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Voorwoord
Beste eerste bachelor,
Je leest momenteel een extra editie van het Pipetje dat speciaal voor
jou is samengesteld. Hoogstwaarschijnlijk bevind je je op dit moment
nog op de introductiedag van Chemica. De saaie speeches van de
Praeses zijn gepasseerd en je moet nu al of niet nog aanschuiven om
je eerste cursussen en labomateriaal te kopen.
In het zakje waar je dit Pipetje hebt gevonden zat hoogstwaarschijnlijk
ook de normale editie van het eerste Pipetje (indien niet: onmiddellijk
gaan zagen bij een van de praesidiumleden, dit zijn de mensen met
die wit-blauwe lintjes om hun schouders) en een klein dik boekje, de
Guidogids. Neem gerust de tijd om alles eens door te nemen, want
je zal er ongetwijfeld veel nuttige informatie uithalen wat betreft
het studentenleven. Je zal in dit Pipetje wel meer tekst met minder
prentjes aantreffen, maar het loont desondanks zeker de moeite het
tot het einde uit te lezen!
Het is nog wat vroeg (en omdat ik dit niet echt ergens anders in
dit Pipetje kon inpassen), maar toch deel ik jullie al mee dat jullie
voorbeeld examenvragen kunnen vinden op de Chemica site. Let
wel dat de oplossingen er niet bij staan! Dit zijn examenvragen van
vorige jaren en dienen als richtlijnen voor de examens. Je kan dus wel
begrijpen dat het belangrijk is om examenvragen mee te delen met
Chemica zodat we die lijst up to date kunnen houden en misschien
zelfs uitbreiden.
Verder heb ik op deze pagina niks meer te zeggen, dus wens ik jullie
alvast een goede start toe van jullie studentenleven!
Jolien
Scriptor
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Vakbeschrijvingen
Iedere prof heeft zo zijn eigen manier van lesgeven, daarom kan het
soms een grote hulp zijn als je op voorhand weet waar je aan toe
bent. Neem deze vakbeschrijvingen niet op de letter, wijzigingen in
het programma van de proffen is steeds mogelijk!
Cursus: Algemene Chemie I en II (gemeenschappelijk)
Prof: Isabel Vandriessche
Omschrijving: Schrik niet van de dikke cursus, want het is zeker niet
de bedoeling dat je die helemaal uit je hoofd kent. Je moet de theorie
wel beheersen, maar dan vooral toepassingsgericht. De oefeningen
aan het einde van ieder hoofdstuk zijn een goed middel om te testen
of je de leerstof voldoende beheerst. Als je deze dus totaal niet kan,
vraag je best uitleg hierover (of is het de hoogste tijd om toch eens
naar de theorie te kijken). In de lessen wordt ook steeds vermeld
welke zaken belangrijk zijn en welke minder, best handig dus…
Cursus: Inleiding tot organische structuren (gemeenschappelijk)
Prof: Pierre De Clercq, Annemieke Madder
Omschrijving: De prof houdt zich in de les meestal aan de cursus,
maar durft over de belangrijke zaken wel eens extra uitleg te
geven die van pas kan komen. Je krijgt op het examen ook enkele
oefeningen van het type dat je op de werkcolleges gemaakt hebt,
gaan is dus de boodschap! Met deze kleine oefeningetjes kan je een
eventuele mislukte theorievraag toch nog ophalen. In de cursus van
Prof. Madder zijn er redelijk grote delen die louter informatief bedoeld
zijn, in de les wordt echter wel steeds gezegd wat je moet kennen
enwat minder belangrijk is.
Cursus: Informatica (gemeenschappelijk)
Prof: Peter Dawyndt
Omschrijving: Dit is geen blokvak, het examen is namelijk
openboek. Zorg ervoor dat je op tijd en stond de oefeningen van het
werkcollege maakt (zowel de verplichte als de vrijblijvende) zodat je
gewoon raakt met de manier van denken. Op het examen zelf ligt de
moeilijkheidsgraad wel iets hoger dan bij de oefeningen die je in de
loop van het jaar maakt. Steek dus zeker genoeg tijd in het werkje in
Word, in de PowerPoint-presentatie en in de tussentijdse evaluaties
(voor de oefeningen)! Het is dan wel tijdrovend, je sprokkelt er veel
(voor sommigen broodnodige) punten mee!
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Vakbeschijvingen
Cursus: Fysica I (Chemie)
Prof: Dirk Ryckbosch
Omschrijving: Omschrijving: Één van de zwaardere vakken in je
lessenpakket dit jaar. Hoewel het begin gemakkelijk lijkt, zul je al
snel merken dat het heel handig kan zijn om inzicht in de materie
te verwerven. Het is mogelijk om voor fysica te slagen door alleen
uit het boek te leren, maar let wel dat het handboek in feite maar
een samenvatting is en de profs in de lessen veel uitvoeriger ingaan
op de leerstof en tevens aanduiden welke delen belangrijk zijn en
welke je niet hoeft te kennen. Daarnaast is het uiterst aangeraden
om de practica goed voor te bereiden! Deze punten tellen mee voor
je eindscore en kunnen voor velen het verschil betekenen tussen
geslaagd of gebuisd. De foutentheorie is hierbij heel belangrijk en
moet je bij iedere meting toepassen.
Cursus: Fysica I en II (Biochemie/Biotech)
Prof: Bartel Van Waeyenberghe
Omschrijving: De lessen helpen je de cursus beter te snappen.
Maar belangrijkst van allemaal, in de les wordt aangeduid wat het
belangrijkst is van de tekst, dus gaan is zeker een aanrader. Wat
het blokwerk betreft: zorg dat je de afleidingen kent (bekijk zeker
de vragen op de chemica site, er komen daar garandeerd 2 van
de 3 theorievragen uit!) en maak zeker de aangeduide oefeningen
opnieuw. Practicum: Bekijk zeker de proeven nog eens opnieuw zodat
je de opstelling nog vlot weet en weet hoe het toestel werkt. Daar
win je veel punten en tijd mee. Werk netjes in tabellen en schrijf
besluiten in degelijke en mooie volzinnen. Koop de hoofdassistent
een bak trappist, dan is hij goed gezind :-) Voor de practica luidt:
iedere keer hoofdpijn, dus knoei niet te veel en bijt op de tanden! Het
practicum is wel belangrijk, want het kan de doorslag geven of je al
dan niet zal geslaagd zijn. Zeer belangrijk is ook de foutentheorie. De
foutentheorie wordt op alles toegepast (tenzij anders vermeld) , als je
het niet snapt, aarzel zeker niet om hulp te vragen aan de assistent.
Cursus: Wiskunde I & II (Chemie)
Prof: Marnix Van Daele
Omschrijving: Voor de mensen die vorige jaren veel wiskunde
hadden lijkt dit vak misschien relatief simpel, voor de mensen die
vorige jaren net niet veel wiskunde hadden zal dit vak waarschijnlijk
nogal moeilijk overkomen. Panikeer niet!
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Vakbeschrijvingen
Hoewel de theorie op zich niet altijd even duidelijk is zullen de
werkcolleges meestal een helder licht op de zaak werpen. De
boodschap is dus om naar zowel de theorielessen als de werkcolleges
te gaan. Het examen zelf bestaat uit twee delen: een theoretisch
en een praktisch gedeelte. Het praktisch gedeelte bestaat uit een
paar oefeningen en is openboek. De theorie is helaas niet openboek
en moet je dus volledig vanbuiten kennen. De meeste theorievragen
berusten echter meer op inzicht dan papegaaienwerk.
Cursus: Wiskunde I en II(Biochemie/Biotech)
Prof: Chris Impens
Omschrijving: De oefeningenles is belangrijk, de theorie daar kan
je naartoe gaan, maar de prof schrijft letterlijk het handboek over,
je bereikt dus meer als je het gewoon eens zelf leest (dat gaat veel
sneller en dan weet je tenminste wat je gelezen hebt, want anders
heb je gewoon als een kieken zonder kop zitten overschrijven en
weet je er toch niets van na de les ...). Als je gewoon wat oefeningen
maakt, dan lukt dat zeker wel.
Cursus: Biodiversiteit van planten (Biochemie/Biotech)
Prof: Paul Goetghebeur
Omschrijving: Panikeer niet als je niet kan volgen met noteren,
want de prof blijft maar babbelen en stopt echt amper. Dat is
eigenlijk geen probleem, want dezelfde   examenvragen komen elk
jaar terug! (zie examenvragen op de site). Op het examen krijg
je 2 morfologietekeningen waar je iets over moet vertellen (maar
dat zijn niet zo’n moeilijke tekeningen, waarbij je normaal gezien
wel kan volgen, zoals bv. de aardbei). Een gouden raad: leer de
levenscyclussen grondig (komen pas op het einde van de cursus),
want als je die kan is de kans groot dat je er al door bent.
Cursus: Beginselen van de celbiologie en genetica (Chemie)
Prof: Geert De Jaeger
Omschrijving: Dit vak kan vaak nogal saai overkomen en de cursus
is zodanig opgesteld dat alles wat in de les gezegd wordt, ook in de
cursus staat. Dit vak lijkt zeer goed op middelbare leerstof biologie.
Maar mispak u niet, alles wordt veel grondiger besproken en aan een
redelijk tempo. Je moet de leerstof grondig instuderen met behulp
van de afbeeldingen in de cursus.
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Wat te doen tijdens springuren?
Voor de pendelaars is hier een lijstje met activiteiten waarmee je je al
of niet nuttig kan bezig houden in geval van springuren.
- Een computer in de bib inpalmen en je farmville onderhouden
- Zelf je laptop meenemen en via ugent wifi je farmville
		 onderhouden
- Mede-pendelaars zoeken om een potje mee te kaarten
		 (Wiezen, Manillen, Stronten, Presidenten, enz...)
- Bij mooi weer: van het zonnetje genieten op de grasplekken.
Eventueel een frisbee meenmen.
- Een pint gaan drinken in de sala
- Meerdere pinten gaan drinken in de sala en daar gwn blijven
		 zitten tot de Chemica activiteit die avond
- Voor de dames: een warme chocomelk gaan drinken in de
		 Quetzal
- Vrienden met een kot zoeken
- In je bed blijven liggen en de hele voormiddag skippen
- IJsjes gaan halen in delhaize en lekker smullen op het gras
- Tekstjes schrijven voor het pipetje!!!
- Nerdy doen en practicumvoorbereiding/verslag maken
- Naar je favo serie kijken op je laptop
- Lekker old skool: neem een gameboy mee en level je
		 pokemon
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Locaties
Ahoy piraatjes!
Op de pagina hiernaast zie je de schatkaart.... ik bedoel kaart van
Gent met enkele belangrijke lokaties erop op aangeduid. (let niet op
de zwarte bolletjes)

Universitaire sites: Complex Ledeganck &
Campus De Sterre

NMBS station: Gent St.-Pieters

Regio Overpoort + St.-Pietersplein
(zie verder)

Stadscentrum
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Locaties
Complex Ledeganck:
Hier zullen de Biochemisten en de eerste bachers Chemie veel
vertoeven. Het gebouw heeft een stuk of 5 auditoria, waarvan 2 hele
grote waar de eerste bachers samen met andere richtingen algemene
vakken krijgen. Naast het complex ligt de Plantentuin, tijdens de
practica plantkunde wordt veelvuldig een beroep gedaan op planten
en bloemen uit de tuin.
Campus De Sterre:
Zowat alle andere lessen zullen op hier doorgaan. Ieder gebouw huist
een specifieke vakgroep en de locaties van de hoorcolleges zullen
meestal overeenstemmen met de vakgroep van het desbetreffende
gebouw. Bijvoorbeeld wiskunde in S9, organische chemie in S4, enz...
Resto Astrid:
Deze universitaire resto ligt letterlijk naast De Sterre, ideaal dus
voor alle hongerige studenten daar. Alle resto’s bieden goedkope
maaltijden aan voor de studenten van de universiteit Gent. Helaas is
deze resto eerder klein en is het er daarom vaak heel erg druk.
Resto Overpoort:
Deze resto ligt dichter bij de Ledeganck en is dus ideaal voor de
biochemisten. Deze resto is tevens een pak groter en voorzien voor
meer studenten.
Porter House:
Al jaren het stamcafé van Chemica en de locatie voor vele
activiteiten, zoals de jeneveravond, peter-en-meter avond (meer
hierover later), de niet te missen cocktailavond en nog veel meer. Het
is een gezellige Irish pub, maar ‘s avonds is het er vaak vrij druk (vooral
op woensdagavonden wordt de pub bezet door erasmusstudenten).
Salamander:
Het andere stamcafé van de kring. Dit café runt nog steeds
onder dezelfde uitbaters als 60 jaar geleden of is het al 100 jaar
geleden? Nergens anders in Gent, misschien zelfs in heel België vind
je nog die authentieke cafésfeer van de vorige generatie studenten.
Een dikke aanrader als je ergens gezellig een pintje wil drinken.
Er bevindt zich tevens een cantuszaaltje achteraan dit café, waar quasi
iedere avond cantussen doorgaan (onder andere die van Chemica).
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Kaart
Plattegrond van campus
De Sterre:
Het schijnt dat de vreemde
nummering gewoon overgenomen
is van het Belgische leger, dat
vroeger deze plek gebruikte
als kazerne. (Alweer een reden
waarom het Belgische leger
zo gevreesd is...)
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Locaties
De Rector:
De blauwe fuifzaal in het rustige zijstraatje van de
Overpoortstraat. Op regelmatige basis worden hier fuiven gehouden
en ook Chemica zou hier wel eens een fuifje durven organiseren.
Twitch (vroeger bekend als Twieoo):
De zwart-met-groene fuifzaal met hetzelfde scenario als De
Rector. Het is wel een uitdaging om deze fuifzaal voor de eerste keer
te vinden, er is namelijk geen duidelijke gevel. Tip: zoek naar het
uitgangsbord.
De gouden saté a.k.a Julien:
Zonder twijfel bekroond tot het beste frietkot van Gent! Het is
er vaak vrij druk, maar het loont zeker de moeite in de rij te gaan
staan. Vraag zeker ook naar enkele “speciallekes” die niet op de
normale menukaart staan.
De Skyline:
Als je grote honger hebt en je maag geen zin heeft in de lange
rij bij julien, dan is de Skyline een goede oplossing, zeker als je een
fan bent van Bicky’s. Hier kunnen ze hamburgers vervaardigen aan
een episch sneltempo voor minder geld en ze komen zelfs in maxi
uitvoering!

Vele van deze locaties worden straks in dit Pipetje nog eens,
uitgebreider, behandeld.
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Kaart
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Je fiets beschermen tegen diefstal
Het is bijna iedereen al overkomen, je komt buiten na de les, uit je
kot of uit het café... en je fiets is spoorloos verdwenen. Dit kost je niet
alleen een fikse en vaak koude wandeling, maar ook een nieuwe fiets
en een nieuw slot! Hier zijn enkele tips om je kans op een gestolen
fiets te reduceren:
1) Gebruik een slot met een dikke
ketting. Indien de keten minder dan een
centimeter diameter heeft ben je je fiets
gegarandeerd kwijt binnen de eerste paar
maanden. (Die kleine krullende kettingen
zijn dus ronduit slecht!)
2) Uit persoonlijke ervaring: Let ook op het effectieve slot van de
ketting! Een zware motoketting met een kraakbaar slot biedt ook de
nodige bescherming niet! Sloten zonder groeven zijn beter.
3) Grote (meestal zwarte) of kettingen met hangsloten zijn meestal
wel veilig, maar door regen en ouderdom werken ze vaak snel niet zo
goed meer mee.
4) Een ingebouwd fietsslot alleen is ook een slecht idee. Zorg altijd
dat je fiets ergens aan vast hangt of hij zou wel eens pootjes krijgen.
5) Een gehuurde fiets wordt meestal ook minder gestolen dan een
“normale” fiets. Je bent dan niet alleen je vervoermiddel kwijt, maar
je komt tevens in de problemen met de verhuring, maar vooral omdat
de verhuurcentra zelf degelijke sloten voorzien op hun fietsen...
gebruik ze dan ook!
6) Een fiets laten graveren is al een beetje vergaand, maar het is
zeker nooit een slecht idee. De kans dat je je gestolen fiets ooit
terugvindt is eigenlijk wel héél erg klein.
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Food! Waar eet je in Gent?
Resto’s (Goedkoop met studentenkaart!)
Resto Astrid vind je naast de Sterre en is
dus een aanrader voor mensen met korte
middagpauzes. Hier zijn enkel dagmenu’s en
broodjes te verkrijgen!
Wees wel gewaarschuwd dat er vaak plaats te
kort is, dus je bent er best vroeg bij!
Resto Overpoort vind je (duh) in de Overpoort,
kijk uit voor een groot glazen gebouw. Hier
is het aanbod wat groter (er is bijvoorbeeld
altijd macaroni/spaghetti te verkrijgen naast
de dagmenu’s) en de prijzen gelijk aan die
van Astrid. Deze resto is tevens veel groter
waardoor haast nooit plaatsgebrek is, ze hebben zelfs meerdere rijen
om aan te schuiven!
Frietjes (Joepie!)
Heb je nog geen honger van dit artikel te lezen? Dan nu wel.
Lekkere frietjes, de lekkerste van Gent zelf, vind je bij Julien. Deze
vind je op de hoek van de Overpoort tegen het Sint-Pietersplein.
Helaas zijn wij niet de enige die dit weten en ga je vaak een eindje
mogen aanschuiven, maar dat zijn de frietjes het zeker waard!

Luie student? (Domme vraag?) Dan kan je ook naar de Skyline. Snelle
en goedkope (de goedkoopste!) bicky burgers en een eindje dichter
bij de Sterre (maar nog steeds in de Overpoortstraat)

Pipetje 1 - september & oktober 2010
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Food! Waar eet je in Gent?
Ribbekes (Hmmm)
Er zijn twee rivaliserende restaurants die ribbekes à volonté aanbieden,
en de meningen zijn erg verdeeld wie nu de beste ribbekes heeft dus
moet je het zelf maar eens gaan ontdekken.

De Amadeus heeft al verschijdene filialen in Gent en voor €14 krijg je  
er onbeperkt ribbetjes en heerlijke patatjes met speciale kruidenboter
tot je geen pap meer kan zeggen.
Voor één maaltijd is het niet goedkoop, maar gegarandeerd kom je
zonder honger buiten!
De Gekroonde Hoofden moeten zeker niet onderdoen voor voorgaande,
want zij bieden vier soorten ribbekes (natuur, honing, zoetzuur of
Chef/gekruid) voor €16 pp. (vooral de chef wordt sterk aangeraden!)
Iets duurder dan de Amadeus, maar de bediening is snel en je kunt
bij elke heraanvulling van ribbetjes kiezen welke smaak je wilt.
Voor beide restaurants maak je best reservaties!
Italiaans
Een
erg
budgetvriendelijk
Italiaans restaurant vind je
voorbij het St.-Pietersplein,
genaamd la Rustica.
Je krijgt er pizza’s van €4 tot €8
en pasta van €6 tot €9, waarbij
beide trouwens erg lekker zijn.
(Getest en goedgekeurd)
Om jullie te pesten is hier nog
een foto van een pizza.
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Food! Waar eet je in Gent?
Een iets verfijndere optie is de Kastart. Befaamd om zijn overheerlijke
spaghetti’s zit het er vaak stampvol en maak je dus zeker best een
reservering vooraf. Ze serveren zelfs hun eigen saus, een romiger
versie van normale bolognaisesaus. Zeker proberen dus! De prijzen
blijven nog steeds erg betaalbaar, dus geniet er zeker eens van!
In de Pizzahut aan de Sterre krijg je trouwens een pizza + medium
drankje voor €8 op vertoon van je studentenkaart of voor €9 kan je
je voetjes onder tafel schuiven aan het pizza buffet. Het is ook zowat
het dichtste niet-resto eethuis dat er is.
Chocolade
Wat? Is er een chocoladebar? JEP! Hogere concentraties aan calorieën
zal je nergens vinden, maar in de Quetzal smaakt alles naar meer.
Warme chocolademelk, brownies, ijsjes met chocolade, etc. worden
allemaal zelf bereid en laten je verlangen naar meer. Helaas zijn de
prijzen er vrij extravagant en is de Quetzal een luxebezoek waarmee
je je studentenbudget best niet te vaak lastig valt.
Maar je moet er toch zeker eens geweest zijn!

Nom Nom Nom Brownies
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Waar drink je in Gent? Cafégids!
Van al dat eten krijg je natuurlijk ook dorst! Waar anders dan dé
studentenstad Gent zou je terecht moeten voor een heerlijk fris
pintje? Bier is iets waar Chemica je graag bij helpt en dus schotelen
we je deze zeer handige cafégids voor.
De Salamander
De Salamander, ookwel kortweg “de Sala” genoemd is een legendarisch
café. Gelegen in de alombekende Overpoortstraat wordt de Sala  al
sinds 1978 met groot succes uitgebaat door Rita en Pottie. Terwijl er
in het achterzaaltje vaak (lees: altijd) cantussen worden gehouden,
staat Rita graag achter de tap om je een fris pintje te tappen in deze
laatste bruine kroeg. Stamcafé van 1001 clubs en kringen zien ze
studenten graag komen, of het nu avond of middag is. Voor wie graag
pintjes drinkt is het toch aan te raden om 33cl (vraag naar “grote
pintjes”) te kiezen, aangezien dit voor een miezerige meerprijs op
een gewoon pintje op het eind van de avond wel stukken goedkoper
uitkomt.
(+) Leuke babbel met Rita (de uitbaatster)
(+) Je kunt hier je frietjes nuttigen
(+) Pottie
(-) Meer een café voor overdag
(-) zeer druk ‘s avonds (door cantussen)

The Porter House
Wie nog nooit in de Porter House geweest is, kan zich geen (bio)
chemist noemen! Traditioneel gaan de cocktail-, jenever-, peter& meteravonden en gratis vaten van Chemica steeds door in deze
studentvriendelijke Irish Pub, al sinds Chemica het zoveel jaar geleden
tot z’n stamcafé maakte. Deze is gelegen in Stalhof, een zijstraat van
de Overpoortstraat, net tegenover Resto Overpoort en is een goede
locatie voor een gezellig pintje, zowel binnen als buiten op het terras.
De Porter House is ook gekend voor z’n regelmatige acties in de trend
van goedkope duvels of happy hours, en elke woensdagavond gaan
de Erasmussers er ook uit de bol.
(+) Goede sfeer
(+) De betere Stella
(+) Vriendelijke bediening
(-) Kan soms heel druk zijn

		
18

¨Pipetje 1 - september & oktober 2010

Waar drink je in Gent? Cafégids!
Canard Bizar
Een café op studentenmaat, niet te groot, goedkoop bier en vriendelijke
bediening die tevens zeer homo vriendelijk is :). Een gezellig café
voor te ontsnappen aan de drukte van de Overpoort. Nooit is het hier
echt TE druk en dat maakt het een leuke tussenstop in je nachtje
Overpoort.
(+) Zeer goedkoop
(+) Vriendelijke bediening
(+) Een echte “hang-toog”
(-) De muziek staat soms te zacht

Père Total
Een zeer speciaal café, af en toe kan het hier zeer marginaal aan toe
gaan, maar dat mag ook eens. Een schlager, de nieuwste techno mix,
alles kan en alles mag in de Père. Voor velen de ideale afsluiter van
een nachtje overpoort. Wel 1 waarschuwing, het kan hier zeer laat
worden, of is het nu zeer vroeg?
(+) Heel veel Ambiance
(+) De ideale afsluiter
(+) Sfeer, sfeer en nog eens sfeer
(-) Veel te druk
(-) Het wordt te snel licht ;-)

La Chouffe
Dit café lijkt wel eens een vreemde eend in de bijt. Ben je niet zo
aan al die “studentikoze” café’s? Dit is de ideale plek om rustig met
je vrienden bij te kletsen uit de cigarettenrook. Er is ook een kast
met (welliswaar oudere) gezelschapspelletjes die je ten alle tijde mag
gebruiken.
(+) Rookvrij
(+) Gezelschapsspelletjes
(-) vrij klein Café
(-) Sluit vroeg en onregelmatig
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Cantus, Quis est?
Een cantus… Wat is dat voor een beest?
Als die vraag het eerste is wat in je opkomt bij het woord cantus,
geen paniek, speciaal voor jou is er dan dit artikel…
Roept het woord echter gedachten op aan enkele onheilspellende
verhalen die je gehoord hebt, druk dan gewoon op de “erase”-knop
van je geheugen en begin terug bovenaan dit artikel. Heb je van
enkele mensen al positieve zaken gehoord over cantussen en hebben
ze je aangeraden dat zeker eens te doen, zoveel te beter, lees echter
rustig verder…
Back to the point: wat is dat nu eigenlijk een cantus? Eigenlijk
zegt het woord al bijna alles: mensen die in een ver of minder ver
verleden Latijn hebben gestudeerd herkennen hierin ongetwijfeld
het werkwoord cantare of zingen… Simpel gezegd een cantus is dus
een avond waarop studenten samenkomen om liederen te zingen.
Uiteraard moeten de kelen regelmatig gesmeerd worden opdat de
stemmen niet schor zouden worden van al dat zingen en dus wordt
er ook voor gezorgd dat er voldoende drank (in casu: bier) aanwezig
is om de dorstigen te laven. Hoewel het de gewoonte is om bier te
drinken op een cantus, ben je niet verplicht dat te doen, van nietbierdrinkers verwachten we wel dat ze zelf hun drank (meestal water)
voorzien. Voor de mensen die wel bier drinken: het is een feit dat de
meeste mensen tegen het eind van de cantus niet echt nuchter meer
zijn, maar je hoeft zeker niet te vrezen dat je zal gedwongen worden
om meer te drinken dan je aankan, als jij beslist dat je genoeg hebt
gehad voor de rest van de avond dan is dat zo…
Cantussen is een eeuwenoude studentikoze traditie, zo worden er
soms liederen gezongen die al in de Middeleeuwen uit studentenkelen
weerklonken. Hoewel je het misschien niet zou verwachten, verloopt
een cantus toch vrij ordelijk. Zo is er een duidelijke hierarchie: de
opperste baas is de senior, hij beslist samen met de cantor welke
liederen er gezongen worden, zij kan mensen die de orde verstoren
straffen en zelfs buitengooien, … Hij wordt daarbij bijgestaan door de
cantor, op het vlak wat de
liederen aangaat en eventueel een zedenmeester, die kleinere straffen
kan uitdelen. De rest van de ouderejaars of commilitones maken de
corona uit en dan heb je uiteindelijk nog de schachten.
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Cantus, Quis est?
De schachten staan onder toezicht van de schachtentemmer (bij
Chemica zijn dat er zelfs 2) die hen de kneepjes van het student zijn
en het cantussen bijbrengt. Schachten zijn ook degenen die ervoor
zorgen dat de rest van de corona geen dorst hoeft te lijden want
zij gaan rond met de kan met bier. Ook roepen ze de pagina’s af,
zodat iedereen makkelijk de juiste pagina vindt waarop het volgende
lied staat. Het is zeker niet zo dat de schachten de hele tijd worden
uitgescholden, zoals de verhalen wel eens beweren; als een schacht
een domme stoot uitsteekt zal er uiteraard wel eens gelachen
worden met die “domme schacht” maar dat geldt evenzeer voor de
ouderejaars die een kemel schieten. Misschien nog een klein woordje
uitleg over de doop: ook bij Chemica worden de schachten gedoopt,
maar bij ons is dat iets waar de schachten goede herinneringen aan
over houden, aan toestanden met ingewanden doen wij niet mee.
Vraag gerust
eens aan de mensen die zich hebben laten dopen wat zij ervan
vonden en je zal zien, stuk voor stuk zal iedereen zich zijn of haar
doop als een leuke avond herinneren. Ik hoop van harte dat ik jullie
interesse heb kunnen opwekken in dit uitermate gezellige fenomeen
en dat ik enkele vooroordelen uit de wereld heb kunnen helpen.
Indien je nieuwsgierigheid geprikkeld is, twijfel niet en kom naar onze
introductiecantus op dinsdag 5/10 in ons stamcafe de Salamander,
you’ll love it!
David aka Dav(ke)
Chemica keizer Cantor 2007-’09 & 2010-’11
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ICT tips
In ieder Pipetje verschijnt een ICT-blog geschreven door een zeer
betrouwbare bron. Deze blogs lijken op het eerste zicht zeer saaie
walls of text, maar je zal gauw merken dat ze aangenaam lezen en
wel eens heel interessante tips kunnen bevatten, wie weet ontdek je
wel iets wat je nog niet wist?
Natuurlijk kunnen we niet eerder geschreven blogs herhalen in het
Pipetje, dat zouden de ouderejaars niet zo appreciëren. Je kan altijd
de vorige edities van het Pipetje online lezen (en in kleur bekijken!) op
de Chemica site, onder de rubriek Pipetje > archief. Voor de “noobs”
kan vooral de ICT blog uit het eerste Pipetje goed van pas komen bij
het werkje dat je zal moeten maken voor het vak informatica (eerder
dan dat onmenselijk dikke boek door te nemen).
Verder geef ik je nog één supertip me: hoe kan je gratis een legale
versie van Windows 7 (of een andere versie van windows) krijgen!!
De website in kwestie heet www.ma3d.com en is een partner van
Microsoft. Ga naar de website en klik op ‘Bestel Nu!’. Vul je gegevens
in tot je de producten moet kiezen die je wilt bestellen. Hier zal je
redelijk wat dure producten vinden, maar maak je geen zorgen, dit is
gratis all the way.
Kies enkel voor “msdnaa” en vervolledig je bestelling. UGent is een
van de partners van ma3d, dus komt elke lezer van het Pipetje zeker
in aanmerking voor deze aanbieding. :-)
Na een tijdje wachten krijg je een login gestuurd via mail, waarna je
op de website naar downloads kunt gaan. Kies dan voor platformen,
en daar staat o.a. Windows 7, Windows Vista en Windows XP. Voor
Windows 7 is zowel de 32-bit als 64-bit beschikbaar. Als je 4GB RAM
of minder hebt, kies dan simpelweg voor 32-bit aangezien de 64bit versie voor de doorsnee computergebruiker meer problemen dan
voordelen zal opleveren.
De licentie die je krijgt voor Windows 7 is slechts voor één computer
geldig (getest!) en blijft werken zolang je student bent. (onder ons
gezegd en gezwegen, ze blijft ook geldig nadat je afstudeert. ;-) )
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Nawoord
Ziezo, als je dit Pipetje helemaal hebt uitgelezen ben je klaar om in
het studentenleven te stappen! Eigenlijk is alles al gezegd geweest
en is dit nawoord volledig nutteloos, dus versier (lees: vul) ik deze
bladzijde met een leuke comic...

Je Scriptor,
Jolien

Pipetje 1 - september & oktober 2010

23

