
aan om naar de activiteiten die op de volgende pagina staan, wegens
garantie op leuke avonden en op een pak nieuwe vrienden
Graag wil ik afsluiten met jullie al het succes en plezier van de wereld toe te
wensen in jullie eerste academiejaar.

Jullie nederige scriptor
Keone Calemyn
Chemica.scriptor@gmail.com

28.

Kalender

Maandag 22 september 2015

Openingsvat: De eerste dag van het academie jaar geeft Chemica een
gratis vat in The Porter House. Deze activiteit is zeker interessant voor de
eerstejaars, want zo kan je al snel nieuwe vrienden maken en iedereen beter
leren kennen.
Maandag 29 september 2015

Meter- en peteravond:

De Meter- en 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 19u30.
Zou je graag een peter of meter willen, vergeet je dan niet in te schrijven op
de site van Chemica! Uit eigen ervaring wil ik de eerstjaars dit zeker
aanraden.
Maandag 6 oktober 2015

Openingscantus: Tijdens de openingscantus is iedereen welkom! 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 20u. Eerstejaars worden om 19u30 verwacht zodat op voorhand wat
extra informatie kan meegegeven worden.
Woensdag 14 oktober 2015

Sporttoernooi der Wetenschappen

29.

