
       jaargang: 2008-2009    nummer: 4
februari - maart                  



2

meer toe, want het feestmaal kan weer beginnen! Wat staat er
allemaal op het menu? 

Als voorgerecht opnieuw een aantal volle vaten gepaneerd in een 
vriendschappelijke voetbalmatch tegen de assistenten, overgoten met 
een aangenaam kaas- en wijnavondsausje. Bijpassend kunnen jullie 
opteren voor een goeie BBB of een rustige poolavond.
Als hoofdgerecht hebben wij naar jaarlijkse traditie uiteraard 
gekozen voor de spetterende COMEDY AVOND: een braisage met 
oa. Xander De Rijcke, winnaar van de Comedy Casino Cup vorig
jaar en Bram Van den Broecke.

Ook weten wij dat jullie moeilijk verzadigd geraken en daarvoor 
hebben we enkele stevige desserts. Wat dachten jullie van een 
doortastende bierbowling met een toets van naar het hoofd stijgende 
cocktailavonden, een teentje rijkelijk vloeiende jenever en een toefje
inspannende paintball?
Tussendoor gooien we er nog enkele cantussorbetjes en fuifjes bij, 
zodat jullie zeker gedurende het gehele semester niet op jullie honger 
moeten zitten! Met andere woorden, het wordt weer een knaller van
een semester! Het Chemica-restaurant rekent op jullie! 

Studentikoze groeten,
Jullie senior
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Voorwoord van de senior

Waarde commilitones, 

Lang geleden dat ik deze woorden weer in de 
mond genomen heb. Hopelijk heeft iedereen 
de examenperiode goed doorstaan. De 
biochemisten hebben hun hopelijk goeie 
punten al, de chemisten moeten nog even 
wachten, maar dat doet er nu allemaal niet



Schaatsen & Jeneveravond 24/11
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rijtje geplaatst) allemaal eens kan proeven.

Aangezien Chemica zo’n sympathieke kring is, werd 10 cent van 
elke jenever, die verkocht werd voor 1 euro, afgestaan aan Music For 
Life. Ook was er voor de barmhartigen onder ons ook nog een 
collectebus voorzien, ook natuurlijk ten voordele van Music For 
Life. Nadat alles dus klaar was gezet, duurde het dan ook niet lang 
voordat het (bio)chemistenvolk (en sympathisanten) de Porters 
kwamen binnenstormen. Er werd weer gezellig bijgepraat, 
tafelvoetbal gespeeld, geproefd, gedronken en naarmate de sfeer er 
nog wat meer inkwam ook gedanst. Wie er was, kan er ongetwijfeld 
van meespreken dat deze jeneveravond naar goede gewoonte een 
groot succes was. Hiervan zijn ook de tientallen foto’s op de site een 
bewijs.

Op 24 november was weer eens de tijd 
gekomen om allen gezamenlijk te gaan 
schaatsen, en erna natuurlijk ook jenevertjes 
drinken. De bar met de vlag van Peterman 
eraan bevestigd, werd vlug opgezet in onze 
geliefde Porter House, zodat alle sportieve 
schaatsers en minder sportieve niet-schaatsers 
de verschillende soorten jenever (mooi op een
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Kerstcantus 02/12

[20.39] Rendieren met etiketjes?
Moet nog prijs controleren
[20.44] Eine Seefahrt
Veel mensen naar middernachtsmis geweest
[20.51] Johnny comes marching home
[20.53] Home on the range
Etiketjes ook bij Kenny en Niels (geografica)
[20.55] Rudolf the red-nosed reindeer
Fluffy met special effects
[20.58] Drie studentjes
[21.00] Ad fundum
[21.01] Binnenkomen Hein, twee pintjes ad fundum; binnenkomen 
Pottie, niets
[21.02] Drie schuimpinten op een rij: schande
[21.04] De boemlala
[21.06] Nadoop 1: Dammen (Lode & Nathalie)
[21.07] We wish you a Merry Christmas
[21.18] Chevaliers de la table ronde
 Ad 5 voor Jonas zijn ontbossing
[21.24] Krambambouli
[21.28] Foetusje zwaar aan het verliezen
Prosit kerstman
[21.33] De rolders in de nacht
[21.37] Polly Wolly Doodle
Pottie...
Senior verliest tegen broer

[20.20] Io Vivat
[20.30] Clubliederen Chemica, Wina, Dentalia, 
Geografica, VGK (geneeskunde),Westland 
(Westelijke Noordpool); domme bioloogschacht
Slag om het Gravensteen
[20.36] Valete Studia
Schachten kunnen het niet
[20.37] Ad fundum
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[21.42] Vrienden kom zit neder (op een schacht)
[21.49] Schacht vraag rijmschema
Dambordschacht
AABB: zwaffelen, ontbossing, kerstman
[21.52] Drie vrienden
[21.58] Prosit kerstman
[22.00] Oh Denneboom
[22.02] Sport krijgt eerder geschonken terwijl dorstige Scriptor al 
langer wacht.
[22.04] Schachtenverkiezing 1: ad fundum
[22.05] Domme schacht zegt slecht pisrijm
[22.06] Stellenbosche kerls (nieuwe spelling)
[22.10] Vrouwenopdracht (zo traag… )
[22.14] Oh! Suzanna
[22.18] O Suzanna (Fluffy te enthousiast bij voorzingen!)
[22.21] Opdracht schachten mannen (watervalletje)
Schacht kan het niet aan, hij is mentaal te zwak, wenen, wenen,..
[22.24] Drinken per jaar
Schachtentemmers ad fundum voor afroepen van pagina
[22.30] Kerstman & Pottie 1000 jaar student (kerstman voelt aan 
gezwollen prostaat)
[22.39] Ivoo (wina) smeekt voor tempus
[22.4x] Tempus

Dit waren de enige twee bladeren vol gekrabbel die teruggevonden 
waren. Wat ik wel nog kan vertellen (of neertypen in dit geval), is dat 
de foetusjes op het eind van de cantus trotse schachten werden, de 
schachtenverkiezing niet zo gemakkelijk was, de schachtenkoning 
Maxim is geworden en de schachtenkoningin Joyce (die zelfs sneller 
drinkt dan de gewone man :o ). Iedereen had het er geweldig naar z’n 
zin, en de kerstman vond ons allemaal brave kindjes (en gaf 
snoepjes).

Glenn (Sport) & Jonas (Scriptor)
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Kerstcantus 02/12



aantal opdrachtjes die ze elk zo goed mogelijk moeten volbrengen.

Problemen duiken op wanneer blijkt dat het niet zo’n normale 
opdrachten zijn, waardoor de dames niet altijd goed weten hoe ze 
moeten reageren op de bizarre situaties. Al bij al is het stuk best 
aangenaam om te beschouwen, ook al is het nogal kort en zit je op 
het eind nog steeds met de grote vraag wat de moraal eigenlijk is. 
Het stuk is echter goed in staat om je eens na te laten denken over 
jezelf, en hoe jij persoonlijk op die bepaalde opdrachten zou reageren.

Conclusie: wel een goed stuk, maar niet echt het geliefde genre van 
de schrijver van dit verslag. Ook de prijs is nogal hoog in 
vergelijking met de lengte van het stuk zelf, maar dit zullen we maar 
toeschrijven aan de crisis en het feit dat op cultuur eigenlijk geen
prijs kan gezet worden.

Pieter Tack (Cursus)
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Toneel: NoTimeOffForGoodBehaviour 03/12
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Op 3 december bezocht Chemica, met de 
bedoeling om hun culturele horizon verder te 
verbreden, een toneelstuk dat liep in de 
Kopergietery. Dit bewuste toneelstuk was 
getiteld ‘NoTimeOffForGoodBehaviour’ en 
verhaalt over een groepje jongedames (van 16 
tot 22 jaar) die allen soliciteren voor dezelfde 
job. Tijdens deze solicitatie krijgen ze een 
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Clubavond 08/12

avond is er dartsgeschiedenis geschreven. Allen behalve Dries (3e 
bach Chemie) had op het einde van het spel punten hoger dan 500. 
Voor wie het nog niet wist, zal ik het hier nog even noteren: Wie 
boven de 500 punten gaat, hoort een meter te zetten. Aangezien alle 
meters op zo’n moment geven niet aan te raden is, hebben de 
meesten wijselijk besloten hun metertje op een later tijdstip te geven. 
Over het algemeen kan men getuigen van een aangename, niet zo 
drukke, ontspannen activiteit en dit was een mooie afsluiter van een
allermooist semester.

Na een enorm geslaagd eerste semester werd 
er wijselijk besloten dat er wel nog een feestje 
vanaf kon. Het plan was een rustige, gezellige 
avond, met een traktatie van Chemica erbij. 
Heel wat bekende gezichten waren opnieuw 
aanwezig en er heerste een aangenaam 
ontspannen sfeer. Zo’n 7 mensen waagden 
zelfs die avond een spelletje darten, en die
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Massacantus 10/12

Pipetje 4 - 2008-'09

zijn. Met zo’n 12 mensen mannen en vrouwen, waaronder twee 
moedige schachtjes, plaatsten we ons aan een tafel en sloegen vol 
ongeduld met onze net verkregen massacantuspotten op de tafels. 
Wie er ooit is geweest kan getuigen dat dit ritueel, uitgevoerd door 
zo’n 1500 studenten, adembenemend is. Nadat we de schachten naar 
de taps stuurden en de toestemming (met de nodige toespraak eraan 
verbonden) werd gegeven tot aanslaan van de vaten, konden we 
algauw onze eerste slok Rodenbach nemen, of men het nu graag 
drinkt of niet. Die avond zijn heel wat codices beland (zowel terecht 
als onterecht) in de kannen met Rodenbach, met gejuich alsook
treurige blikken.

Voor de 16e keer ging het gebeuren. De 
ultieme afsluiter van het eerste semester voor 
de Gentse cantusliefhebber. De massacantus!
Net als vorig jaar vond dit jaarlijkse 
evenement, georganiseerd door de conventen 
SK, FK en HK, plaats op het Sint-Pietersplein. 
Chemica zou Chemica niet zijn moest er weer 
geen bende dorstige (bio)chemisten aanwezig
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Onze recent gekroonde schachtenkoningin (Joyce; 1e bach Chemie) 
was die avond een van die twee moedige schachten en bijgevolg 
werd ze ingeschreven om in naam van Chemica mee te dingen naar 
de titel van Bierkoning(in) van Gent. De opdrachten bij de 
voorrondes bestaat erin zo snel mogelijk een halve liter Rodenbach 
ad fundum te drinken. Er heerste weliswaar een lichte paniek toen 
Joyce ineens verdwenen bleek te zijn, maar na even zoeken werd ze 
dan toch nog tijdig naar de wedstrijdtafel geloodst. Ze behaalde de 
overwinning in de eerste voorronde, maar moest ze het dan in de 
tweede ronde afleggen tegen enkele zeer sterke (en ervaren) drinkers.
In elk geval heeft ze de naam van Chemica eer aangebracht en waren
heel wat mensen geschrokken door haar kunnen.

Na heel wat vrolijk zingen, drinken en gelukkig samenzijn, was de 
massacantus afgelopen. Toen stroomde de Overpoortstraat vol en
werd er nog heel wat verder gevierd.

Massacantus 10/12
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Prijsvraag
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Verandering van spijs doet eten, bijgevolg is er in dit Pipetje geen 
kruiswoordraadsel te vinden. Ditmaal wordt de prijs uitgedeeld aan 
de persoon die de juiste kinderfoto's aan het juiste praesidiumlid 
weet te koppelen. Het antwoord moet u dan doorsturen naar uw 
scriptor, die dan bij meerdere deelnemers (wat meestal zo is), vrouwe 
Fortuna de winnaar laat kiezen. De gelukkige winnaar van een 
prachtig stuk Chemicatextiel is Jarne Vannevel (2e bach Chemie)!
Hij mag zijn prijs komen afhalen aan het Chemicakot. Het antwoord 
van het vorige Pipetje was "Hercules".

A B

C D

E F
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Prijsvraag
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G H

I J

K L



Hier zijn de recente foto's te bezichtigen van die 12 opgegroeide 
kinderen.
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Prijsvraag

Leen                   Pieter
1 2

Isabelle               Xander
3 4

Jonas                  Jolien
5 6
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Prijsvraag

Sarah                   Lana
7 8

Elien                       Sam
9                            10

David              Nathalie
11                            12
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Inleiding logigram

In ons assortiment alternatieve puzzels, vinden jullie vandaag een 
logigram.
Hoe lost u een logigram op? 
Bij een logigram is het de bedoeling om aan de hand van een aantal 
aanwijzingen de enige juiste combinatie te vinden. Iedere puzzel 
bestaat uit een inleiding, een paar aanwijzingen, een diagram en 
meestal een oplossingsbalk. In het diagram kunnen de aanwijzingen 
worden weergegeven, bijvoorbeeld door een + te plaatsen als 
bepaalde elementen bij elkaar horen en een - als dat niet het geval is. 
Bij het oplossen van een logigram gelden de volgende regels:

1 Als u een plus hebt gevonden, plaatst u horizontaal en verticaal een
aantal minnen. Er vallen immers mogelijkheden af. 

2 Omgekeerd levert een rij of kolom minnen waarin maar één open 
plaats voorkomt een plus op. Omdat dit de enig overgebleven
mogelijkheid is om een plus te plaatsen. 

3 Als u combinaties wilt maken binnen het diagram, redeneert u 
vanuit de plussen. Bekijk wat u al weet over de twee onderwerpen 
die in een plus samenkomen. Wat u over het ene onderwerp weet,
past u op het andere toe. 

4 U maakt steeds redeneringen van het volgende type: als A is B, en 
B is niet C, dan is A niet C. Een voorbeeld in woorden: als Mario in 
Gent woont, en in Gent woont geen gitarist, dan is Mario geen 
gitarist.

Veel puzzelplezier

Lieven V
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Enkele leden van het praesidium hadden net voor de cantus zin 
in iets vettigs van de frituur. Kun jij nagaan wie wat bestelde van 
frieten en bijpassend stuk vlees en welke saus hij/zij op zijn/haar 
frieten wou hebben?

1 De persoon die een kipcorn bestelde, bestelde daarbij geen 
middelgrote en geen hele grote friet. Dit was niet Jonas en al
evenmin Xander. Deze persoon lust tevens geen curryketchup.

2 Xander wou geen curryketchup en geen joppiesaus op zijn frieten.
Hij bestelde geen hele grote pak frieten en geen grizzly.

3 Tom nam stoofvleessaus. Hij bestelde geen kleintje, geen 
middelgrote en geen hele grote pak frieten. Bij zijn frieten at hij geen
ardeense saté, geen kipcorn en geen grizzly.

4 Het ene frietje,  besteld door Elien, werd vergezeld van een Bicky.
Elien eet geen curryketchup, geen mayo en geen joppiesaus

Logigram
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Logigram
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Vakbeschrijvingen - the sequel

Een nieuw semester brengt ook nieuwe vakken. Voor onze eerstejaars 
dus opnieuw een kleine uitleg die duidelijk moet maken wat ze van
elk vak kunnen verwachten.

Ethiek (Chemie):
Dit lijkt wel het stomste vak dat je misschien hebt in het eerste jaar, 
maar is toch wel tof. De cursus is helaas niet echt volledig, dus 
vergeet zeker niet naar de les te gaan om notities te nemen! Ook de 
groepswerkjes die je zal moeten maken zijn redelijk belangrijk voor 
het examen. Vergeet dus die groepswerkjes zeker niet door te nemen
voor het examen.

Biochemie (BcBt):
Een smal boekje, maar laat je niet misleiden. De inhoud is niet zo 
gemakkelijk! De lessen zijn interessant en de prof maakt veel 
gebruik van ondersteunende foto’s en filmpjes. Hij zegt ook in de 
lessen wat belangrijk is en niet. De laatste les is zeker een aanrader, 
want dan vertelt hij hoe het examen in elkaar zit, welke vragen hij 
kan stellen, wat de belangrijkste hoofdstukken zijn. De werkcolleges: 
maken dat je alle oefeningen snapt en eens gemaakt hebt. Je hoeft 
niet te gaan, want alles komt toch online. Maar misschien is wel
handig om zijn extra uitleg te horen.

Dierkunde (BcBt):
De practica zijn veel toffer dan die van plantkunde, het is soms wel 
veel werk, dus het is belangrijk dat je de vraagjes goed voorbereidt 
(je kan altijd eens aan je meter/peter haar/zijn exemplaar vragen, 
maar neem die dan zeker niet mee naar het practicum, want dan krijg 
je 0 als je betrapt wordt!) Op het examen is het practicumdeel vrij 
gedetailleerd, dus leer dat goed! De slides zijn de te kennen leerstof, 
de cursus kan je dan eens lezen om het als een vloeiend verhaal te 
zien. (Je kan wel wat schrappen in de cursus, hetgeen dus niet op de 
slides staat. Heel soms staat het niet op de slides maar is het wel
gezegd in de les en moet je het natuurlijk wel kennen).
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Geologie (Chemie):
Dit vak wordt gegeven door twee proffen: prof. Elburg en prof 
Jacobs. Het deel van prof Elburg is relatief vanzelfsprekend, behalve 
dan de mineralogie die vaak je strot zal uithangen. Tracht zoveel 
mogelijk alle eigenschappen van de meest voorkomende mineralen te 
kennen. Het deel van prof Jacobs gaat over België en dient goed 
gekend te zijn. Ook is er een excursie, waarvoor je een verslag dient 
te maken. Prof Jacobs' deel bestaat uit vier hoofdstukken en op het 
mondeling examen stelt hij slechts een paar vragen, en verwijst hij 
geregeld naar de excursie (het is dan ook aan te raden je verslag ook
eens te bekijken voordat je naar je examen gaat).

Ecologie (Chemie):
Dit vak heeft op het eerste zicht een grote cursus, maar is best wel 
leuk. Het voornaamste is dat je bij alles wel een voorbeeld moet 
kunnen geven. De cursus zelf is ook zeer volledig en de tekeningetjes
zijnvaak enorm verduidelijkend.

Levenswetenschappen (BcBt):
Je krijgt geen cursus. Elk jaar is het miserie en tegen de paasvakantie 
heeft hij nog niets afgeprint. De teksten van de hoofdstukken komen 
wel telkens ongeveer een week na de les online. Twijfel niet en print 
ze gewoon zelf uit. Het zijn wel 12 hoofdstukken.  Aanrader: laat dit 
vak zeker niet liggen, want hij komt nooit toe met zijn lessen en gaat 
de laatste 2 weken nog heel wat extra les geven! Zijn lessen zijn niet 
zo interessant, maar misschien wel handig voor de slides.  Zo moet je 
ze niet meer zelf uitprinten en ze zijn wel handig bij het blokken.

Sarah, Lieven, Pieter & Nathalie

Vakbeschrijvingen - the sequel
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Poëzie

Golven

Het geluid van de golven

Zacht als het ruisen van de wind

En die golfjes die uitdeinen

Net als het licht dat uitdeint in de duisternis

Ik heb mijn zon zien verdrinken in de onmetelijke oceaan

                                                          - Liesbeth Allais (1e ma BcBt) -
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Misdaad te Sterre

Dinsdag 15 november
Ik vertrek naar campus Sterre om een misdaad te onderzoeken. 
Eenmaal ter plaatse vind ik er het slachtoffer, een door paniek 
getroffen studente (blond; 1m72; blauwe ogen) aan. Ze kon geen 
woord uitbrengen en werd in shock naar het ziekenhuis gebracht. 
Medestudenten wisten mij te vertellen dat de studente biochemie 
volgt en die namiddag practicum had te S2. Ze was even naar de 
glasbak om haar gebroken maatbeker weg te gooien. Kort daarna 
hoorde men haar gillen en iets vallen. Het enige dat er te zien valt is 
de gevallen maatbeker bij de glasbak, alsook een relatief groot (en 
blijkbaar ook nieuw) gat in haar labojas. Dit laatste kan toeval zijn, 
aangezien dit geen ongewone zaak schijnt te zijn. Het meisje is 
ongedeerd, en het ziet ernaar uit dat ze veel geluk had. Was dit een 
geval van jaloezie? Een passionele aanval? Er zijn teveel vragen en 
het slachtoffer weet niets van informatie aan te brengen.

Woensdag 23 november
Opnieuw een oproep, maar ditmaal door een assistente. Naar verluidt 
had ze net practicum organische chemie gegeven  te S4 en moest 
slechts even alles controleren voordat ze afsluit. Ze weet te vertellen 
dat ze naar een open fles HCl toe wandelde, toen ze opeens langs 
achteren gegrepen werd. Ze voelde een scherpe steek in haar zij, en 
wist haar belager af te slaan. Deze wist te vluchten. Na even rond te 
kijken werd een gebroken pipet teruggevonden. Zou dit van een 
student zijn, of van de belager? Het ziet ernaar uit dat dit een reeks
van misdaden zou worden.

Zaterdag 26 november
Na analyse in het geheime onderzoekscentrum te S12 bleek de pipet 
een 12M NaOH te bevatten, en dus geen HCl zoals eerst vermoedt. 
Na ondervraging van de assistenten bleek dat er tijdens dat labo geen 
NaOH gebruikt werd. Het ziet er dus naar uit dat dit niet van een 
student was, maar waarschijnlijk wel van de belager. Toevallig zag ik
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Misdaad te Sterre

bij de assistente een gat in haar labojas bij haar zij. Mijn vermoedens 
gaan ernaar uit dat we te maken hebben met een maniak die mensen 
te lijf gaat met NaOH. Hier kan ik wel nog geen uitsluitsel geven, en
ook het motief is me compleet onbekend.
Enkele leden van de Flemish Open-Air Smoking Society (FOASS), 
die geregeld trainen nabij de gebouwen te Sterre, hebben gereageerd 
op de oproep indien iemand vreemde zaken zag. Blijkbaar zagen 
twee leden een vreemde figuur rondhangen bij S4 die woensdag.

Maandag 28 november
Er is een melding binnengekomen van de materiaalmeester te S2. 
Blijkbaar is een volledige doos vast NaOH verdwenen. De kans is 
groot dat dit door onze psychopaat is. Alweer zijn er geen 
vingerafdrukken te vinden, en alweer wordt bevestigt dat hij weet 
waar hij mee bezig is. Vijf mannen die aan de beschrijving volgens 
de mensen van de FOASS voldeden werden ondertussen opgepakt 
voor ondervraging: Pieters, Hoogewijs, Vanluchene, Sante en Wuyts.
Na lange ondervraging, aanwijzingen door getuigen en deals in de 
vorm van bakken bier te sluiten,… werden we niets wijzer. Alle vijf
werden opnieuw vrijgelaten.
Ondertussen zijn de voorvallen ten ore gevallen bij de redactie van 
het Pipetje, wat dreigt het onderzoek te bemoeilijken. Deze 
verspreiden het rumoer van een seriële agressor te Sterre. De 
Censuurcommissie werd gevraagd om enige zaken hierover te 
censureren. Er moet snel een oplossing gevonden worden.

Dinsdagochtend 29 november
Deze ochtend kwam er een anoniem telefoontje binnen. De beller 
claimde de dader te zijn en vertelde dat hij lang niet zou stoppen. Hij 
gaf zelfs (per ongeluk?) weg dat hij die dag nog z’n volgende 
slachtoffer zou maken.



Dinsdagnamiddag 29 november
Te Sterre hebben we ons op verscheidene locaties undercover 
opgesteld. Een wagen aan de S9, S2 en S5, alsook agenten aan alle 
uitgangen van het terrein. Alle assistenten werden gewaarschuwd en
alle voorzorgsmaatregelen werden genomen.
Om 16.23 sloeg een assistent die practicum gaf in de S12 alarm. 
Iedereen kwam in actie en terwijl het eerste team (van bij de S9) de 
trappen beklom, zag een ander team de vreemde figuur met een 
bruingeplekte labojas vol gaten vluchten langs de kinderopvang 
richting S4. Eenmaal verder gelopen nam hij het verhoogde houten 
pad naar Home Bertha. Daar wist hij een student van z’n fiets te 
trappen en reed met de fiets weg. Alle wagens zetten de 
achtervolging in (behalve een team ter verdere beveiliging van 
Sterre). De psychopaat reed even over het terrein van het UZ, en reed 
uiteindelijk richting Ledeganck. Toen deze daar langs de achterkant 
van het gebouw aankwam en de dichtstbijzijnde trappen opging,
werd deze uiteindelijk gevat.
De dader werd geïdentificeerd als een laatstejaarsstudent Biologie bij 
wie blijkbaar de stoppen zijn doorgeslagen. Het motief blijft een 
mysterie.

Misdaad te Sterre
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De Roze Ridder

begint onmiddellijk al goed wanneer de voorzitter (de tevens ook 
regisseur en schrijver van het stuk is) te laat komt. Deze staat er dan 
ook op om volledig zijn late verschijning te verantwoorden aan het 
publiek. Deze onderbreking is slechts de eerste van vele, niet enkel 
door hijzelf, maar door heel wat anderen ook. Het toneelgezelschap 
blijkt redelijk onvoorbereid te zijn, ze kunnen hun teksten niet (of 
niet letterlijk genoeg voor sommigen), etc. Bijgevolg worden dus 
tientallen keren scènes herhaald, komen er problemen, ruzies, en de
verschillende karakters die maar al te vaak botsen.

Dit toneelstuk werd zeer goed vertolkt door toneelgezelschap “De 
Vondeling” naar goede gewoonte en dit stuk garandeert dan ook een 
ontspannend avondje. Voor de mensen die een sterk verhaal met veel 
diepgang prefereren, zal dit stuk hen niet weten te betoveren, maar 
de lachspieren zullen tijdens deze komedie geregeld mogen werken. 

Dit ludieke toneelstuk is geschreven door Bart 
Spaey, en de voorstelling die bezichtigd werd 
was deze gespeeld door het toneelgezelschap
“De Vondeling”.
Het toneelstuk vertelt het verhaal van een 
toneelgezelschap die op dat moment in 
première gaat met hun toneelstuk genaamd – u 
raadt het al – “De Roze Ridder”. Het stuk
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Mieke Maaike's Obscene Jeugd

Zoals de ondertitel reeds doet vermoeden: seks is hier niet afwezig. 
Sterker zelfs, ik kan me nauwelijks een pagina herinneren waar geen 
vorm van seks in aanwezig is. Het boekje blijft echter wel het lezen 
waard, vooral omdat het toch zeer grappig blijft, hoe obsceen of
ongelooflijk fout het maar is op sommige momenten.

Het boek zelf is eigenlijk een thesis, geschreven door student 
Steivekleut, voor de richting pornografika. De opdracht voor zijn 
thesis was: ‘omtrent en in het kutodelisch verschijnsel bij 
aankomende kind-wijfjes’. Op zijn zoektocht naar informatie voor 
deze thesis stootte Steivekleut op Mieke Maaike, die maar al te graag 
haar verhaal deed. Steivekleut vond dit verhaal zo perfect passend bij 
zijn thesis-onderwerp dat hij het volledige verhaal eigenlijk als zijn
thesis beschouwt.

Mieke Maaike’s verhaal zelf verhaalt over al haar seksuele 
ervaringen tijdens haar jeugd. Zo begint haar verhaal op negen jarige 
leeftijd en stopt het net voor ze negentien wordt. Daartussen doet ze, 
zoals eerder gezegd, ongelooflijk veel ervaring op omtrent haar
kutodelisch verschijnsel.

Al bij al is het boek echt wel het lezen waard, al was het maar omdat 
het een klassieker is van onze eigenste L. P. Boon. Het boek is echter 
ook best leuk om te lezen omwille het taalgebruik, en de grappige
namen van de personages. Alweer een aanrader dus!

Pieter Tack (Cursus)

Obsceen, zo kan je dit boekje geschreven door 
Louis Paul Boon inderdaad het beste 
omschrijven. Het redelijk bekende boekje (qua 
titel dan toch) heeft een ferm minder bekende 
ondertitel: een pornografisch verhaal, 
voorafgegaan door een proefschrift ‘in en om 
het kutodelisch verschijnsel’, waarmee student
Steivekleut promoveerde.
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Chemiescoop
Ram:
Het avontuur roept! Maar er liggen heel wat hindernissen op de weg
naar avontuur. Bereid alles grondig voor, voordat u zich waagt.

Stier:
Na een ruzie lijkt het er op dat uw oude vriendschap traag maar zeker
terugkeert. Wees nog wat kalm en geef de ander wat tijd.

Tweeling:
Na de bloempjes buiten gezet te hebben ziet alles er rooskleurig uit.
Vergeet weliswaar niet dat de liefde van beide kanten moet komen.

Kreeft:
U ziet het even niet meer zitten, maar geef niet op! Er is heel
wat hulp, zolang je er maar om vraagt.

Leeuw:
U staat op uw eigen poten, zo erg zelfs dat u denkt geen steun van 
familie of vrienden nodig te hebben. Probeer niets te overhaasten en
durf raad te vragen.

Maagd:
Uw jaloezie dreigt uw vriendschappen te verpesten, leer uzelf en de
ander te aanvaarden.

Weegschaal
Ook al bent u er zich niet van bewust, maakt u zich niet geliefd bij 
uw naasten. Zing een toontje lager en luister eens naar een ander.
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Chemiescoop

Schorpioen:
Uw leven gaat op wolkjes, maar verlies je hoofd niet. Niet alles kent
een “Happy End”.

Boogschutter:
U heeft een succesvolle periode achter de rug, maar pas op dat u niet
slabakt, want de toekomst brengt nog wat moeilijkheden.

Steenbok:
Er dreigt gevaar voor uw liefdesleven, het is tijd om zaken uit te
praten en wat wondjes te helen.

Waterman:
Alles gaat z’n gewone saaie gangetje. Probeer eens iets nieuws, u zal
het u niet beklagen.

Vissen:
Uw liefdesleven was de afgelopen periode zeer rustig, daar komt
binnenkort verandering in.
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Humor

A man goes to the doctor with two black eyes.
"I was having a quiet round of golf with my wife," he tells the doctor, 
"when she sliced her ball into a pasture of cows. We went to look for 
it, and I noticed one of the cows had something white in its rear end. 
I walked over and lifted up the tail, and sure enough, there was my 
wife's golf ball stuck right in the cow's butt. That's when I made my 
mistake."

"What did you do?" asks the doctor.

"Well, as I was standing there holding up the tail, I yelled to my wife, 
'Hey, this looks like yours!'" 
  
                                                * * * * * * 

De nieuwe werknemer stond wat hulpeloos bij de 
papierversnipperaar.
"Kan ik u helpen?", vroeg een secretaresse.
"Ja," zei hij, "hoe werkt dat ding?"
"Heel simpel," zegt ze, en pakte het dikke dossier en stopte het in de
versnipperaar.
"Bedankt, maar waar komen de kopieën er nu uit?"

                                                * * * * * * 

Heilige Sint Wikipedia, vol van antwoorden,
de nerd is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle websites,
en gezegend is de vrucht van uw URL, Zeger.
Heilige Wikipedia, Moeder kennis, publiceer voor ons, nu
en op de dag van ons examen.
Amen.

Suikerspin (1e Ma Chemie)
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Wist je dat?

Wist je dat...

... de som van alle cijfers in gsm nummers tot opmerkelijke 
resultaten kan leiden?
... de som van Bieke haar nummer en mijn nummer (Xander) beide 
exact 44 is?
... de som van Lana haar nummer en mijn broer zijn nummer beide 
exact 45 is?
... dergelijke resultaten alleen maar in de blok kunnen ontdekt 
worden?
... de blok in dit geval toch al productief geweest is?
... de scriptor als kind stond te zagen tegen z'n moeder voor mosterd.
... er in de mosterdpot blijkbaar een klein lepeltje zat en die pot een 
enorme aantrekkingskracht had bij de jongen.
... z'n moeder na lang gezaag uiteindelijk toch toegaf
... hij toen een volle lepel mosterd in zijn mond stak
... hij voor erg lange tijd geen mosterd luste
... codexextract op de massacantus ongelooflijk slecht smaakt
... dit niet (geconcentreerd) hoort te worden gedronken
... indien men dit toch wil proberen, een lege emmer aan te raden is
... er niet veel WDJ'jes en quotes zijn opgestuurd
... dit heel jammer is
... ik hoop dat er veel meer zal gestuurd worden voor het volgende 
Pipetje
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29

Quotes

Af en toe kan het wel eens verkeren dat een professor zich tijdens zijn 
lessen even verspreekt, of gewoon grappig uit de hoek komt. In elk 
geval zijn vaak dergelijke grappige uitspraken het waardig 
vereeuwigd te worden in het Pipetje. Dan is het de taak van de goed 
oplettende student om deze neer te pennen en door te sturen.

Prof. Dr. J. Martins (Structuuranalyse):
"belangrijk is niet of een molecule sexy is of niet, maar..."
"we gaan dus naar een mol moeten kijken... niet dat beestje 
natuurlijk, maar de hoeveelheid deeltjes"

Prof. Dr. S. Savvides (Biochemie):
De prof toont een filmpje en geeft er uitleg bij.
"Die snoepjes allemaal zijn biomoleculen"

Prof. Dr. G. De Jaeger (Celbiologie):
"ik sluit af met deze filosofische wijsheid: er is geen leven na de 
dood, maar wel na een slecht examen celbio"

Prof. Dr. P. Bultinck (Kwantumchemie):
Een student vertelt net dat hij Kwantumchemie en een vak elders op 
het zelfde moment moet volgen.
"Kwantummechanisch gezien is dat geen enkel probleem"

Pipetje 4 - 2008-'09
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Kalender

Februari:
ma 16/02: BBB 
di 17/02: Vriendjescantus 
do 19/02: LAN Party 
ma 23/02: KROKUS
di 24/02: KROKUS
do 26/02: Jeneveravond 

Maart:
wo 4/03: 12h-loop 
do 5/03: Comedynight 
di 10/03: The Target + vat
do 12/03: Cocktailavond 
ma 16/03:Poolavond + vat 
vr 20/03: DIES NATALIS
ma 23/03: Boys&Girls
wo 25/03: Verkleedcantus 

April:
wo 1/04: Fuif (happy hour) 
di 21/04: Kaas&wijn 
do 23/04: Bierbowling 
wo 29/04: Ontgroening 

Mei:
di 5/05: Paintball

Juni:
vr 26/06: Zwanezang 
di 30/06: BBQ + Préproc

Deze kalender is onder voorbehoud en kan eventueel nog gewijzigd 
worden.

Pipetje 4 - 2008-'09
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Nawoord

Pipetje 4 - 2008-'09

van het voorbije kan toepassen.

Een nieuw semester betekent ook een nieuwe periode van tientallen 
Chemica-activiteiten. Een van die activiteiten is de Comedy-Night 
met Xander De Rijcke voor bijna geen geld. Iedereen die houdt van 
lachen weet dus waar hij die avond moet zijn!! Ik hoop jullie daar 
tenminste toch terug te vinden, maar natuurlijk ook op de talloze
andere activiteiten.

Hoewel iedereen nu natuurlijk ten volle van zijn examenloze periode 
wil genieten, ben ik toch genoodzaakt om toch het belang van de 
lessen te benadrukken. Vergeet dus niet om je wekker te zetten en je 
naar de lessen te begeven. Eenmaal je er dan toch bent, kan je 
evengoed je pen in de aanslag houden en vanaf een pracht van een 
quote nog maar net uitgesproken is die neerpennen en achteraf
doorsturen.

Ook wil ik iedereen die zijn vrije tijd heeft opgeofferd om iets te 
schrijven voor het Pipetje, met in het bijzonder natuurlijk de
Redactie, uitermate bedanken.

Tot slot wens ik jullie allen nog een leuk en leerrijk tweede semester, 
en vergeet niet om het antwoord van de prijsvraag door te sturen!

Uw Scriptor

Beste lezers,

Het eerste semester van dit academiejaar is 
alweer voorbij. Sommigen kunnen terugblikken 
op een geslaagd semester, anderen hebben dan 
weer pech. Maar er is nog niets verloren, want 
het tweede semester is alweer van start gegaan! 
Een semester waarop men de opgedane kennis
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