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Voorwoord van de praeses
 Beste leden,

 Welkom bij het allerlaatste Pipetje  
 van dit eerste semester. Hopelijk is  
 deze u goed bevallen en sta je al te  
 springen voor de komst van het  
 tweede semester, met als  
 hoogtepunt een heuse lustrumweek  
 (21-25 maart). Dit is een week vol  
 activiteiten, met als afsluiter ons  
 galabal op de vrijdagavond.
 
 Natuurlijk is er ook nog een  
 Comedy Night voorzien, waarop dit  
 jaar Bart Cannaerts (winnaar van  
 de Culture Comedy Award in 2006 
en Humo’s Comedy Cup in 2007) de hoofdact voorziet, voorgegaan 
door Roel Steeno. Dit evenement vindt plaats op 24 februari, dus 
schrijf deze datum alvast in jullie agenda’s.

Tussen nu en het tweede semester ligt er natuurlijk nog heel wat. De 
kerstvakantie met z’n feestdagen, de examenperiode erna en daarna 
een weekje verlof, al dan niet met een skireis.

Ik wens jullie veel leesplezier en alvast prettige feestdagen, gevolgd 
door goede examens, zodat jullie het tweede semester kunnen 
beginnen zonder al te veel zorgen.

Tot volgend jaar!

Jullie Praeses,
Jonas
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Een foto zegt meer dan duizend woorden. Dus om ons een heleboel 
typewerk te besparen, vonden we het een goed idee om de fantastische 
sfeer van de streekbierenavond vast te leggen in enkele prachtfoto’s.

... Goed for zo’n 14 000 woorden!

Streekbierenavond
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Wat een feut al niet lijden kan
Omdat  de voordoop voor de meeste mensen aan hun neus voorbij 
gaat en anderen zich wel eens afvragen wat die eerstejaars allemaal 
moeten doen voordat ze een lintje op hun linkerschouder verdienen, 
geven wij hier een kort overzicht van wat er allemaal gebeurd is.  

 Een groep moest elke dag  
 ‘zakdoekje leggen’ spelen aan  
 de S4, kwestie van de boel te  
 animeren. Om op de Sterre  
 te blijven moest een andere  
 groep een brug slaan tussen  
 de S3 en S4... met bh’s,  
 wat wel degelijk gelukt is!  
 Het waren er veel, maar dan   
 écht heel veel!

 
 Blijkbaar was er een groep  
 bij die een extra lid had  
 aangeworven om de groep te  
 versterken, ene Vera.  Een  
 knappe blondine die alle  
 kanten van de (meerdere)  
 kamer(s) heeft gezien…

De groep met tweedejaars 
biochemisten legde succesvol 
een estafette af. Ze hadden 
op het einde van de tocht 
welliswaar 1 voertuig te kort, 
dus moesten ze creatief zijn…
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 Een ander groep maakte zich dan weer  
 onsterfelijk belachelijk door met skeelers  
 de gehele dag rond te rijden op de  
 Sterre en de Ledeganck…

Wat een feut al niet lijden kan
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Wat een feut al niet lijden kan
Telkens werd elke groep gevraagd om op café te gaan en met de 
volgende foto’s proberen we de sfeer even te reconstrueren:
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Ten slotte eindigen we af met een selectie foto’s met enkele proffen, 
want ook zij mochten ook mee genieten van de voordoop!

Mees (Schachtentemmer)

Wat een feut al niet lijden kan
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Eerst jenever en dan schaatsen?
Donderdag 18 november stonden er 2 chemica-activeiten op het 
programma.

Eerst gingen we met zo’n 55 mensen gaan schaatsen in Kristallijn. 
Een record aantal mensen! Alles verliep op schaatsjes, iedereen was 
blij en kon zich nog eens uitleven op de discomuziek, gebracht door 
een dj.
Daarna gaf ik, Chemica’s beste sportpraeses ooit (:p) een bonnetje 
aan iedereen, waarmee we een gratis jenever konden bestellen in 
onze clubcafé, de Porter House.

De jeneveravond kwam stilaan op gang, de verschillende soorten 
jenevers vlogen over de toog en de schachtjes deden/dronken goed 
mee. Kortom: iedereen had al ‘t een en ‘t ander op en het was wéér 
allemaal plezant.
Karel en Matteo sloten de bar af omstreeks 12u-1u (‘k weet het 
eigenlijk niet meer zo goed) en de laatste flessen werden nog vlug 
verkocht om de volgende uren niet droog te staan.

Uiteraard zat iedereen op tijd en klaarwakker in de les de volgende 
ochtend!

Besluit:
Merciiii aan de mensen die zijn komen schaatsen! :D
Merciiii aan de mensen die gekomen zijn naar de jeneveravond!
Merciiii aan de mensen die naar de volgende Chemica-activeiten 
komen!

P.S.: Vergeet naast al deze feestactviteiten de sportactiveiten niet!
Op het forum staan alle sportactiveiten voor dit jaar (bierbowling, 
skireis, EK-Kwalificatiematch RODE DUIVELS, etc..
Soit, dat doet er nu allemaal niet toe. Ik mail jullie daar later wel 
over! :D

Ciao!

Charles (Sport)
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In de 9de week nog een fuif organiseren is altijd zeer risicovol. Veel 
studenten krijgen dan schuldgevoelens omdat ze denken dat ze 
moeten studeren en komen dan ook niet meer af.  Dit was ook te zien 
aan de opkomst waar vooral de eerstejaars ontbraken (op enkele zeer 
goede schachten na). Gelukkig was het thema, pimps and ho’s, ideaal 
om ook niet-Chemica volk te lokken en tegen een uur of 12 was er 
een zeer gezellige drukte in de Twitch die wel tot 5u heeft geduurd.

Wat kunnen we over het feest zelf zeggen? Dat het gewoon af was! 
Karel en mezelf (Matteo nvdr.) hebben onze ogen goed te kost 
gegeven aan al dat moois. En ondanks de koude waren er toch een 
groot aantal “hoeren” komen opdagen. En daar was menig pooier, die 
ook in een zeer groot aantal aanwezig waren, tevreden mee. 

De beloningen (a.k.a. shotjes) vlogen snel de deur uit en ook de sterke 
drank promotie was een knaller zodat velen de dag erna moesten 
overleven op Dafalgan. Voor de meesten was dit het laatste feestje 
van dit semester, maar wat voor één. ;)

Een grote merci aan iedereen die gekomen is, al dan niet verkleed en 
don’t forget: dress 2 impress ;)

Matteo (Feest)

Bro’s before Ho’s!
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Comics
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Act 1, Scene 2

De volgende week zit Romeo stipt en trouw terug op de eerste rij, 
kwijlend over professor  Van Driessche. Jammer genoeg gebeurde er 
niets noemenswaardigs tijdens de voormiddag, maar wat wil je ook? 
De tweede les was nu eenmaal informatica... In de namiddag volgden 
de vrienden hun eerste practicum fysica! Vol goede moed stappen 
ze het lokaal binnen en beginnen naarstig aan hun opdrachten. Pas 
na al hun metingen gedaan te hebben komen de vrienden tot een 
ongelukkig besef:

Othello: “F-foutentheorie? Wat voor beest is dat?”
Hamlet: “Geen idee.”
Juliette: “Wacht!” (poeslief) “Assisteeeeent, wat is die foutentheorie 
precies?”
assistent: “Op je meting zit er een fout. Hoe je die berekent staat hier 
in de blaadjes.”
Juliette: (hijgerig) “Bedankt, assistent.”
Othello: “Zeg, kan het er nog dikker op?”
Juliette: “Ja, sorry!  Maar nu weet je tenminste wat je moet doen.”
Othello: “Ach, het zal wel niet moeilijk zijn.”

2 uur later…

Romeo: “Wat zei je ook alweer, Othello? Het zal wel niet moeilijk 
zijn?”
Othello: “Als ik ooit iemand tegenkom die foutentheorie leuk vindt 
dan... dan!”
Juliette: “Somebody shoot me!”

10% korting op vertoon van lidkaart

Romeo & Van Driessche
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Romeo & Van Driessche
Na veel gezwoeg en gezweet rondden de vrienden hun verslag af. Ze 
vertrekken een voor een naar hun kot, eten en maken zich klaar voor 
de peter- en meteravond. Eenmaal daar wacht hen een eigenaardige 
quiz.

Macbeth: “What the f*ck is dat?”
Juliette: “Een kruisspin met de kop van Hitler en een swastika op de 
rug.”
Macbeth: “Ja, dat zie ik ook wel, maar de vraag is wat ze verwachten 
dat je daar inziet.”
Debbie: “Niets hé, da’s de bedoeling! Om de origeneelste peter/meter 
met het meest originele pete/metekind te matchen.”
Samen: “ahn!”
Othello: “Wat heb jij Romeo?”
Romeo: “Zoek je eigen antwoorden, Othello!”

Na de leuke, maar bizarre quiz worden de vrienden hun peter of 
meter toegewezen. Ze keuvelen gezellig en kijken hoe sommigen 
redelijk gemismatched werden.  Ze vertrekken allen niet te laat, want 
de dag erna is het openingscantus. Na een niet noemenswaardige, 
doodnormale dag is het dan ook eindelijk zo ver: de cantus!!!

Meester Dries: “Schachten, die pagina!!!”
Schachten: “Pagina 363, 3-6-3, 3-6-3, Pagina 363”
Corona: “ ’Tis mis, ‘Tis mis, ‘Tis mis,...”
Meester Dries: “Schachten, Ad Fundum!”
Macbeth: “Da’s al de vierde keer. Dat gaat hier echt nie goed komen, 
hé!”
Othello: “Maar Macbeth, wees toch eens niet zo’n mietje.”
Meester Maarten: “Gij daar, nie praten tijdens  ‘t liedje. Ad Fundum!”
Othello: “Grrr!”
Macbeth: “Awel, drinken hé, wees toch eens geen mietje!”
Meester Dries: “Gij daar ook, schacht, drie vingers!”
Othello: “Hela! Waarom krijg ik een Ad Fundum en hij maar drie 
vingers?”
Meester Dries: “Awel, drink er nu ook nog maar drie vingers extra.”
Othello: “Maar... Maar...Grrr!”
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Na een lange, vermoeiende maar bovenal geestige cantus waggelen 
de vrienden allemaal naar huis.

De rest van de week verloopt eerder rustig met als enige hoogtepunt 
vrijdag vijf uur,  het tijdstip waarop de (les)week weer voorbij is!  
Voor ze het beseften, was het weekend al voorbij gevlogen en was de 
nieuwe week al opnieuw begonnen. Met - hoe raad je het? - more of 
the same!  Behalve een nieuwe Chemica-activiteit: de openingsfuif.  
De vrienden (domme schachtjes) weten echter nog niet dat dit de 
enige Chemica-activiteit is die niet stampvol zit vanaf het begin en 
staan dus  stipt om 10uur al paraat aan de Twieoo (Twitch).

Juliette: (sarcastisch) “Amai, zo veel volk!”
Romeo: “Echt hé, afgezien van het praesidium tel ik zeker 7,5 man.”
Juliette: “Een half?”
Romeo: “Ja zie je hem niet daar? Die dwerg.”
Juliette: “Ahn, ja nu zie ik hem!”

De avond kwam, mits wat vertraging, toch nog goed op gang. Vele 
uurtjes amusement, gedans, drank en heel wat minder uurjes slaap 
later,  was het tijd voor het allereerste practicum chemie.

Romeo: “Wat moeten we nu doen?”
Hamlet: “1 ml H2SO4 in een proefbuisje doen.”
Prof. Van Driessche: “Wees wel voorzichtig hé.”
Romeo: “J-j-ja mevrouw!”
Eventjes later

WIEU - WIEU - WIEU - WIEU - WIEU - WIEU!!!

Juliette: “Wat is er eigenlijk gebeurd?”
Hamlet: “Romeo was aan het dromen en goot zo’n halve fles H2SO4 
over zijn hand.”
Othelo: “Ai!”
Juliette: “Ik vraag me af aan wat hij dan wel aan het denken was...”
Othello: “Je kent hem toch. Zeker weer aan het dromen over een meisje.” 
Hamlet: “Ja, waarschijnlijk.”
Macbeth: “Kom we zijn weer naar binnen. Wij moeten wel verder 
werken hé.”

Romeo & Van Driessche
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Romeo & Van Driessche
Gelukkig is de volgende dag alles weer goed met Romeo en is zijn 
hand niet permanent beschadigd. Na allen collectief een dutje gedaan 
te hebben in de les wiskunde wegens nóg maar eens herhaling 
middelbaar kwamen de vrienden net op tijd aan in de les celbio.

Prof. De Jaeger: “Ik zal ervoor zorgen dat vanaf nu de dia’s vroeger 
op minèèèrva staan. Vandaag hebben we het over de organèèèllen.”
Hamlet: “Somebody shoot me. Een hele les organèllen en cèllen. Ik 
kan het niet meer aan!!!”
Othello: “Maar trek je toch een keer niets aan van die zijn uitspraak. 
De rest lacht er ook mee hoor.”
Hamlet: “Het is niet dat. Het is gewoon alles. Het is te veel en te 
moeilijk. Ik weet niet of ik het ga aankunnen hoor.”
Othello: (geeft schouderklopje aan hamlet) “Hey, dat gaat wel lukken 
hoor, je zult wel zien.”
Hamlet: “Snif... Thx Othello.”

Na de les cèèèlbiologie blijft  enkel nog een boeiende les informatica 
over waarna alweer een week voorbij is. Voor sommigen veel te vroeg 
voor anderen niet vroeg genoeg.
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Beste Chemicaantjes,

Eerst en vooral geef ik hierbij een spankbeurt aan onze scriptor, 
aangezien ze bij mijn vorige artikel de foto’s is vergeten. Hierdoor 
hebben jullie dus een paar leuke staaltjes van dronken foto’s en 
decolletés gemist :)

[Scriptor: Maar nu staan de foto’s erbij en ik merk een serieus te kort 
aan decolletés!]

Deze keer wil ik het met jullie hebben over jullie smoelentrekkerij. 
Jullie horen het goed: smoelentrekkerij! Op de foto’s van onze 
cocktailavonden en fuiven verschijnen steeds meer rare smoelen and 
frankly, dat maakt jullie er niet mooier op… Als jullie dan toch per se 
smoelen willen trekken op foto’s, dan stel ik voor dat jullie ze eerst 
thuis eens uitproberen voor de spiegel. Anders bekom je een van de 
volgende niet zo flatterende resultaten:

Poseren voor dummies
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Poseren voor dummies
In man-vrouw foto’s hebben we 3 stages: 1. de groepsfoto, 2. de 
vriendelijk-naar-elkaar-lachen foto en 3. de we-doen-elkaar-vortig-
binnen foto. Thing is, waarom gebeuren die dingen nooit bij man-
man foto’s? De groepsfoto is er, de vriendelijke ambiance is er en 
de ik-steek-mijn-tong-bijna-in-de-muil-van-mijne-beste-maat-foto 
is er. Mannen, wees niet langer bang! Als u wil dat er vrouw-vrouw 
foto’s op het site komen waarbij onze vrouwtjes hun lesbo karakter 
aanspreken (jawel 80% van de mannelijke bevolking zit hierop te 
wachten), wordt het tijd dat jullie ook eens de volgende stap durven 
nemen en nu daadwerkelijk eens jullie tong 5 cm (10 cm voor de 
durvers) dichter bij elkaars mond brengen!
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Wedstrijd
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Wedstrijd

Op deze twee pagina’s zie je 10 schattige, kleine boelekes die na een 
kleine 20 jaar zijn uitgegroeid tot de meest beruchte studenten van 
Chemica. Jawel! Dit zijn de kinderfoto’s van 10 praesidiumleden!!

Kun jij de kinderfoto’s aan hun eigenaars linken? 
Diegene die het meeste namen correct kan raden, wint  
*************! Bij gelijkstand zal een onschuldige hand de échte 
winnaar onder de “winnaars” bepalen.

Voor jouw gemak staan op de volgende pagina de foto’s deze schatjes, 
enkele jaren later. Je mag je antwoorden doorzenden naar de scriptor 
tot en met zondag 6 februari! (Er komen nog herinneringsmailtjes!)

7

9

8

10
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Wedstrijd
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C
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Wedstrijd

G

I

H

J

A B C D E F G H I J

Zoals gewoonlijk mag je je antwoorden doorsturen via het invulformulier  
op de Chemica site of rechtstreeks naar mijn e-mailadres:  
jolien.devaere@gmail.com. Vergeet niet je naam en richting te 
vermelden!

Er hebben 25 mensen de moeite genomen een antwoord in te sturen 
voor de vorige wedstrijd. Sarah Serrarens (2de ma Ch) zat het dichtst 
bij het juiste antwoord en zij mag haar prijs ophalen op het Chemica kot! 
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Ik kan het niet ontkennen, ik ben een grote kattenliefhebber. (Maar ik 
hou ook van honden hoor!) Ik kon het dan ook niet laten om voor dit 
puzzelgenre te kiezen voor dit Pipetje:

Catwalk

Dit kleine, zwarte katje heeft honger! Het is aan jou om het naar 
zijn melkkommetje te leiden. De getallen naast het raster geven aan 
hoeveel cellen er in de respectievelijke rij/kolom betreden mogen 
worden. (Een beetje zoals een nonogram.) De katjes kunnen alleen in 
horizontale of verticale richting lopen en geen enkel vakje mag meer 
dan 1 keer gebruikt worden.

Je hoeft geen kattepootjes te tekenen, een gewone lijn voldoet wel! :p 

Voorbeeld: 

Puzzel
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Puzzel
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Puzzel
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Puzzel

Noot: Dit is 1 grote puzzel, bestaande uit 4 vakjes! De getallen aan 
de zijkant tellen door voor alle hokjes! ;)
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Cocktail v/d maand
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ICT-blog
Chatten. Al eens geprobeerd? Chatten is naast Facebook waarschijnlijk 
de grootste oorzaak van productiviteitsverlies. Diegenen die dit lezen 
en nog niet ‘gechat’ hebben, zijn waarschijnlijk een sterke minderheid. 

Maar wist je eigenlijk dat er alternatieven bestaan voor Windows 
Live Messenger? In deze ICT blog analyseer ik enkele alternatieve 
IM (Instant Messaging) clients zodat jullie …ehm… effectiever kunnen 
productiviteit verliezen... of zoiets.

1. Pidgin
Pidgin is vooral bekend bij de “Linux-nerds” omdat het open-source 
en sterk uitbreidbaar is, maar is eenvoudig genoeg voor de doorsnee 
gebruiker en uitstekend voor de niet zo performante computer.
Ik moet er wel, subjectief, aan toevoegen dat Pidgin best lelijk is.

Dank u wel onbekende Duitse persoon voor deze mooie screenshot.
Het mooie aan Pidgin is dat je zowat alle bekendste IM-services kan 
combineren in één programma, maar daar blijft het zowat bij. Er is 
geen ondersteuning voor mail of sociale netwerken, wat me al heeft 
doen twijfelen of ik Pidgin wel zou verwerken in deze ICT blog.
Als laatste wil ik hieraan toevoegen dat Pidgin een arsenaal aan plug-
ins heeft voor extra functionaliteit. Pidgin is dus dé aanrader voor 
mensen die een IM client willen met een kleine voetafdruk op de 
systeemprestaties en die weten wat ze willen.

P.S. MAC-gebruikers zijn beter af met Adium, een programma dat ik 
hier niet bespreek omdat het MAC-only is.
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2. Trillian

Trillian ziet er erg mooi uit, is duidelijk een afgewerkt product en is 
veel meer een all-in-one package dan Pidgin. Helaas is het ook een 
‘Corporate Product’ en willen de makers niets liever dan dat je hun 
Pro-versie aanschaft, iets waar ze je maar al te graag en te vaak aan 
herinneren.
Hier is een screenshot van de Trillian interface:

Daarnaast zijn er enkele heikele punten waar ik niet overheen 
kon. Zo is het Nederlands van abominabele kwaliteit, is er geen 
webcamondersteuning en is de interface nogal abstract en vergezocht. 
Veel functies die je gewend bent uit MSN zijn er ofwel niet, ofwel goed 
verstopt.
Het grote voordeel van Trillian, naast de scherpe look, is duidelijk 
de Facebook functionaliteit. Je kunt de startpagina afspeuren, 
commentaar geven, notificaties bekijken en dit zonder Trillian te 
verlaten. Een klein nadeel is dan weer is dat je pop-ups niet per 
categorie kan aanpassen. Zo wil ik enkel pop-ups krijgen wanneer 
MSN-contactpersonen in- of uitloggen, maar niet telkens wanneer 
iemand op Facebook gaat. Dit gebeurt namelijk constant, maar Trillian 
vindt het blijkbaar niet nodig om hier onderscheid tussen te maken. 
Ook de e-mail implementatie laat veel te wensen over, verder dan 
mails lezen en verwijderen gaat Trillian niet. Ik concludeer dat Trillian 
zeer netjes oogt, mooie skins heeft en ook heel wat functionaliteit 
biedt op vlak van sociale netwerken. Daarnaast kan je gemakkelijk 
verdwalen in de knoppen en is er weinig ondersteuning voor mails, 
die bovendien handmatig moeten ingesteld worden.

ICT-blog
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ICT-blog
3. Digsby 
Digsby ziet er eigenlijk vrij lelijk uit en je moet al op internet op zoek 
gaan naar een deftige skin vooraleer je iets acceptabel op je bord 
krijgt. Gelukkig wordt veel goedgemaakt op vlak van functionaliteit. 
Hoewel file transfers -net als in Trillian- vrij traag gaan kan je 
CTRL+V (bestanden, screenshots, … plakken) gebruiken wat erg 
gebruiksvriendelijk is. 

Bovendien biedt Digsby leuke pop-ups met ingebouwde functionaliteit, 
zodat je snel even kan chatten of reageren zonder van scherm te 
moeten veranderen. Digsby is duidelijk de heer en meester van 
eenvoud in combinatie met functionaliteit en biedt zowat alles wat je 
van een IM client kan verwachten, met mooie e-mailondersteuning. 
Bovendien zijn er talloze plug-ins en skins voor te vinden die je –
net zoals bij Pidgin- een uitgebreide keuze geven om Digsby te 
personaliseren.

Conclusie

Dit waren dan de voornaamste alternatieven voor Windows Live 
Messenger. Blijkbaar heeft Microsoft ook de smaak van aggregatie 
te pakken, want met Windows Live Messenger 11 bieden ze nu ook 
de optie om je Facebook in MSN te integreren, samen met andere 
netwerken zoals Skype en Myspace.  Helaas is MSN nog altijd een 
zeer zwaar programma, start het traag op en zijn er nog enkele bugs 
in de nieuwe versie.

Als je dan beslist om af te stappen van MSN, dan krijg je van mij 
de wijze raad mee om voor Digsby te kiezen. Het biedt de beste 
combo van look & feel en functionaliteit, en is daarbovenop nog sterk 
uitbreidbaar mocht er volgens jou iets aan ontbreken.

Veel plezier ermee!



  Pipetje 3 - december 2009
30

Analyse:
 Algemeen

 Facebook

 Extra
Duidelijk Ja Ja Gebrekkig
Ingebouwde skins Nee Gebrekkig Ja
Meerdere opties chatvenster Nee Ja Ja
Taal: Nederlands? Ja Ja Gebrekkig
Fixed Docking (vaste positie) Nee Ja Ja
AutoHide Docking Nee Ja Ja
Geluidsaanpasbaarheid Ja Ja Gebrekkig
Pop-up aanpasbaarheid Nee Ja Gebrekkig
Facebook Startpagina Nee Ja Uitgebreid
Webcam ondersteuning Nee Ja Nee
Onderscheid webcam-microfoon Nee Nee Nee
Gespreksgeschiedenis Ja Uitgebreid Uitgebreid
Ctrl + V ondersteuning Nee Ja Nee
Meerdere bestanden tegelijk zenden Ja Ja Nee
Buzz zenden Nee Nee Ja

ICT-blog

Functies Pidgin Digsby Trillian
Windows Live Messenger Ja Ja Ja
Facebook Chat Nee Ja Ja
Eigen chat client Nee Ja Ja
Gmail Nee Ja Ja
Hotmail Nee Ja Ja

Startpagina updates Nee Ja Uitgebreid
Notificaties Nee Ja Uitgebreid
Je facebookstatus updaten Nee Ja Nee
Facebook ‘Vind ik leuk’ Nee Ja Ja
Facebook ‘Comment’ Nee Ja Nee
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Quotes
N. Callewaert (Chemical Biology):
“Wij zijn allemaal visuele weefsels... Euhm... Wezens”
“proteins are very difficult girlfriends”
“sorry, I’m jumping now”
“as a biochemist, I’m a failed chemist”
“I’m certainly not smarter than you, in the contrary”
“It’s rusty, the liver”

J. Martins (Advanced NMR):
“Dat is een mooi idee, maar in het slechtste geval heb je ongelijk.”
“Het licht is hier te duister...”

S. Savvides (Chemical Biology):
“size does matter in this case”
“begins to feel up, doesn’t grab”

P. Raes (Signalen & systemen):
“Jullie denken dat wij betaald worden om jullie dit uit te leggen.”
“Denk aan iets dat je graag ziet, zoals een foto van je lief ofzo.”

P. Sandra (Scheidingstechnieken):
“Do you know the aceton joke? No? 
Okay... Once a 1st year student asked 
me why propane equals zero!”

“Another 1st year student once asked 
me why there was an oxygen in benzene!”

L. Smits (Statistiek):
Lector vraagt een student: Wat is skewness?
Student antwoordt.
Lector loopt naar het bord en begint te tekenen:

“Ge zijt rond de pot aan het draaien!!”
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Wist je dat...

… het bedrijfsbezoek bij Umicore maar gewoontjes was?
… dit bij BASF het jaar ervoor interessanter was?
… Umicore dan wel weer beter was in het culinaire?
… we er bovenop de broodjes ook fruitsla kregen?
… we toen ook nog allen een sleutelhanger, een boekje en een 
muismat kregen?
… ze zo toch weer punten scoorden?
… hun hoofdgebouw maar scheef is?
… ik hiermee letterlijk scheef bedoel?
… hun gelijkvloers het eerste verdiep is?
… er volgend semester nogmaals een lan en een spelletjesavond is?
… dit omdat dit leuke en gemakkelijk te organiseren activeiten zijn?
… ditmaal het op dezelfde avond zal vallen?
… dit voornamelijk is omdat de Outpost maar zo’n 10-tal pc’s ter 
beschikking stelt voor LAN?
… op deze manier ook nog heel wat anderen kunnen afkomen en 
spelletjes spelen boven?
… de wedstrijd in dit Pipetje een leuke zou moeten zijn?
… dit twee jaar geleden toch veel plezier gaf?
… Jolien (Scriptor) graag veel quotes en wist-je-dat’jes krijgt?
… ik (Jonas; Praeses) dan ook maar een deel lever?
… het Pipetje veel leuker is zo?
… ik hoop dat er nog veel mensen dit zullen doen?
… de master Chemie nog wacht op hun examenregeling?
… dit wel al in orde is voor de bachelors :)?
… Professor Strijckmans een van de weinige proffen is die in de eerste 
master in het Nederlands les geeft?
… hij verbaasd was toen er erasmussers in z’n eerste les zaten?
… hij ze vakkundig buiten heeft gezet?
… hij dit deed omdat er anders niet genoeg plaats was voor alle 
nederlandstaligen?
… de erasmussers er toch niet veel van zouden verstaan?
… de nieuwe truien de max zullen zijn?
… het praesidium dezelfde truien zal hebben (als praesidiumtruien)?
… zij wel hun naam er op zullen krijgen?
… er geen gezaag moet komen van de leden hierover?
… ze er geen krijgen?
… ze anders maar in het praesidium moeten gaan?

Wist-je-dat?
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Wist-je-dat?
… er in het tweede semester weer een nieuw praesidium zal moeten 
verkozen worden?
… dit rond de paasvakantie zal zijn?
… mensen met ambitie niet bang moeten zijn?
… ze tijdig verwittigd zullen worden wanneer en hoe?
… het geen kwaad kan om al eens te polsen bij het praesidium wat 
het precies allemaal inhoudt?
… wij dan ook eens zullen weten wie er eventueel in het praesidium 
wil zetelen?
… wij razend benieuwd zijn?
… ik nu m’n trein zal moeten halen?
… dit mijn laatste wist-je-dat’je is?

... ik (Scriptor) dit jaar aan de hogeschool studeer?

... kwantumchemie en dergelijke veel te moeilijk was voor mij?

... het eigenlijk niet zo leuk is aan de hogeschool?

... ik geen enkel chemisch vak heb dit semester?

... dit echt héél erg vind?

... ik ook niet meer op kot zit?

... pendelen niet leuk is?

... ik alle Chemica activiteiten heb moeten missen?

... ik dit nog veel erger vind?

... de 2de ba industriële wetenschappen ook op bedrijfsbezoek gegaan 
is?
... er geen enkel chemisch bedrijf in de keuzelijst stond?
... dit weer erg was voor mij?
... ik op bedrijfsbezoek gegaan ben naar Daikin (Oostende)?
... mijn bus de grootte had van een schoolbusje van de lagere school?
... de bus van zichzelf vond dat het een “VIP shuttle” was?
... wij geen leuke gadgets gekregen hebben van Daikin?
... het bedrijf wel heel proper en lekker verwarmd was?
... ze zelfs een speciale catwalk boven de productielijnen hebben 
aangelegd voor bedrijfsbezoeken?
... ik terug huiswerk en toetsen heb?
... als ik voor al mijn vakken slaag in januari, ik waarschijnlijk terug 
op kot mag?
... ik dan terug naar Chemica activiteiten kan komen?
... ik dus heel erg mijn best zal doen om goede resultaten te halen!

... dit de eerste WJD’jes waren dit jaar?
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Liefste lezer,

Uitzonderlijk begin ik, vol goede moed, mijn relaas eens op de 
witte pagina in plaats van de blauwe. Nu maar hopen dat ik 
genoeg kan blijven zeveren om helemaal daar beneden rechts 
uit te komen met deze tekst!

Het laatste Pipetje van dit (burgerlijk) jaar zit er op. Typisch is 
dit het uitgesproken moment om alle studenten er eens op te 
wijzen dat de examens stilaan naderen en dat het tijd begint 
te worden om de boeken open te slaan of tenminste te gaan 
zoeken waar je die sylabussen hebt neergelegd in oktober.

Maar dat gaan we hier niet doen! (Voor de geïnteresseerden, 
deze stijlfiguur heet een ‘paralipsis’. ;-) ) Ik stel voor dat we 
eerder eens kijken naar de mooie aspecten van de winter! 
Naast het feit dat het heel laat licht en heel vroeg donker wordt, 
dat het levensgevaarlijk is om je met eender welk voertuig (in 
ernstige omstandigheden zelfs te voet) op de weg te begeven 
en dat geen enkele hoeveelheid winterjassen, mutsen en 
handschoenen je kunnen warm houden buiten, is de winter 
toch het meest gezellige seizoen van het hele jaar.

Een levensgrote sneeuwman bouwen en een sneeuwballen- 
gevecht houden lukt natuurlijk niet zo goed in de zomer. We 
mogen uiteraard ook niet het gezelligste familiefeest van het 
jaar vergeten: kerstmis! Ik kijk er nu al naar uit om samen 
met mijn familie te verzamelen rond een prachtig versierde 
kerstboom en laaiend haardvuur, terwijl we door de ramen 
kleine sneeuwvlokjes tegen de zwarte lucht zien dwarrelen.

 

Kerstbrief van de scriptor
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Kerstbrief van de scriptor

(Dan zwijg ik nog over de winkels, waar de kerstsfeer er al 
enkele maanden dik in zit.)

Ik hoop van harte dat iedereen een zeer aangename kerst 
en eindejaar tegemoet gaat, hopelijk zonder al te veel 
verkoudheden en/of doktersbezoekjes. Ik hoop echter ook dat 
jullie de volgende twee maanden het Pipetje en jullie scriptor 
niet vergeten, zodat we in februari (ja, het is nog ver) opnieuw 
van start kunnen gaan met een geestig Pipetje. 

Ditmaal hebben we eindelijk kunnen proeven van volle pagina’s 
quotes en WJD’jes (zoals het hoort!) en geef toe, het Pipetje is 
toch veel leuker op deze manier? *hint hint*

Tot slot wil ik iedereen die meegeholpen heeft aan dit Pipetje 
extra bedanken, want ze hebben (bijna) allemaal de deadline 
gehaald! Dit is een zeer positieve zaak voor mijn stress-meter! 
*opnieuw hint hint*

Tot volgend jaar!
Uw Scriptor,
Jolien

Je kan ook gewoon je dikke jas 
aantrekken en jezelf helemaal 
induffelen met een warme 
sjaal, muts en bijpassende 
handschoenen om een frisse 
wandeling te maken op de 
grote kerstmarkt in Gent, die 
binnenkort haar (imaginaire) 
deuren weer zal openen. 
Overal valt binnenkort 
de kerst- en eindejaars- 
sfeer weer op te snuiven!  



EEN GRATIS 
RUGZAK ZAL JE 
NIET LANCEREN 
IN HET LEVEN.
ONS ADVIES HELPT JE ECHT VOORUIT.

!!

Cadeautjes zijn leuk, maar onze job is jou correct advies 
geven waar je echt iets mee bent. Maak een afspraak met een 

KBC-adviseur en kom eens praten. www.kbc.be/jongeren 

WIJ GAAN MET JE MEE


