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Voorwoord van de senior
Beste medestudenten,
De weken beginnen te vorderen en alles is
weer veel te snel voorbij gegaan, maar we
hebben nog een volle vier weken voor de boeg
na de paasvakantie. Daarom is het nu de tijd
om enkele belangrijke zaken aan te kaarten.
Eerst en vooral zal wederom een nieuw praesidium samengesteld
worden voor volgend academiejaar. Indien jullie je kandidaat willen
stellen, wordt er van jullie een kandidatuur, motivatie en foto
verwacht tegen zaterdag 18/04, de laatste zaterdag van de
paasvakantie. Verdere info kunnen jullie terugvinden in de specifieke
mail over de verkiezingen.
Tevens wil ik ook reclame maken voor het Chemicatextiel, dat nu
weer te verkrijgen is in het Chemicakot, aangezien de cursusverkoop
nu wat rustiger geworden is. Wat verder in dit Pipetje staan prijzen
en info vermeld.
En na de paasvakantie gaan we ook meteen van start met een
gezellige kaas- & wijnavond op maandag. Hou daarvoor ook zeker
jullie mailbox in de gaten.
Verder kan ik jullie alleen maar een zalig Pasen wensen, een prettige
vakantie en nog immens veel plezier op de nog volgende Chemicaactiviteiten!
Cheers!
Xander
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Skireis Der Wetenschappen
Na een (lood)zware examenperiode trokken we met een aantal
chemicanen, geografen, geologen, winezen en biologen richting
Frankrijk voor een weekje sneeuwpret. Is er iets mooiers dan deze
combinatie van sport, feest en gewoon gezellig samenzijn?
Ondergetekende vindt alvast van niet...
We vertrokken de vrijdagavond, om op zaterdagmorgen, heel vroeg
in de ochtend, in Saint-Sorlin d'Arves aan te komen. Het beloofde
dan al een drukke dag te worden. Dankzij Jonas van de geografen,
die ervoor zorgde dat alles op rolletjes liep, stonden velen echter al
om 13u 's middags op de piste, klaar om in volle vaart naar beneden
te gaan.
Na een eerste skidag volgde uiteraard ook een eerste après-ski en
menig wetenschapper belandde dan ook in de yeti-bar.
De tweede dag geraakte de een al wat vroeger uit de veren dan de
ander (wat na de examens EN ZO vrij logisch is...) maar uiteindelijk
is iedereen er toch min of meer in geslaagd om op deftige wijze de
berg af te dalen... Behalve misschien de sport van de Wina, die wat
moeite had met groene pistes, maar eigenaardig genoeg niet met
blauwe of rode...
Na een tweede skidag volgde eveneens een après-ski, maar deze keer
was dat nog maar het begin aangezien we die avond een cantus
konden houden! Jawel! En het werd een spetterende cantus, waarbij
het barpersoneel geschrokken rondkeek hoe snel het bier erdoor
ging... En met een man als Regi (alias Marco, of was het omgekeerd)
achter de draaitafels draaide de cantus al snel uit op een vré wijs
marginaal feestje waarbij menig dronken wetenschapper werd
opgemerkt....
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Skireis Der Wetenschappen
Deze afwisseling van skiën, slapen en uitgaan herhaalde zich over de
dagen, tot we op een nieuw hoogtepunt (hoewel, misschien kunnen
we door het gebrek aan lekkere jenever over een laagtepunt
spreken...) aangekomen waren: de jeneverrodel! Voor zij die er niet
bij waren: bij een jeneverrodel is het de bedoeling dat men een stuk
skipiste inpalmt, een weinig jenever te pakken krijgt, en dan met een
sleetje onder de poep het stuk skipiste naar beneden glijdt,
ondertussen jenever zuipende en kreten uitende zoals: “Verdomme,
mijn broek vol sneeuw!” of “Serieus, gaan we racen?”. Na al deze
leutigheden gooide een onverlaat een sneeuwbal naar een ander stuk
crapuul, tot het geheel uitdraaide op een sneeuwbalgevechtje.
Aangezien de Wina nog moest uitrekenen welke baan hun ballen
moesten volgen, de geologen onder de grond zaten, de geografen hun
kaart tevoorschijn haalden om het veiligste plekje te zoeken en de
biologen naar goede gewoonte onzichtbaar waren, kon Chemica het
laken naar zich toe trekken en is de rest maar afgedropen. Nochtans
genoteerd: een mooie faceshot vanwege de sporten op de sport van
Geografica...
Na een weekje in de bergen, is er helaas niet veel nieuws te leveren
over de thuiskomst, aangezien de week het einde deze keer wel had
overtroffen...
NB: Ondergetekende had heel veel moeite om in dit verslag de
woorden Lindsay en Ide niet te gebruiken, maar bij deze is dat dus
toch gelukt... of niet?
Glenn (Sport)
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11/02

Anti-Valentijnsfuif

De eerste schoolweek van het 2de semester...
Iedereen was dolgelukkig, want you-knowwhat was eindelijk gedaan en we hadden net
een welverdiende vakantie na de rug. De
meesten hadden zich een weekje sneeuwpret
veroorloofd, anderen een week slapen en
uitgaan. Maar voornamelijk was iedereen zo
blij omdat het 2de semester weer begonnen
was, wat voor de meesten ook bestaat uit slapen en uitgaan. Chemica
speelt hierin natuurlijk een belangrijke rol, de studenten moeten toch
bezig gehouden worden met iets! Dus gaven we een spetterende fuif
op woensdag 11 februari.
Vorig jaar hebben we de koppeltjes in de bloemetjes gezet met een
Valentijnsfuif, dit jaar was het een fuif voor de vrijgezellen, namelijk
een Anti-Valentijnsfuif! De 2 feesten behoren ook tot deze groep en
zijn geen zo'n fans van Valentijn. Dus werden al het rood en hartjes
vermeden en in de plaats kwam een zaal vol ambiance.
En ambiance was er! Mede te danken aan het fantastische
Chemicavolk, maar er waren toch wel wat bezoekende kringen die er
ook wat van kunnen geven. Natuurlijk zorgde de muziek voor de
meeste sfeer en die werd zoals vorige keer geleverd door Yannick. Dj
Nuts heeft het concept 'Chemicafeestje' al volledig onder de knie en
weet precies wat we willen. Het is dan ook niet moeilijk dat hij op
onze volgende fuif (1 april ) zal draaien, allen afkomen zou ik
zeggen!
Mijn verdere herinneringen van de fuif: ik heb veel gedanst, veel
gedronken, veel gelachen, veel vrienden tegengekomen na die lange
duistere periode, maar vooral me super geamuseerd!
Leen (Feest)
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Vriendencantus
Iedereen die ooit naar een cantus is geweest,
weet hoe een cantus in z’n werk gaat. Maar al
bij al is en blijft elke cantus uniek omdat er
steeds andere dingen gebeuren. Hier even een
lijstje van alle zaken die ik me nog wist te
herinneren.

Niet zo veel volk, maar wel leuke cantus
Schacht dondert van “auf dem tisch” tot “unten”
Prosenioren zingen “Alouette” (Ugly face, enormous tits, homobril,
…)
De “Pappenheimer” wordt geannuleerd wegens niet interessant meer
Pottie z’n “Musiciens”
Lindsay kreeg de volle laag en een volle blaas bij het “Zwartbruine
Bier” net voor de 2e tempus
Clubliederen: Dijlebrassers waren vergeten, en ze hebben dorst
Nieuwe cultuurs mogen zingen
Nog stommere b-regel bij “My Bonny went over the ocean”
(kwartslag draaien)
Geen Chemika aanwezig
Schacht klaagt over slecht 1 à 2 ad fundums bij ontoegestane tempus
personalis (let’s get Physical)
Lila-commilito met grote bek, mag handenstandje doen
Lila-commilito blijkt domme schacht te zijn
Give him a taste of the captains daughter
Pisrijmpje: Glenn, Sam, Linsday & rode botjes (verdacht veel
mensen pisrijmpje)
Na de cantus hadden de meesten nog geen zin om naar huis toe te
gaan, dus deden ze maar lekker door met verschillende liedjes, de
holbewoner en Omer Gaspard.
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LAN-party

19/02

Eindelijk was het weer zo ver: de grootste PC-nerds van Chemica
kwamen tezamen om via de briljante uitvinding van LAN elkaar te
bekampen in verscheidene spelletjes. Dit legendarische gebeuren
vond, zoals steeds, plaats in de Outpost. Betrekkelijk op tijd kwamen
alle combatanten tezamen, alle tekenen vertonend dat ze zin hadden
in een avondje heerlijk FPS’en (First-Person-Shooter’en) zoals enkel
BF2 (Battlefield 2) of CS (Counterstrike) dit kunnen leveren.
Gauw bleek echter dat er die avond in de Outpost een thema-avond
aan de gang was: Age of Empires III (je weet wel, exact zelfde als de
overige twee maar dan een pak slechter naar de mening van de auteur
van dit verslag). Met zachte tot middelharde aandrang werden we
verzocht om toch even deel te nemen aan het tornooi, wat we dan
maar besloten te doen. Al gauw werd duidelijk dat de meeste mensen
eigenlijk speelden om te verliezen, omdat dan iedereen van Chemica
kon samenkomen in de schitterende trigger-happy wereld van BF2.
Na wat gedol in de koloniale tijd (min of meer het tijdperk waarin
AoE III zich afspeelt) was ten slotte iedereen present in BF2 alwaar
gauw bleek dat (net zoals vorig jaar) de overgrote meerderheid
vooral bewegende schietschijven waren voor spelers met de namen:
B00ntjes (Dries Persyn, 3e Bach Chemie), Xander (Senior) en IcQb
(Steven Cool, 2e Ma Chemie). Uiteraard neemt dit niet weg dat ook
de overige spelers hun potje plezier meekregen.
Zo ging het spelen door tot ongeveer 12 uur ’s nachts, wanneer de
meeste gamers toch naar hun bed trokken. De overgebleven happy
few waagden zich, na aanbeveling door de baas van de Outpost, op
dit spookuur aan een tot dan toe voor hen onbekend spel: Left 4
Dead. Dit spel draait rond 4 overlevenden die moeten ontsnappen
aan een gigantische zombie-invasie. In Multiplayer kan dit spel door
8 mensen gespeeld worden: 4 overlevers en 4 superzombies
(zombies met speciale krachten). Het is dan voor de overlevers de
bedoeling om levend het einde van de level te behalen, terwijl de
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LAN-party

19/02

terwijl de superzombies er voor moeten zorgen dat de 4 overlevers zo
rap mogelijk dood liggen. Klinkt allemaal behoorlijk normaal (in de
geest van een doorsnee gamer in elk geval, elke zinnige mens vindt
zombies uiteraard niet zo normaal), mocht het niet zo zijn dat de 4
superzombies de hulp krijgen van honderden NPC-zombies (NPC=
Non-player character, door de PC bestuurd dus).
Omdat ik over Left 4 Dead nog met gemak vijf pagina’s kan
volschrijven (het is verbazend welk een impact dit spel had op elk
van z’n spelers) zal ik hier maar stoppen met de woorden: “Ik ben
bekotst!!!” en nog even vermeldend dat het een schitterende avond
was. Hopelijk tot volgend jaar op deze Cultuur/Sport-activiteit!
Fluffy (Cursus)
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Jeneveravond

Shotjes hier, shotjes daar en hopelijk geen in je
haar! Weer een dronken avond voorbij en
iedereen gaat vrolijk naar huis. Velen gingen
weer wat ten onder… Onderschat nooit de
kracht van een goed jenevershotje!
Met zijn groot gamma aan smaken: vanille,
aardbei, granaatappel, violet, chocolade,
bosvruchten en mokka konden we menig volk
(Overpoortleeggangers) en onze meest geliefde Chemicaleden naar
binnen lokken.
Resultaat: Een bende zatte geestigaards.
Het was enorm gezellig (zoals altijd) en dat smaakt naar meer. In alle
spanning wachten, dat doet zeer! Maar! Wachten op zo een activiteit
doen we met alle plezier.
Isabelle (PR intern)
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Comedy-avond

Dit jaar waren Xander De Rijcke en Bram Vanden Broecke van de
partij. Een combinatie van twee zalige comedians op één avond
betekende dan ook een massale opkomst! De zaal zat mooi stampvol
en iedereen zag dat het goed was…
Als opwarmertje kregen we Bram Vanden Broecke voorgeschoteld.
Met zijn zeer gevarieerde droge humor wist hij ons allemaal aan het
lachen te brengen. Vooral Nathalie (Feest) droeg haar steentje meer
dan bij aan het lachgebeuren!
Dan kwam uiteindelijk de ster van de avond: Xander De Rijcke.
Snedige grappen over bejaarden, emo’s, Johns en Joden passeerden
de revue. Maar ook de proffen, Xander De Rijcke zelf en zijn WCmat werden niet gespaard.
Het was ongetwijfeld een zeer geslaagde avond! Onze lachspieren
werden sterk op de proef gesteld. En de decibelmeter heeft het
geweten!
Lana (PR intern)
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The Target & Vat

Het was 19.30 toen we voor het eerst hoorden dat de boeven ontsnapt
waren uit de gevangenis. Met 2 andere politieteams gingen we kort
erna op stap.
We besloten eerst ons gezamenlijk te begeven naar ons
hoofdkwartier, zijnde een attractie op het Sint-Pietersplein. Van
daaruit trokken de drie politieteams afzonderlijk een richting uit om
zo veel mogelijk speelterrein in te palmen (van Stalhof tot de
Vooruit). Toen kregen we het bericht dat de boeven onderweg zijn en
het spel nu echt begon. Na een paar minuten kregen we de melding
dat ze een mijn gestolen hadden. Op dat moment haastten we ons
naar de voormalige locatie van het voorwerp om dan de boeven,
jammer genoeg, (tijdelijk) te laten ontsnappen (stomme
stoorzender…).
Er werd die avond veel gelopen en veel plezier gemaakt. Het is een
spel als geen ander en mag gerust bij de sportactiviteiten gerekend
worden. Na 2 uur spelplezier (jammer genoeg op het moment dat we
de boeven bijna hadden in het derde spel dat we speelden) was het
spel afgelopen en gingen we uitgeput en dorstig richting The Porter
House voor een frisse pint (om mee te beginnen) van het gratis vat.

Pipetje 5 - 2008-'09
11

12/03

Cocktailavond

Jullie waren weer talrijk aanwezig op onze
legendarische cocktailavond. Er werd weer
volop genoten van de lekkere Chemicacocktails.
We kregen soms het commentaar dat ze te straf
waren, maar traditie is traditie! Er moet een
bepaald percentage aan alcohol in zitten,
anders is het de naam Chemicacocktail niet
niet waard! En voor de “woessies” onder ons is er nog altijd de Zou
Zou. Nog een traditie van ons is de studentikoze prijs van 2 euro per
cocktail.
Het gevolg: voor 1h00 was iedereen ladderzat. Op bepaald moment
kon de Porter House de Chemicaleden niet meer aan, waardoor de
straat bezet werd door goed ‘gecocktailde’ leden.
Het was dus weeral eens een geslaagd feestje. Ik heb geen
ambulances gezien, maar ik weet dat er veel mensen naar huis
moesten gebracht worden. Dat belooft voor de préproc(cocktailavond)!
Nathalie (Feest)
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Poolavond & Vat

Net als voorheen stond er opnieuw een
pooltoernooi van Chemica op de agenda. De
senior wist ons die avond het heuglijke nieuws
te vertellen dat iedereen 5 euro korting kreeg
op de 5 euro die te betalen was door iedere
speler. Ja, inderdaad: het was gratis! Iedereen
werd verdeeld over poules en de winnaars
stootten door naar de rondes erna. Zo ging het
verder totdat de winnaar bekend was. Van de vrouwen won onze
eigenste PR Intern Lana en de winnaar bij de mannen was Lander.
Deze verkregen natuurlijk een prijs, zijnde 10 bonnetjes van de
Salamander. Na de pool was er natuurlijk ook weer wat drank
voorzien in de Porter House (gratis vat). Daar werd nog wat
bijgepraat en gefeest en werd de avond waardig afgesloten.
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De Alchemist
“De jongen heette Santiago.” Zo begint het boek ‘De Alchemist’
door Paulo Coelho, een openingszin die simpelweg gestolen is uit het
boek ‘De oude man en de zee’ door Hemingway (hoewel het daar
“De oude man heette Santiago.” was), gelukkig geeft Coelho dit
graag toe (wie zou zijn eigen werk niet willen vergelijken met een
wereldberoemde klassieker?) en wordt stelen van zinnen in de
literatuur niet echt kwalijk genomen.
Na die openingszin verhaalt het boek over Santiago die een paar keer
dezelfde droom krijgt en uiteindelijk te weten komt wat zijn eigen
legende is, en dat hij die moet volgen. Santiago’s eigen legende
bestaat erin dat hij naar de piramides in Egypte moet gaan om daar
zijn schat te vinden, geen eenvoudige taak voor een arme Spaanse
herdersjongen. Toch besluit Santiago zijn legende te volgen en wordt
zo alchemist.
Hoewel ook in dit boek de alchemisten in staat zijn om lood in goud
te veranderen en zelfs in wind kunnen veranderen en de toekomst
kunnen voorspellen staan deze eigenschappen van de alchemie niet
centraal. Wat wel centraal staat is het begrijpen van de wereld
rondom je, zijn tekenen te kunnen herkennen en begrijpen en aan de
hand daarvan je eigen lot te vervullen. Santiago blijkt hierin extreem
goed te zijn en wordt uiteindelijk dus zelf ook alchemist.
Misschien klinkt de korte inhoud van het boek niet superinteressant,
maar het boek is echt wel het lezen waard. De Alchemist is namelijk
een aaneenschakeling van betrekkelijk korte hoofdstukjes die bijna
elk hun eigen levensles bevatten. Wanneer je dit boek leest zal je dus
snel merken dat je gewoon af en toe een paar hoofdstukken leest en
dan de rest van de dag zit na te denken over deze levenslessen. Zeker
lezen dus als je een beetje een denker bent, en indien je dit niet bent
zullen we maar de slagzin van onze universiteit neerpennen bij wijze
van slot: durf denken!
McFluffy (Cursus)
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Achter de spiegel
Een schaduw
Een schim
Een weerspiegeling van wat ooit was
Ooit is geweest
Ooit misschien zou kunnen zijn
Ik kijk achter de spiegel
Op zoek naar de andere kant
De andere kant van mezelf.
- Liesbeth Allais (1e ma BcBt) -
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Chemicatextiel
Na geruime tijd laten wij, het Chemicatextiel, nog eens van ons
horen. Jawel, al onze leden, zijnde de t-shirts, polo’s, topjes en
hemden kunnen niet langer wachten om jullie, de studenten Chemie
en BcBt in het zwart te stoppen en het Chemica schild links op de
borst te laten zien. Achteraan pronkt zoals gewoonlijk Panoramix
met zijn bierglas. De mannenmodellen wensen zich aangenaam ruim
te draperen rond die stoere borstkas, daar waar de modellen voor de
vrouwen zorgen voor een meer nauw aangesloten, sexy look. De
veroveringstocht van alle kleerkasten is reeds jaren geleden ingezet,
maar er is nog steeds sterke uitbreiding van het kastgebied mogelijk.
Daarom hebben wij het praesidium vriendelijk verzocht ons op het
Chemicakot te Sterre (S4) aan studentikoze prijzen te verkopen:
T-shirt (mannen en vrouwen): €12
Topje (vrouwen): €13
Polo (mannen en vrouwen): €15
Hemd (zonder Panoramix op achterzijde):
•
Mannen: €20
•
Vrouwen: €23
Vriendelijke groetjes,
de Voorzitter van het Textiel Verbond
P.S. En heb je ons nog niet opgemerkt op Chemica activiteiten, dan
kunnen de foto’s op de volgende pagina jou misschien meer vertellen.
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Chemicatextiel
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Gezocht: M/V's voor Cantusfuncties
Waarde commilitones,
Zoals elke kring met een beetje aandacht voor degelijke cantussen,
zoeken we voor volgend jaar opnieuw naar een opvulling van de
cantusfuncties. Deze worden verkozen op de Ontgroeningscantus,
woensdag 29 april, waar de aanwezige commilitones zullen
stemmen. De lintenoverdracht zou dan eveneens plaatsvinden op de
Ontgroeningscantus, woensdag 29 april.
De functies zijn:
- 1 cantor
- 2 schachtentemmers
Algemene vereisten:
1. Gedoopt en ontgroend bij Chemica.
2. Op elke cantus aanwezig bij het uitoefenen van de functie.
3. Minimum 50 uur cantus ervaring.
4. Nog steeds respectabel overkomen na 20 pinten.
5. Een zekere voorliefde voor het cantusgebeuren.
Graag een berichtje van de kandidaten, ten laatste zondag 26 april
om 20h00 op Xander.Hillewaere@UGent.be.
Groetjes,
Jullie senior.
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Hoofd van Chemica?!
Je krijgt vandaag opnieuw een Japanse beeldzoeker voorgeschoteld
en ditmaal dient deze ook als prijsvraag. Let op, want het venijn zit
hem opnieuw in de staart! Werk in potlood als je niet zeker bent van
je stuk, zodat je nog kan corrigeren waar nodig. Durf naar het einde
toe een stapje in het ijle te zetten om de puzzel te laten kloppen.
De gelukkige winnaar van de vorige prijsvraag, waarvan het juiste
antwoord IHBKDCJEAFLG was, is Bram Denoo (2e bach Chemie).
Hij wint dus ook een stuk Chemicatextiel.

Tip: De oplossing bevindt zich ergens in het Pipetje.
Pipetje 5 - 2008-'09
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Handleiding bij het drinken
Symptoom : Het drinken geeft geen voldoening en heeft geen smaak;
het overhemd is nat.
Conclusie : De mond is niet open tijdens het drinken, of het glas is
naar het verkeerde gedeelte van het gezicht gebracht.
Actie : Haal een ander biertje en oefen voor de spiegel. Oefen dit met
net zoveel bier als nodig is om de techniek geperfectioneerd te
krijgen.
Symptoom : Het drinken geeft geen voldoening en heeft geen smaak;
het bier ziet ongewoon bleek.
Conclusie : Het glas is leeg.
Actie : Vind iemand die u een nieuw glas aanbiedt.
Symptoom : Voeten voelen koud en nat aan.
Conclusie : Het glas wordt onder een incorrecte hoek vastgehouden..
Actie : Houdt het glas zo vast dat het met het open eind aan de
bovenkant komt..
Symptoom : De bar ziet wazig.
Conclusie : U kijkt door de bodem van het glas.
Actie : Zoek iemand die u een nieuw biertje aanbiedt.
Symptoom : De bar schommelt.
Conclusie : De luchtturbulentie is ongewoon hoog. Waarschijnlijk
veroorzaakt door het biljartspel...
Actie : De zaak stutten door het plaatsen van een keu door uw jas.
Symptoom : De bar beweegt.
Conclusie : U wordt naar buiten gedragen..
Actie : Probeer vast te stellen of u naar een andere bar gedragen
wordt. Is dit niet het geval, schreeuw dan dat u door het Leger des
Heils wordt ontvoerd.
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Handleiding bij het drinken
Symptoom : U bemerkt plotseling dat de muur en de bar dezelfde
decoratie hebben als het plafond.
Conclusie : U bent achterover gevallen.
Actie : Als het glas nog vol is en er is niemand op uw drinkarm gaan
staan, rustig blijven waar u bent.
Symptoom : Alles ziet plotseling donker en u heeft een mond vol
losse tanden.
Conclusie : U bent voorover gevallen.
Actie : Handel hetzelfde als beschreven bij achterovergevallen.
Symptoom : Alles is donker geworden.
Conclusie : De bar is gesloten.
Actie : Paniek.
Symptoom : U wordt wakker en ondervindt dat het bed koud is, nat
en hard aanvoelt. De slaapkamer heeft geen muren en plafond.
Conclusie : U heeft de nacht in de goot doorgebracht.
Actie : Check de tijd om te zien of de bar al op is. Zoniet: slaap
verder.
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Hazardous Materials Data Sheet
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Oproep tot heropvoeding
Waar zijn domme schachten mee bezig tijdens de les? Ik vond een
heel dom exemplaar die zijn schokkend verhaal deed! Volgend
fragment is een papieren conversatie tussen twee schachten (Jos en
Nikita), de namen zijn uit veiligheidsoverwegingen aangepast.
Nikita: Ik maak me zorgen over freddy, hij wil zich verkleden als
vrouw om die stripper aan het werk te zien in de Porter House.
Jos: Ja, dat verwondert mij niet, heb je nog niks gehoord over die
beruchte boy’s-only feestjes in het zaaltje boven de Porter op
zondagavond?
N: Nee, gaat gij daar ook naar toe?
J: Neee, T’is alleen van horen zeggen ik heb op dat moment andere
vaste bezigheid, mijn wekelijks bezoek aan de pussycat!
N:Aaah… Da verklaart veel, wa zegt u vriendin daarvan?
J: Ze werkt daar, gij toch ook?
N: nee kheb vorige week mijn ontslag genomen, kga me bezinnen!
J: Ik ga ook in behandeling! Kheb een drank (door chemica) een seks
probleem, en da laatste is allemaal u schuld! Schaam u!
N: Sinds wnr is da een probleem? En ge moet het nie op mij steken!
Neem zelf eens verantwoordelijkheid voor u daden.
J: Ik mag alleen maar naar al dat schoons kijken, dat maakt mij
gefrustreerd!
…
(zo ging dit gesprek nog enkele lessen verder)
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Oproep tot heropvoeding
Het is duidelijk: de schachten zijn helemaal ontspoord! Ze hebben
allemaal een seks- en drankprobleem. Hun taal puilt uit van de
fouten, hun respect is zoek, hun voeling met de realiteit is volledig
verdwenen, hun leven is een grote chaos, …, kortom ze zijn BIJNA
hopeloos! De enige oplossing voor deze gevallen is een HEEL zware
ontgroening!!! Enkel nog meer liters alcohol kan hun miserabele
brein opkrikken!
Nu voelen sommige schachten zich misschien aangevallen, maar dit
is voor jullie eigen bestwil en voor het welzijn van heel Chemica!
Dus schachten: verenig jullie en onderga jullie lot!
Anoniempje
Chemica is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel,
indien er klachten zijn over dit artikel mag u zich altijd richten tot
mij (Anoniempje@unknow.con)!
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Hoe irriteer ik mijn labopartner?
1. Nadat mijn labopartner zijn gerief gekuist heeft verwissel ik
ongemerkt zijn proper glaswerk (6 maal gewassen) met mijn
glaswerk, gewassen met olie.
2. Ik maak een gaatje in de peer van zijn pipet.
3. Ik neem een blik verf, stop er wat vast CO2 in, doe het blik dicht
en stop het in zijn labokastje.
4. Ik maak gaatjes in het slangetje van de water- en acetonfles.
5. Ik sluit de trekkast nadat ik een beetje chloroform heb uitgesmeerd
op de bank en zet de dampkast af.
6. Ik gooi wat NaOH en aluminiumpropjes in zijn goot.
7. Ik nitreer diens labojas en leg hem op de verwarming.
8. Ik schrijf op zijn flesje met eindproduct Zyklon B.
9. Ik gebruik een spuitje om onopvallend wat geconcentreerd
zwavelzuur op diens schoenen te spuiten.
10. Ik sluit de oogdouche aan op een vaatje NaOH.
11. Ik ga om de 5 seconden nutteloze vragen stellen.
12. Ik kijk op zijn vingers en doe hem twijfelen over elke actie die
hij gaat ondernemen.
13. Ik maak een ballon gevuld met methylnitraat en leg het
onopvallend op zijn labostoel.
14. Ik schroef de vijzen van zijn statiefopstelling los.
15. Ik verhoog de temperatuur van zijn distilleeropstelling met een
aantal honderden graden.
16. Ik zet de koeling van de bolkoeler uit.
17. Ik besmeer de binnenkant van zijn handschoen met vacuümvet..
18. Ik strooi ijs aan diens voeten.
19. Ik roep ding dong en sla met een salami tegen diens hoofd.
20. Ik verstop de kraantjes van de oliepomp..
Brahim Sagaama (2e bach Chemie)
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Quotes
Quotes zijn cool, quotes zijn leuk, quotes moeten doorgestuurd
worden! Ziehier enkele uitspraken door enkele proffen. Hou in de les
steeds uw pen in de aanslag en schrijf grappige uitspraken of
situaties op om ze door te sturen naar het Pipetje!
Prof. J. Martins (Structuuranalyse):
"I.p.v. L geven die fysici het de naam P. De P van kern…"
"U ziet hier op de foto de operator. Deze is inmiddels al op pensioen
en vervangen door een bevallige jongedame. Dat is dus ook mooi
meegenomen."
Prof. P. Bultinck (Kwantumchemie):
Nadat z’n scherm is uitgevallen wil hij het weer aan krijgen:
“We gaan dat eens kwantummechanisch oplossen.”
Dan slaat hij er wat op, schudt ermee en bonkt ermee op het bureau.
“En nu komen er kleine vonkjes uit. Ik zal er maar afblijven...”
“Het alfabet heeft 26 letters. In het West-Vlaams zijn dat er 27 als je
de “sch” meetelt.”
Hij zocht naar voorbeelden en begon eerst over sleutelen aan een
brommer, maar zocht dan iets anders.
“Laten we iets dagdagelijkser nemen, een inbreker.”
“Ten opzichte van de kwantumchemie zijn de paracommando’s
watjes.”
Prof. S. Savvides (Biochemie):
“Jullie behoren tot de klik-generatie… Klik, klik.”
“De Mickey-Mousestructuur van water.”
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Wist je dat?
Wist je dat...
... Prof. Martins verschrikkelijk bang is om in de WJD’jes te komen?
... dit toch blijkt uit het feit dat hij vaak geen grapjes durft te
vertellen?
... hij nu merkt dat dit toch geen oplossing is?
... er geen ontsnappen is aan het Pipetje?
... Prof. Savvides op gegeven moment niemand vrijwillig aan het
bord kreeg om een structuur te tekenen?
... hij toen chocolaatjes (Penny’s) aanbood voor wie het zou doen?
... het mandje met chips aan de tafel van de proffen vuur vatte tijdens
de comedy night?
... PR Intern Lana het mandje van de tafel nam en toen even niet
meer wist wat te doen?
... het mandje uiteindelijk op de grond werd gesmeten en het vuur
uitgetrapt werd?
... Lana van nu af aan de brandweervrouw van Chemica is?
... sommigen de deadline voor het Pipetje amper haalden?
... de Scriptor de mensen die te laat waren toch heeft laten schrijven
of ze nu nuchter of dronken waren?
... alle chemicaliën in je lichaam een waarde hebben van ongeveer
€6,25?
... Vuchan en Deerle (1e master Chemie) op vrijdagnamiddag wel
eens de bosjes induiken?
... Matthias Moens (1e master Chemie) vindt dat Ellen Gyssels (1e
master chemie) een lekker kontje heeft?
... ons dit niets verbaast gezien Matthias al een verleden heeft met
Ellen...?
... Babs (1e master Chemie) terug single is en hiermee reeds de meest
begeerde single van de 1e master, ze binnenkort de mannen van haar
hete lijf zal moeten slaan...?
... Sofie Wallyn (1e master Chemie) nog in het nationale team
volleybal heeft gespeeld, ze desondanks niet wou deelnemen aan het
FK tournooi...?
... Freya ( 1e master Chemie) heel wat wist-je-datjes heeft ingestuurd
die niet of slechts gedeeltelijk correct zijn ...?
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Bedenkingen van de sport
Wellicht lopen jullie nog steeds te zoeken naar een verslagje van de
twaalfurenloop...
Echter, dit is in dit Pipetje even afwezig als wetenschappelijke
lopers...
Waarom?
Ja, dat hoor ik reeds menigen vragen. Ik moet jullie daar echter het
antwoord op schuldig blijven... Waren het de weergoden die ons niet
goed gezind waren? Dat zat ons zeker al niet mee...
Was het het gebrek aan tent, uitgelokt door bovengenoemde
weergoden? Misschien...
Was het het feit dat de wetenschappen het halve 12-urenloopcomité
vulden? Dat zou kunnen...
Waren het de thesissen en bachelorprojecten? Jazeker, voor 3de
bachers en 2de masters...
Dit zijn allen factoren die ertoe geleid hebben dat jullie Sport zich de
ziel uit het lijf heeft moeten lopen om de wetenschappen hoog te
houden. En hij deed dat met plezier, daar niet van.
Maar toch...
Een resultaat als van de drie groten: HILOK, VLK en VTK, dat
moeten we niet verwachten. Maar ik ben er rotsvast van overtuigd,
met de kwaliteiten die de wetenschappers bezitten, dat een plaats in
de buurt van mindere goden als het VEK en het HK moet haalbaar
zijn als de inzet er is...
Want wat de sport heeft opgemerkt is dat er veel te weinig eerstejaars
waren en veel te weinig tweedejaars. Nochtans zijn dit twee jaren die
vrij waren die namiddag...
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Bedenkingen van de sport
Vanwaar dan het gebrek aan inzet, moet men zich dan afvragen...
Er is toch nog hoop, aangezien we met de weinige lopers toch nog
8ste zijn geworden, maar laat ons volgend jaar een massamobilisatie
afvaardigen, verlof vragen, een speedteam inzetten, weet ik veel wat
nog allemaal, maar we zullen een top vijf kunnen halen, daar ben ik
van overtuigd....
Maar er is vlak voor het ter perse gaan toch nog een lichtpuntje
opgedoken in de duisternis die Chemicasport meemaakt.
Immers, na een beetje op de sukkel geweest te zijn, wist de bijna
volledig uit tweede bach. Chemie bestaande minivoetbalploeg een
eerste blijk van hun kunnen te tonen. Ze verloren dan wel nipt van de
assistenten met 11 – 12, maar de assistenten moesten alles uit de kast
halen en hebben dan nog, naar mijn bescheiden mening, onterecht
gewonnen. Ze konden de match immers enkel naar zich toehalen
door de snelheid uit het spel te nemen en door de slordige afwerking
van onze eigenste voetballers.
Vandaar dus onze blijk van waardering voor onze verjongde
voetbalploeg, bestaande uit Wim Kimpe, Kevin Roeleveld, Pieter
Arickx, Nick Jacobs en Lesley Hoorens (allen 2de Ba chemie) en
Pieter-Jan Sabbe (1ste master chemie)
Glenn (Sport)
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Kalender
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.
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Nawoord
Beste lezer,
Bij deze bent u aangekomen bij de laatste
pagina van alweer een Pipetje om het nawoord
van de Scriptor te aanschouwen.
Ten eerste wil ik iedereen bedanken die zich
op eender welke manier heeft ingezet voor dit
prachtige clubblad: vooral de leden van de redactie, maar natuurlijk
ook alle trouwe lezers die ook hun bijdrage hebben geleverd.
Ten tweede wil ik iedereen eraan herinneren dat er binnenkort
verkiezingen zullen zijn binnen Chemica. Het is de taak van ieder lid
om in deze periode een nieuw praesidium samen te stellen, bestaande
uit de meest bekwame personen. Meer informatie zal ter beschikking
gesteld worden via andere (meer officiële) media dan het Pipetje.
Toch wens ik iedereen die deelneemt aan de verkiezingen veel succes
toe, en dat de beste moge winnen!
Natuurlijk is er ook nog de vakantie die voor de deur staat! Een
vakantie die goed benut kan worden om de cursussen eens boven te
halen en door te nemen. Wie tijdens deze weken onverwachts
inspiratie voelt opkomen, raad ik dan ook ten zeerste aan een pen te
grijpen en zijn/haar creatieve kronkels op te schrijven en door te
sturen. Na deze vakantie staat Chemica weer paraat om jullie te
behelpen met cursussen, raad en de nodige ontspanning.
Vergeet niet dat het volgende Pipetje het allerlaatste zal zijn, en dat ik
van deze, samen met jullie, een prachtexemplaar wil maken.
Uw Scriptor,
Jonas
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