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Voorwoord van de praeses
Beste Chemicaliën,

wat afgelachen en het zag er ook goed uit voor de Cultuur. Aan het 
aanslepende en tijdrovende programmeren van de nieuwe site komt 
eindelijk een eind en ook de web zag dat het goed was. Kortom, 
het volledige Praesidium kan  tevreden terugkijken op de voorbije 6 
weken. 

Graag had ik de 1e Bachers aangemoedigd om hun opdrachtjes van 
de voordoop zonder morren uit te voeren zodat ze op 17 november 
officieel hun blauw-wit lintje mogen ontvangen. De taakjes zijn zeker 
haalbaar en het is de bedoeling dat ze met plezier volbracht kunnen 
worden.

Ten slotte nodig ik jullie allen uit om het galabal bij te wonen en te 
genieten van een glaasje Cava op 27 november in de Crypte van de 
Sint-Pieters abdij (gratis vóór 22.30!). Voor wie niet zo lang zonder 
feestje kan, liggen nog tal van activiteiten in het verschiet, zoals de  
Jeneveravond, Poolavond, fuif of ouwe-bomma-bingoavond. 

Ik hoop jullie allen (terug) te zien op een van onze activiteiten!

Frauke 

Ik ben zeer verheugd jullie te mogen  
begroeten in alweer een nieuwe  
editie van het befaamde Pipetje. Het  
academiejaar is nog maar pas  
begonnen en we kunnen nu al  
terugkijken op tal van geslaagde  
activiteiten. Op de Openingscantus  
konden we heel wat  nieuwe gezichten 
begroeten en de schachtentemmers  
zagen dat het goed was. De  
openingsfuif was een reuze succes 
met een overvolle rector. De DJ zorgde 
voor de sfeer, iedereen heeft zich goed  
geamuseerd  en de Feestjes zagen dat 
het goed was. De spelletjesavond was  
wat kleinschaliger, maar er werd heel 
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Introductiedag
 Lana en ik hebben ons een  
 paar uur kunnen bezig houden 
 met alle uitnodigingen te  
 versturen naar de 1e jaars en  
 tot ons plezier waren ze  
 met grotere getale aanwezig  
 dan vorig jaar, hoewel we  
 daardoor nóg meer werk  
 hadden om de introductiedag  
 vlotjes te laten verlopen. De  
 dag zelf kwamen de meeste  
van het Praesidium met kleine oogjes toe wegens een of ander  
activiteit de avond(/ochtend) voordien.  
Maar het was ook vroeg voor de 1e Bachers, ook zij moesten  om 9 
uur ’s morgens aanwezig zijn in de Ledeganck. Vechtend  tegen de 
slaap werden ze belaagd met de slaapverwekkende toespraken van 
enkele belangrijke mensen. Omstreeks 11 uur werden ze begeleid 
naar de therminal door 2 rare snuiters met een blauw en wit lint. Na 
opnieuw een, nu iets minder saaie toespraak, mochten ze het broodje 
die ze via de site besteld hadden nuttigen. 
Onder het consumeren van een drankje was er de mogelijkheid 
om elkaar wat beter te leren kennen. Daarna konden ze zich 
lid maken van Chemica en cursussen aanschaffen zolang die in  
voorraad waren. Omdat we ons niet hadden verwacht aan de grote  
populariteitsgroei van onze richtingen, waren deze al snel uitverkocht. De  
Guido-pakketjes werden in dank aangenomen, maar jullie waren al 
heel snel weg waardoor we jullie spijtig genoeg niet beter hebben 
kunnen leren kennen...

 Frauke (praeses)
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Openingsvaten

 
en vertrokken was ik naar de feestelijke opening van het academiejaar 
in The Porter House.

Daar naderend zag ik al een meute dorstige (bio)chemisten het café 
en het terras vullen, en bij het zien van dit tafereel werd onmiddellijk 
besloten de gouden drank te laten vloeien.

Pintje na pintje, meter na meter, kwam het uit de tappen en ging 
het door de kelen. Samen met enkele moedige praesidiumleden, was 
het een strijd om zo snel mogelijk iedereen te kunnen voorzien en 
bleek tot op het terras raken een ware uitdaging te zijn, die we allen  
dapper aangingen. Langzaam aan ging het beter en beter, en  
raakten we verder en verder, tot we uiteindelijk op ons gemak konden  
rondkijken en we zagen dat het goed was.

 Jonas (penning)

Het is 21u20 en ineens begint  
m’n gsm te trillen, licht te  
geven en geluid te maken. 
Rustig kijk ik naar m’n gsm  
en merk ik dat ik een smsje heb 
ontvangen, waarin de praeses 
me verzoekt onmiddellijk af te 
komen naar de gratis vaten van 
Chemica.

Onmiddellijk trui aan, lint aan 
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Openingscantus
Het werd eens hoog tijd om de geurende kielen terug te zoeken en de 
(bij sommigen) al even geurende codexen vanonder het stof te halen, 
want de eerste Chemica cantus kwam eindelijk er aan op maandag 
28 september. 

[20:27] Cantus in
[20:28] Veel volk + Io vivat
[20:29] Clubliederen: Chemica, Politeia, Dentalia, Geografica 
(overenthousiast), Farma, Pihonia (kakafonie!), Wina (meisjes, houd 
die pluimen gaar?), Westlandia en Geneeskunde
[20:38] Edite Bibite! Schachten roepen voor de 1ste keer de pagina 
af *historisch moment*
[20:42] Bezoek van Pottie en Wina
[20:43] Wina heeft maar een flauw excuus! 
[20:44] A, a, a, valete studia
[20:47] Prosit senior: Frauke’s eerste prosit. Beetje kort, maar ze 
heeft het goed gedaan! 
[20:50] Eine seefahrt die ist lustig
[20:52] Praesidium (excl. Cantor) bakt er niet veel van 
(Jonas (feest)  <3 Xander) 
[20:56] Er waren drie studentjes
[20:59] “En davke is een plooier, voor eeuwig en altijd” 
[21:02] Prosit Cantor
[21:04] Wina kan toch geen foefkes krijgen
[21:05] Hertog Jan + Schachten beginnen spontaan, zonder bevel 
pagina’s af te roepen
[21:06] Schachtentemmers in de kan
[21:14] Corneel ad pistum: Somalibi (= somaliër + walibi) 
[21:21] Auprès de ma blonde
[21:24] Ad 3: aan de faeces? Da’s kak! (Bo) 
[21:28] Prosit Vice
[21:30] Was wel een heel korte prosit
[21:33] Lalalalala (Pottie wil aandacht?) 
[21:36] Pottie’s seksliedje
[21:39] Pisrijm: AABB, Wina, homo en albino
[21:45] Feut produceert geslaagd pisrijm
[21:46] Die rietjie
[21:48] Trink, trink, brüderlein, trink
[21:55] Farma verlaat ons voor een cocktailfeestje
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Openingscantus
[21:56] Bezoek GBK 
[21:58] Commilito Pihonia ging plassen zonder toestemming: ad  
pistum
[21:59] Tweeling: Joyce (Chemica) & Jilly (Pihonia) amoureux
[22:00] Jonas (feest): “(tw)incest is the best”
[22:04] Toenke
[22:10] Ad fundum per jaar (duur laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaang 
bij de eerstejaars) 
[22:11] Opmerking van een vent: de feut in het paars droeg duidelijk 
een slip en geen tanga! 
[22:20] Schachtentemmer pest feuten die moeten plassen
[22:21] Tempus in
[22:47] Tempus ex, cantus in
[22:50] Estafette: Biomedische vs. Chemica
[22:51] Chemica wint... d’uh (+ Jonas (feest) <3 Pieters) 
[22:56] Triomfantelijk lied van de zilvervloot
[23:05] Krambamboeli <3
[23:11] Maxim: “Zaligen openingscantus” 
[23:12] My bonnie is over the ocean
[23:17] Prosit senior
[23:19] Laat ons drinken op Pornamix? (De senior is onder de drank 
aan het bezwijken) 
[23:20] Ivo ad pistum: Oh Suzanna uitbeelden
[23:27] Les Musiciens
[23:31] Pottie maakt fout
[23:40] Chevaliers de la table ronde
[23:49] Bezoek Dentalia
[23:51] Pottie is 62 jaar
[23:52] Verhaaltje over dieren: home on the range
[23:57] Sarie Marais
[00:05] Dentalia Irma Laplace
[00:08] Tempus in
[00:32] Tempus ex, cantus in
[00:39] Het zwartbruine bier
[00:41] Vrije versies
[00:58] ‘t vliegerke
[01:02] Tjechisch drinklied
[01:04] Prosit senior
[01:05] Xander ziet ons graag
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Openingscantus
[01:10] The wild rover
[01:17] De pappenheimer
[01:30] Vrienden, kom zit neder 
[01:35] Tempus in
[01:57] Tempus ex, cantus in 
[01:59] Polly doodle
[02:02] Clementine
[02:07] Red river valley
[02:10] ‘k heb mijn wagen volgeladen
[02:11] Prosit senior
[02:16] Tom Dooley
[02:20] We shall overcome
[02:25] Holbewoner
[02:27] Holbewoner geen succes... publiek is te beschaafd 
[02:28] When Johnny comes marching home
[02:30] Yankee Doodle
[02:35] Drie schuintamboers
[02:38] What shall we do with the druken sailor scriptor? 
[02:41] Viva la companea
[02:??] ...

Er is niks meer verder geschreven, maar aan het uur te zien kon 
het niet veel langer meer geduurd hebben. Het werd een van de  
langste cantussen die menig commilito zich kan herinneren. We  
konden blijven doorgaan tot in de vroege uurtjes, ware het niet 
dat Pottie knorrig begon te worden en zowat alle overgebleven  
commilitones (en vooral de senior!) goed zat waren... Je leest meer 
hierover bij de WJD’jes.
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Peter- en meteravond
Als nieuwe eerstejaartjes is het voor sommigen onder ons de eerste 
weken vaak wel een beetje onwennig: nieuwe omgeving, nieuwe 
mensen, nieuwe leerstof, nieuwe proffen, enzoverder. En wie kan je 
beter begeleiden in dit allemaal te ontdekken dan studenten die nog 
maar kort, of ook niet zo kort geleden hetzelfde hebben doorgemaakt 
als jou? Inderdaad, niemand! Daarom vonden wij de meter- en  
peteravond van onze geliefde Chemica een schot in de roos en zijn we 
er met een heleboel eerstejaars op afgekomen. 

We werden rond 21u verwacht in de Porter House en kregen een 
vragenlijst in ons handen gestopt met vragen zoals ‘Wat drink 
je het liefst?’, ‘Wat verwacht je van je meter of peter?’, ‘Sport je 
graag?’ enzoverder. De kandidaatmeters en -peters kregen dezelfde  
lijst toegestopt met de bedoeling de juiste ‘match’ te vinden. Na het  
invullen ontstond er voor de Porter House een ware wirwar van mete- 
en petekindjes op zoek naar hun uitverkoren meter of peter. 

Ten slotte na een klein half uurtje hadden alle schaapjes een herder 
gevonden en kon de kennismaking beginnen waarbij een heerlijk fris, 
gratis pintje niet ontbrak! 

 Een eerstejaar die wenst anoniem te blijven
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Spelletjesavond
 Naar jarenlange traditie 
 bezette Chemica opnieuw  
 het bovenzaaltje van de  
 Outpost voor spelletjesavond.  
 Gezelschapspelletjes spelen  
 moet misschien wel onder 
 doen voor cantussen, fuiven  
 of cocktailavonden, maar  
 desalniettemin hadden de  
 afwezigen wederom ongelijk.  
 Op het afgesproken uur  
 sijpelden de eerste 
enthousiastelingen al binnen om meteen te beginnen aan een   
avondje vol klassieke en iets minder klassieke gezelschapspelletjes. 
Enkele moedigen waagden zich aan een partijtje ‘Kolonisten van  
Catan’, anderen hielden het iets rustiger met bijvoorbeeld het  
voordien onbekende, maar extreem strategische blokjesspel ’Blokus’. 
(Achteraf bleken er enkele blokjes te ontbreken...)
Naarmate de avond (en de alcoholconsumptie) vorderde en het zaaltje 
meer en meer gevuld raakte, zakte het niveau van de spelletjes  
zienderogen. Koeienhandel, pinguingames, spelletjes waarbij schapen 
minder koosjere dingen aan het uitproberen waren, Cocotaki met 
ezelrondes, enzovoort...  
Natuurlijk mocht de koning der marginale spelletjes, het beruchte 
Jungle speed niet ontbreken! Het graaien naar de totem bezorgde 
menig man blauwe plekken en bijna een bloedneus, maar het was 
het waard! De massa hield het na enkele uurtjes voor bekeken , maar 
enkele die-hard pokerfans bleven koppig doorgaan tot in de vroege 
uurtjes, tot ergernis van de cultuurpraeses.

 Joyce (Cultuur)
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Openingsfuif
Gegroet Partyanimals,

Dit was er ook duidelijk aan te merken. Het volk vond weer in grote 
getale zijn weg naar de rector om zich te laten leiden door de beats 
van de stilaan legendarische Dj Nuts! Op sommige momenten 
was het zelfs een beetje te druk, maar dit lieten de fuifbeesten 
onder de (bio)chemisten niet aan hun hart komen en fuifden  er 
lustig op los! Opvallend waren ook de vele eerstejaars die de fuif  
bijgewoond hebben, deze konden voor het eerst genieten van de échte  
Chemica-sfeer! We mogen dus gerust stellen dat het een heel 
geslaagd feestje was! 

Bedankt aan alle aanwezigen en tot de volgende Chemica activiteit! 

 Het Chemica feestteam,
 Maxim & Jonas

Op donderdag 1 oktober  
hebben we het nieuwe 
feestjaar in gang gezet met 
onze openingsfuif. Dit keer  
gebeurde dit echter niet in 
de vertrouwde tequila, omdat 
deze jammer genoeg dicht is. 
We hebben het hele boeltje  
verhuisd naar de rector,  
slechts enkele meter verder. 
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Cocktailavond
 Velen zaten er al lange tijd op te  
 wachten en eindelijk was het weer 
 zover, de eerste Chemica cocktailavond
 van het nieuwe academiejaar. Zoals de 
 ouderejaars wel al zullen weten staan 
 onze cocktails al langer dan vandaag 
 bekend als de beste en strafste 
 cocktails van Gent voor de studentikoze
 prijs van slechts twee euro. Bevriende 
 kringen spreken dan ook alleen maar 
 positief over de Chemica cocktails...  
 en terecht! 
 Eens onze flessen gevuld waren  
 stonden we paraat om al die 
 dorstige kelen te smeren, klaar om alle 
 records te breken. Onder onze wapens  
waren enkele klassiekers zoals ZouZou en Bush Devil, maar we  
kwamen verrassend uit de hoek met 3 nieuwkomers: Frauke’s little 
secret (door sommigen al gekend van op de préproclamatie van vorig 
jaar), de Gento mix en Sex On The Beach. 
Zoals verwacht vielen de nieuwe cocktails in de smaak, we hadden ze 
immers voldoende op voorhand getest. Meer nog, ze waren zelfs als 
eerste uitverkocht en niet veel later vlogen ook de laatste restjes van 
de andere cocktails over de toog. 
Jullie consumeerden samen 150 liter cocktail in ongeveer twee en 
een half uur tijd, de (bio)chemistjes hadden duidelijk “groten dust”, 
zoals we dat noemen... Onder het motto “alles kan beter” zien we het 
dan ook als onze uitdaging om de volgende cocktailavond in het 2de 
semester tot nog een groter succes te laten uitgroeien.

 Het Chemica feestteam,
 Maxim & Jonas
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Saturday morning breakfast cereal
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Wedstrijd
Er is mij ter oren gekomen dat er een fout geslopen is in het logigram 
dat vorige maand als prijsvraag in het Pipetje stond. Hiervoor 
eerst en vooral mijn oprechte excuses, ik kan u verzekeren dat de  
verantwoordelijke op staande voet onslagen is als leverancier van 
puzzels en raadseltjes voor ons geliefde clubboekje. Zoals u op de 
vorige 2 pagina’s waarschijnlijk wel gemerkt hebt, heeft de oude  
vertrouwde Lieven ons opnieuw van een goede puzzel  
voorzien. Hoewel zijn zweedse puzzel volledig klopt - ditmaal heb  
ik het uitgetest! - is er een aparte prijsvraag voorzien...
Ditmaal geen puzzel of raadseltje in ruil voor een geschenkje van 
Chemica, maar een kleine wedstrijd.

Opdracht: Maak het leukste en zo lang mogelijke anagram van de 
naam van één van de Proffen.
Regels: 
 - De voornaam dient ook gebruikt te worden
 - Het anagram waarbij het minst letters niet gebruikt zijn wint  
 sowieso. (vermeld dus zeker de originele naam van de prof die je  
 gebruikt hebt!) 
 -In geval van gelijke stand, wint de persoon met het  
 anagram dat het meest bestaat uit “echte” woorden.
Voorbeelden:
Isabel Van Driessche > Schele Badsiervis (2 letters over)
Marnix Van Daele > Nix daarvan! (4 letters over)
Filip Duprez > Flipper (4 letters over)
Prijs: 2 gratis kaartjes voor het galabal op 27 november!! Voor meer 
informatie: zie de affiche op de pagina hiernaast.
Deadline: Stuur jullie inzendingen op vóór 21 november 
(=de laatste zaterdag vóór het galabal). De winnaar zal op zondag 
worden geselecteerd en die week gecontacteerd worden i.v.m.  
zijn/haar prijs.

Stuur jullie anagrammen door naar jolien.devaere@gmail.com of  
gebruik het inzendingsformulier op de Chemica site (Pipetje >  
meeschrijven) . Vergeet niet te vermelden: je naam, je contact 
gegevens (e-mailadres en/of gsmnummer), je anagram (logisch...) 
en de naam van de prof.

Veel succes!!
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Galabal
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De Chemica studentikoosheidsmeter
Gedreven door liefde voor de wetenschap, een gezonde portie  
nieuwsgierigheid en een heel klein beetje nood aan bladvulling, 
hield het Pipetje een anonieme studentikoziteitsenquête onder 
onze eerstejaartjes. Met grote vreugde kan ik u meedelen dat zij 
deze vragenlijst met grote getalen hebben ingevuld: maar liefst 51  
eerste bachers hebben gecontribueerd aan dit grotesk project!  
Hier volgen de resultaten:

De eerstejaar Chemie of Biochemie/Biotechnologie heeft de voorbije 
weken gemiddeld 2 lesuren per ongeluk gemist en iets meer dan 4 
lesuren opzettelijk geskipt. De recordhouder heeft al respectievelijk 
17 en 20 lessen niet bijgewoond. Als ze al hun lichaam naar de les 
slepen, blijft de geest in 15% van de gevallen nog in bed liggen.

Een ruime 40% respecteert altijd de klok, terwijl een magere 40% al 
eens door de wekker heen heeft geslapen. 4 slapende ridders gaven 
reeds de strijd op tegen de ochtendshift en 1 koppige slaapkop heeft 
zelfs nog nooit de eerste les gehaald.

Slechts 5% lapt practicumvoorbereidingen  aan zijn laars , terwijl een  
kleine meerderheid het voorbereiden van labo’s net heel belangrijk  
acht. In het labo bij de eerstejaars zijn al (minstens) 16 stukken  
glaswerk gesneuveld. Hoofdzakelijk proefbuizen gaan onderuit  
(8 stuks), maar ook erlenmeyers (3), maatkolven (2), trechtertjes 
(1) en zelfs pipetten (2) moesten er al aan geloven. Glaswerk op 
de grond gooien gaat duidelijk nog niet ver genoeg voor deze kleine 
crimineeltjes, ook de dure labojassen die hun ouders zo braafjes 
betaald hebben blijven niet gespaard. In 8% van de gevallen vinden 
we al een gat terug in hun kiel, bij 4% blijft het zelfs niet bij 1 gat. 

10% op vertoon van lidkaart



 Pipetje 2 - november 2009
19

De Chemica studentikoosheidsmeter
Slechts 35% van onze jeugd geniet alle voordelen van een kot te 
hebben in Gent, hoewel veel meer van hen hun weg gevonden hebben 
naar talloze Chemica activiteiten. Volgend jaar zullen ze wel allemaal 
een kot zoeken in het Gentse, zelfs een domme feut stoot zich geen 
tweemaal aan dezelfde steen!

Zoals bovenstaand histogram aantoont hebben de openingsfuif en de 
peter- en meteravond de meeste eerstejaars richting Overpoortstraat 
gelokt en niet, zoals de pronostieken voorspelden, de cocktailavond. 
Deskundigen verwachten weliswaar drastische veranderingen in deze 
cijfers: de kleinste onder ons hebben immers de Chemica cocktails 
geproefd (gemiddeld 2 tot 5 cocktails p.p.)  en het smaakt naar meer! 
13 ondervraagde feuten waren aanwezig op de openingscantus, maar 
slechts 9 van hen beweert zich te laten dopen bij onze geliefde kring. 

De helft van de 1ste bachers is in de ogen van de scriptor geslaagd 
voor het examen: ze hebben hun eerste Pipetje volledig uitgelezen. 
Een dikke 15% mag zich zelfs een trouwe lezer noemen, zij hebben 
de eerste uitgave al meermaals gelezen... zoals het hoort natuurlijk! 
De andere 15%, die enkel de interessante onderdelen zoals de 
vakbeschrijvingen, de voorstelling van het praesidium, enz. heeft 
gelezen, kan ik door de vingers zien. Wie geeft er nu eenmaal om het 
voorwoord van de praeses? De laatste 15% heeft het eerste Pipetje 
nog niet eens open geslagen, zij zijn dus logischerwijze gebuisd. 

Aanwezigheid op activiteiten
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De Chemica studentikoosheidsmeter
Desalniettemin krijgen ze een herkansing met deze 2de uitgave. Tot 
slot hebben we 2 domme feuten in ons midden die de optie “wat is 
‘het Pipetje’?” durfden aanvinken. Gelukkig voor die twee waaghalzen 
was dit een volledig anonieme enquête, want zij hebben de wraak van 
de scriptor op hun hals gehaald!!

9 slijmballen beweren tot over hun oren verliefd te zijn op de scriptor. 
Het lief van uw scriptor zal dus met argusogen toekijken op de 
eerstejaars! Zij kunnen proberen mij te paaien door veel tekstjes, 
quotes en WJD’jes in te zenden voor het Pipetje.  (Dat zal het lief dan 
wel door de vingers moeten zien)! 8 zure pruimen daarentegen zien 
de scriptor niet graag omdat ze lastige vragen stelt. Nonsens, I say! 

Al bij al moeten onze statistische deskundigen constateren dat 
het nog niet zo slecht gesteld is met onze eerstejaars. 1 op 3 zijn 
die hards die beweren op alle toekomstige Chemica activiteiten  
te zullen aanwezig zijn, de andere 2 behoren tot de realisten die 
plechtig beloven zoveel mogelijk activiteiten bij te wonen. Slechts 1 
enkele party pooper blijft thuis... Ook naar volgend jaar toe ziet het 
er veelbelovend uit: 3 enthousiastelingen vertonen nu al duidelijke 
interesse in een praesidiumfunctie en 16 anderen behoren tot de 
potentieel geïnteresseerden.

Het professioneel team van deskundigen en statistici wil graag alle 
deelnemers voor hun medewerking en alle lezers voor hun interesse 
bedanken.
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Poëzie

Zonsopgang

In alle stilte
Wordt de nacht verdreven
Dauwdruppels glinsteren 

nachtblauw in het ochtendgloren
de eerste tekenen van leven

Gonzende insecten
Proevend van de verse ochtendlucht

Terwijl de nacht angstvallig op de vlucht slaat
Voor de overweldigende kracht

Van de ontluikende zonnestralen

- Liesbeth Allais (2de ma BcBt) -
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Satuday morning breakfast cereal
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Satuday morning breakfast cereal
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Erotic Acid

wijsmaken dat als je een extra carbon aan de verbinding toevoegt, 
het homo-erotic acid wordt.

Godnose
 Hier spelen we eigenlijk een beetje vals 
 aangezien dit geen officiële naam is voor 
 een molecule. In het begin van de 
 20ste eeuw stuitte een Hongaarse arts  
 tijdens zijn onderzoek op ascorbinezuur.  
 Hij dacht dat hij een suiker gevonden had  
 omdat de structuur sterk leek op die van  
 glucose en fructose. Dus besloot de goede  
 man de verbinding “ignose” te noemen.  
 Toen hij zijn ontdekkingen wilde  
 publiceren, weigerde de journalist 
 “ignose” als naam te aanvaarden. De  
 arts suggereerde daarop de naam 
“godnose”, maar de journalist ontbrak alle gevoel voor humor en de 
molecule werd beschreven als hexuronic acid. Niet veel later werd in 
America aangetoond dat de Hongaarse arts eigenlijk niks anders van 
vitamine C had “ontdekt”.

Spamol
Gelukkig geen spam bevorderend 
middel ([spam-all]). Andere namen zijn 
aminopromazine, spamol en lorusil. Het 
wordt gebruikt als therapeutisch middel 
tegen spasmen.

Moleculen met humor

In tegenstelling tot de naam laat  
vermoeden, hebben we het niet over een 
afrodisiacum. In feite heet de stof orotisch 
zuur (orotic acid), maar het werd in de 
literatuur zo vaak misschreven zodat het 
tegenwoordig bekend staat als erotisch 
zuur. Een meer toegankelijke benaming is 
vitamine B13. Daarnaast heb ik me laten  
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Vaginol
 Vaginol of Archangelicine is  
 afkomstig uit een plant Angelica  
 Archangelica (engelkruid). Van dit  
 kruid werd vroeger gedacht dat het  
 een goddelijke geneeskrachtige  
 werking had. Het wordt de dag van  
 vandaag nog vooral gebruikt als  
 kalmeringsmiddel, maar waarom  
 men de stof vaginol is gaan noemen  
 is ook mij een raadsel...

Moleculen met humor
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Kriebel krabbel
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Wist je dat?
Goed opletten tijdens de lessen heeft zo zijn voordelen: je vangt 
er altijd wel een WJD’je of een quote op over je favoriete of minder  
favoriete proffen! De voorbije maand zijn betrekkelijk veel  
interessante en ludieke WJD’jes  opgestuurd geweest, waarvoor veel 
dank.

Wist je dat...
... Prof. Van Driessche (Anorganische & Algemene Chemie) ooit zelf 
een student was?
... zij en haar medestudenten toen een practicum hadden waarbij ze 
met natrium moesten werken?
... natrium zeer reactief is met water?
... ze het natrium wilden destrueren door het te laten reageren met 
water in een gootsteen?
... de studenten schrik hadden van de reactie?
... het blokje natrium dus maar van op een afstandje in de gootsteen 
gooiden?
... het goedje in het afvoerputje terecht kwam?
... het natriumblokje kwam vast te zitten in de leiding vol water?
... enkele seconden later de volledige gootsteen uit de muur kwam?
... Prof. Van Daele (Wiskunde) beweert dat G en H allemaal hetzelfde 
is?
... dit waarschijnlijk een genetisch trekje is?
... zijn jongste zoon een opstel eindigde met “eint hoet al goet”?
... zijn dochter hem een sms’je zond dat ze afsloot met “tot hou”?
... Eiwitkatalyse te vergelijken is met voetbal?
... Prof. Savvides (Algemene Biochemie) dit wou aantonen a.d.h.v. 
een youtube filmpje  van de “pinanti is pinanti cup”
... De voetbal de bindende molecule is?
... De spelers de liganden zijn?
... Scoren te maken heeft met de affiniteit voor de bal?
... Die onnozelaars op de achtergrond (=commentatoren) alleen voor 
structurele stabiliteit zorgen?
... bij de 3de bach Chemie een practicum bij de ganse groep 
mislukt is?
... ze een fenol/methanol mengsel voorbereid hadden?
... ze een zuur-base titratie moesten uitvoeren op dit mengsel?
... het mengsel bij iedereen pH 1 had?
... dit onmogelijk is?
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Wist je dat?
... vermoedelijk een burgie zuur bij de mengsels toegevoegd heeft?
... er op de openingscantus maar liefst 8 vaten leeggedronken werden?
... dit een nieuw record is voor Chemica?
... het vorige record “slechts” 7 vaten was?
... Lucas (2de en 3de ba Chemie) met de scriptor een weddenschap 
aanging over wat de betekenis was van myopie/bijziendheid?
... Myopie wil zeggen dat je dichtbij scherp kunt zien en veraf niet?
... Lucas het bij het verkeerde eind had?
... ik dit daarom in het Pipetje mocht plaatsen als WJD’je?
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Dixit (quotes)
Prof. Savvides (Algemene Biochemie)
“En daarom zijn we intelligent, tenminste dat denken we.”

Annemie Adriaens:
“zoals Prof Vanhaecke zei en het staat ook in het pipetjes:
Over oppervlaktechemie: “Is het belangrijk dat we weten wat er
aan het oppervlak ligt? Ja, want er bestaat een cursus van!”
Maar niet alleen daarom er zijn ook heel veel Nobel prijzen i.v.m.  
oppervlakte karakterisering, genoeg om 1 te vermelden per les =)”

Prof. Bultinck:
“Ik draai gewoon een beetje door”

“Ik stond al aan het tweede verdiep en was verbaasd dat ze dat 
lokaal verhuisd hadden.”

De prof vraagt karakter van een 2S3
“Alé kom, het beste gebouw van de campus”
Het antwoord is 0, en iemand antwoordt dat dan ook
Fluffy: “Oei, da’s best zielig als ze geen karakter hebben in de S3”
Waarop een andere student reageert: “Alé, wie weet er nu nog iets 
van vorig jaar?”
“Over het algemeen zijn dat de mensen die tweede zit hadden”
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Kalender

November

05/11 schaatsen + jeneveravond
  (Porter House)
10/11 Superheroparty (Rector)
12/11 Poolavond
17/11 Doopcantus (Salamander)
18/11 Zumba
18/11 Gravensteenfeesten
19/11 croque en duvelavond
24/11 Bingo-avond (Outpost)
27/11 Galabal (Crypte)

December

02/12 Cantus (Salamander)
09/12 Massacantus (St.-Pietersplein)

Opgelet: Deze data zijn steeds vatbaar voor wijzigingen! Een steeds 
correcte en regelmatig geupdatete kalender (met aanvangsuren 
en correcte locaties!!) kun je steeds vinden op de Chemica site:  
http://fkserv.ugent.be/~chemica/

De laatste 2 maanden van het 
eerste semester zijn opnieuw goed 
gevuld met allerlei activiteiten.
Mocht je internet je plots afsnijden
van de buitenwereld, dan vind je 
op deze voorlaatste pagina altijd 
een handig overzichtje terug. 
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Nawoord van de scriptor
Liefste lezertjes,

specifiek over een paar van mijn collega-praesidiumleden die (al of 
niet vrijwillig) wat van hun tijd hebben opgeofferd om een woordje 
neer te schrijven over de voorbije activiteiten. U hebt het misschien 
ook opgemerkt: ik heb een artikel binnengekregen van een eerstejaar. 
Niet zomaar een eerstejaar, dames en heren, maar een eerstejaar 
met vlotte pen! Het verheugt mij dan ook om te zien dat we dit jaar 
opnieuw goed “vlees” in de kuip hebben en ik hoop in de toekomst 
nog meer inzendingen te krijgen afkomstig van het jonge bloed. Voor 
de volledigheid rest mij nog een bedankje aan Lieven die ons deze 
maand van een - in my opinion - megacoole puzzel heeft voorzien 
en aan Fluffy die het lastigste karweitje van allemaal op zich heeft  
genomen: de spellingscontrole.

Eigenlijk ben ik nog lang niet uitgepraat, maar als ik mijn relaas 
hier niet afrond, moet ik nog 4 extra pagina’s vullen... en dat, mijn  
vrienden, zou mij waarschijnlijk (net) niet lukken. Dus neem ik  
afscheid van u, trouwe lezer, met de volgende random goede raad: 
kleedt u voldoende dik met het koude weer de laatste dagen. Ik zie u 
graag volgende maand terug, in een nieuw Pipetje.

Uw scriptor,
Jolien

Eerst en vooral wil ik jullie bedanken om 
deze tweede uitgave van het Pipetje  
(bijna) uit te lezen. Deze tweede editie 
heb ik dan ook met veel plezier  
geschreven, want de voorbije maand 
hebben vele positieve reacties over de 
metamorfose van het Pipetje hun weg 
naar mijn oren gevonden en dat is 
uiteraard aangenaam om te horen als 
scriptor...

Maar de lof hoort niet allemaal aan mij 
toe, ook ditmaal werd ik bijgestaan door 
enkele vlijtige pennen (hoewel sommige 
ietsje minder vlijtig...). Ik heb het 




