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Voorwoord van de praeses
Beste
(Bio)Chemisten
technologen,

en

Bio-

Welkom in het voorlaatste Pipetje van
dit academiejaar! Geloof het of niet,
de paasvakantie staat momenteel voor
de deur! Wij zullen jullie missen en ik
heb er geen twijfel over dat jullie ook
Chemica zullen missen tijdens die
eenzame twee weken.. Daarom hoop
ik dan ook dat dit Pipetje jullie snel
genoeg bereikt om die zware periode
te overbruggen.
De lustrumweek (die ludieke week waarop er elke dag wel iets was)
ligt nog net achter ons terwijl ik dit schrijf en wat mij betreft, ben ik
zeer tevreden. Het was zeker niet perfect, maar de perfectie is toch
saai en onbemind.. In elk geval zaten er zeker enkele succesvolle
activiteiten bij, om jaren hierna nog steeds naartoe te verwijzen!
Tijdens de paasvakantie wordt er meestal gestudeerd (in feite moedig
ik dit maar al te graag aan, kwestie van jullie volgend jaar nog steeds
bij ons te hebben), maar er is eigenlijk ook nog een andere belangrijk
iets aan het gebeuren! Ik heb het natuurlijk over het stemmen op
het nieuwe praesidium! Er zijn veel geïnteresseerden, maar slechts
een beperkt aantal functies beschikbaar, dus zware keuzes moeten
worden gemaakt. Daarom stelt het uittredend praesidium zoals elk
jaar eerst een kieslijst op voor jullie. Maar meer uitleg volgt nog
(anders loopt dit voorwoord misschien door tot pagina 20)!
Resultaten worden bekend gemaakt op het verkiezingsvat, dus allen
daarheen!
Ik zal nu maar afronden, want er is nog genoeg anders te lezen en te
puzzelen in dit blauwe boekje!
Nog veel leesplezier!
Chemica’s 45ste Praeses
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Comedy night
Wie denkt dat comedian zijn een gemakkelijk beroep is, herziet toch
best even zijn mening. Ten eerste is stand-up comedy beoefenen niet
zonder risico’s: niets garandeert de kwaliteit van het ter beschikking
gestelde materiaal, zoals bijvoorbeeld de stevigheid van de
microfoonstandaard, met mogelijk verlies van temperament van de
komiek tot gevolg. Laten we al dankbaar zijn dat we het decibelalarm
van de Therminal ten minste konden omzeilen.
Anderzijds draait comedy niet alleen om moppen tappen en het
publiek aan het lachen te brengen, het is ook de taak van de comedian
om zijn toehoorders enkele (levens)wijsheden bij te brengen.
Wat hebben we die avond zoal geleerd van onze twee
leermeesters, Roel Steeno en Bart Cannaerts?
We hebben geleerd dat...
...
		
		
...
		
		
...
		
		
...
		
...
...
		
...
		
...
		

wanneer je parkeert op een
gehandicaptenplaats, dan moet je
je ook als een gehandicapte gedragen.
wanneer je je gedraagt als een
gehandicapte, kom je altijd mensen tegen
die je (her)kennen!
als je ‘s avonds met een paar vrienden op café zit, is
er altijd wel één eikeltje in het gezelschap die de sfeer
doorbreekt met een (totaal niet grappige) flauwe grap
of opmerking.
die eikeltjes ook altijd keihard met hun eigen moppen
lachen.
Bart niet weet wat structuuranalyse is.
Prof. Martins het verschil niet kent tussen “heten” en
“noemen”.
Prof. Martins’ naam afkomstig is
uit het Portugees.
het dus eigenlijk José [chossée]
Martins.

Jolien (Scriptor)
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Comedy night

Bart Cannaerts
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Kaas- & Wijnavond
Weet je nog… Een rustgevend weekend gevolgd door een nog meer
rustgevende krokusmaandag en –dinsdag, het waren tijden…
The day after -woensdag 9 maart- was een toppertje voor de
kaasliefhebbers onder ons. De Oude Turbine diende mee aan het
gezellig kader van de avond, want laten we eerlijk zijn... gezellig was
het zeker!
De Chemica muisjes kregen 14 verschillende kazen voorgeschoteld,
vergezeld met een wijntje van topsmaak (Chapelle Du Bois). Credits
aan Boris, die op het geniale idee kwam de lichten te doven zodat er
waarlijks een nog zwoelere sfeer hing die zelfs de koudste buitentemperaturen versloeg!

Maar het sfeervolle, zachte kaasbuffet mocht niet duren. Al gauw
konden enkele zatlappen zich niet meer inhouden en degradeerde de
fijne wijn tot een salamanderslachtoffer… Het spelletje “muntje kaatst
in het glas” kreeg de bovenhand en kostte ons enkele gebroken glazen
en bezopen spelers…
Bovendien bleken de opruimers (waaronder mijzelf) iets na
middernacht (of was het later?) ook niet meer bij de pinken, want de
tafelrol moest ’s anderendaags ook nog dienen voor het dessertbuffet
van Filologica! Maar ons hoor je nooit klagen: het was een avondje
van formaat! Een welgemeende dankjewel aan alle aanwezigen.
Karel (Feest)
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Galabal
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Fotocollage
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Romeo & Van Driessche
De laatste weken van het tweede semester vlogen voorbij. Om het
regenwoud te sparen worden alle avonturen van de vrienden niet
meer uitvoerig beschreven, maar krijg je deze korte samenvatting
van wat het gezelschap allemaal beleefd heeft:
Othello liet zich geregeld helemaal gaan op de vele Chemica
feestjes. De talrijke pintjes vraten ten eerste zijn portefeuille leeg
en moedigden hem geregeld aan om praatjes te slaan met andere
meisjes in de Overpoort. Spijtig genoeg voor Othello heeft hij nogal
een grote mond wanneer hij helemaal onder de invloed valt van de
ethanol en hij kwam vaak terug thuis van een kale reis met meerdere
rake klappen op zijn wangen.
Juliette was niet tevreden wanneer ze Othello zoveel met
andere meisjes zag praten en besloot een einde te maken aan hun
relatie. De laatste weken hebben ze elkaar niet meer gesproken.
Hamlet’s vader zit middenin zijn midlifecrisis en besloot
halsoverkop en tegen de wil van Hamlet’s moeder in, om naar
Denemarken te verhuizen.
Het ouderlijk paar is ondertussen
gescheiden, moeder en dochter (Hamlet’s zus) blijven in België, terwijl
vader en zoon (Hamlet) vlak voor de examens naar Denemarken
willen vertrekken.
Enkele dagen voor het eerste examen komen de vrienden samen
op de luchthaven in Zaventem om Hamlet uit te wuiven. Van zodra
Othello en Juliette elkaar zien, barst meteen alle hel los.
Julliette: “Vuile scheefpoeper!”
Othello: “Maar schatje, Ik heb toch helemaal niets gedaan?”
Juliette:: “Leugenaar! Mijn vriendinnen hebben je naar het kot zien
gaan van één of andere rosse sloerie!”
Othello: “Ahhhn dat! Maar ik heb daar niets mee gedaan.”
Julliette: “Waarom zou ik je moeten geloven?”
Othello: “Dat was mijn nicht Yolanda, haar vriend had het juist
uitgemaakt en ik troostte haar.”
Julliette: “Is dat echt waar? ...”
Othello: “Echt waar...”
Juliette: (vezelt) “sorry...”
Othello: “Kom kom, ‘t is allemaal wel in orde. Kom hier.”
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Romeo & Van Driessche
Othello neemt zijn vriendin in zijn armen en ze delen al snel weer een
passionele zoen. Alles is (voorlopig) terug in orde tussen hen.
Maar hoe zit het met Macbeth en Romeo? Macbeth belooft aan
Hamlet dat de examens hem niet zullen kleinkrijgen. En Romeo?
Zelfs op emotionele momenten, zoals het afscheid van Hamlet, zit
de jongen met zijn gedachten terug bij zijn favoriete professor, prof.
Van Driessche. Tot men plots een meisje achter hen hoort roepen...
???: “HAMLEEEEEEEET!!!”
Het meisje snelt doorheen de luchthaven, met tranen op haar gezicht,
naar de vrienden toe. Zonder remmen klemt ze Hamlet vast in een
wurggreep... euh... knuffel, waardoor ze beiden achterover vallen.
Macbeth: “Waw Hamlet, we wisten niet dat je een lief had!”
Hamlet: “Nee nee, dit is mijn tweelingzusje, Megane.”
Megane: “Hamlet, moet je écht mee naar Denemarken met papa? Ik
zal je zo missen!”
Othello: “Hm... Ik zou ook wel zo’n zusje willen – AUW!”
Juliette’s elboog in zijn maag, doet Othello snel zwijgen.
Megane: “Jullie zijn vast Hamlets vrienden, hij heeft veel over jullie
verteld!”
Romeo: “Dag Megane, we hebben jou nog nooit gezien bij Hamlet.”
Megane: “Dat komt omdat ik op de hogeschool zit en we elkaar niet
veel konden zien. Maar nu hij verhuist, zie ik misschien zelfs nooit
meer!”
Het meisje barst onmiddellijk in tranen uit.
Hamlet: “Hey, niet huilen. We zullen elkaar nog wel zien, ik beloof dat
ik regelmatig terug naar huis kom voor je, oke?”
Megane: (snikt en stottert) “O-oke dan. D-d-dankjewel Hamlet.”
Met wat onverwachte vertraging (want gelukkig regelt de nmbs nog
geen internationale vluchten op Zaventem) vertrekt Hamlet met zijn
impulsieve vader naar Denemarken. Megane begint opnieuw tranen
met tuiten te huilen na het vertrek en Romeo neemt het op zich om
haar te troosten, waardoor hij prof. Van Driessche plotseling helemaal
vergeet.

Pipetje 5 - april 2011
11

Romeo & Van Driessche
De vrienden leggen hierna hun examens af. Drie van hen slagen (mits
herexamens) met glans en glorie, maar Romeo spijtig genoeg niet.
Hij besluit zich voor het volgende academiejaar in te schrijven in de
hogeschool van zijn nieuw liefje, Megane.
Ze zien elkaar nog vaak terug, zelfs Hamlet kwam regelmatig op
bezoek naar België en ze blijven allen vrienden voor het leven
Eind goed, al goed! Of niet?
We draaien ons om en zien daar de wat-als-machine staan. We
steken 2 euro in de gleuf en draaien aan de hendel om te zien wat er
zou gebeurd zijn als Hamlet niet naar Denemarken vetrokken was.
Julliette en Othello zouden nooit terug met elkaar gepraat hebben
en Macbeth zou niet over zijn faalangst gekomen zijn, maar wat met
Romeo? Wel laten we eens kijken.
Romeo: “Mevrouw”
Van Driessche: “Ja, jongen.”
Romeo: “Ik moet u iets vertellen.”
Van Driessche: “Zeg maar, euh...”
Romeo: “Ik ben Romeo.”
Van Driessche: “Ja, Romeo, zeg maar.”
Romeo: “Ik ben verliefd op u.”
Van Driessche: “Oei, euh, ja, Romeo, Ik niet op u. Denk eens na, dat
zou toch nooit kunnen werken.”
Romeo: “Euh, ja, u hebt waarschijnlijk wel gelijk...”
Gekwetst druipt Romeo af. Hij haalt slechte punten en verhuist naar
de hogeschool waar hij de mooie zus van Hamlet ontmoet. Zo eindigt
ook hier bijna alles goed.
Nu is het aan u! Wat vond u van deze finale? Laat uw mening horen
en stuur een gele briefkaart naar:
Who the fuck stuurt er nog gele briefkaarten?
sint-pietersnieuwsstraat 33
9000 gent
De post en ik (Dylan) danken u bij voorbaat!
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Cocktail
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Wedstrijd
Eerlijk gezegd was ik een beetje teleurgesteld over het gebrek
aan enthousiasme bij de vorige wedstrijd. Slechts 10 mensen
vonden het de moeite om mee te spelen voor 2 gratis kaartjes
voor het galabal.
Helaas had niemand van die 10 deelnemers het juiste antwoord
gevonden, maar Lynn Beuls (2de ba bcbt) zat er wel het dichtste
bij. Het juiste antwoord was 4781, de manier van oplossen vind
je op de volgende pagina’s.
Jullie krijgen opnieuw een kans om mee te spelen met een
nieuwe wedstrijd. Ik hoop alvast dat ik wat meer respons krijg
dan vorige keer, want enthousiaste lezers maken een Scriptor
heel blij!
Opgave:

Raad de lievelingskleur van de praeses.

Stuur je antwoord op via het formulier op de Chemica site
of stuur mij rechtstreeks een mailtje (jolien.devaere@gmail.
com), vergeet zeker niet je naam en klas te vermelden!
Diegene die het juiste antwoord raadt krijgt 2 gratis flessen
cava! Indien er meerdere mensen het juiste antwoord raden,
worden de flessen verloot onder hen.
Je hebt tijd om mee te spelen tot zondag 8 mei
(middernacht).
Veel succes!
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Oplossing belspel
Opgave:

LOS honderdtweeëntwintig + 48 – 13 op
OM twee TICKETS VOOR
CHEMICA’s GALAbAL TE WINNEN!
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Oplossing belspel

		
16

Pipetje 5 - april 2011

Puzzel
Een nieuw Pipetje, een nieuwe puzzel. Dit genre heet “Magnets”.
Het lijkt een beetje op een nonogram, maar in plaats van vakjes
te kleuren om een figuurtje te maken, moet je (zoals de titel al
doet vermoeden) magneten in het rooster invullen.
Zoals wij, wetenschappers, allemaal wel weten heeft een
magneet een positieve en een negatieve pool. Gelijke polen
stoten elkaar uiteraard af, dus je kan geen twee plus-tekens
naast elkaar plaatsen (diagonaal kan wel).
Naast het rooster staat het aantal van elke lading die in iedere
rij/kolom moet worden ingevuld. Uiteraard moet dus niet elk
vakje van het veld een magneet bevatten, sommige mogen
leeg gelaten worden
Voorbeeld:
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Puzzel
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Puzzel
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Puzzel
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Comics
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Pizzahut
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Chemica zoekt temmers/cantor
De cantusgangers onder ons weten het waarschijnlijk wel,
binnenkort is er de ontgroenings/kiescantus. Op deze cantus
wordt elke schacht die genoeg manieren is aangeleerd door de
schachtentemmers ontgroend en wordt deze bijgevolg lid van
de commilitones.
Maar volgend jaar staat er weer zo’n meute onbeschofte en
onopgevoede eerstejaars die eervol een Chemicalintje over hun
rechterschouder willen dragen. Dit vereist 2 helden/dommeriken
die hen alles aanleren, beter gekend als de schachtentemmers.
Om ervoor te zorgen dat er op de cantussen volgend jaar zo
min mogelijk vals wordt gezongen (of toch tenminste dat er
enig ritme in zit), is er ook opnieuw iemand nodig om de liedjes
voor te zingen en de cantus samen met de senior te leiden…
een cantor!
Vereiste om schachtentemmer/cantor te worden:
- Minstens 50 uur cantuservaring
- Veel Chemicacantussen meegemaakt hebben
- Gedoopt en ontgroend lid bij Chemica
Mensen die zich kandidaat willen stellen die avond of vragen
hebben, sturen best een mail naar chemica.praeses@gmail.
com

10% korting op vertoon van lidkaart!
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Comics
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Wist je dat? + Quotes
Wist je dat...
... het woord “blenderen” toch bestaat?
Blenderen
Een blender is als het ware een mixer met een sneldraaiende
motor. Het nadeel (of juist het voordeel) hierbij is dat de
wanden van de celorganellen ook stuk gemaakt worden,
eigenlijk gaat alles stuk.
Bron: anoniem practicumverslag
... Bart Cannaerts dus ongelijk had?
... Een galabal in de Decadance organiseren een slecht idee is?
... Chemica veel geleerd heeft uit haar fouten?
... Het galabal volgend jaar veel beter zal zijn?
... Er veel enthousiastelingen zijn die zich kandidaat gesteld hebben
voor het nieuwe praesidium?
... Er nog geen nieuwe kandidaat is voor de functie van web-praeses?
... We graag zouden hebben dat Thomas nog een jaartje web blijft?
... Hij dan keizer of liever gezegd prinses web is?
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Kalender
April
Donderdag 07/04:
Poolavond
(Overpoort Bowling)
Maandag 26/04:
Verkiezingsvat
(Porter house)
Donderdag 28/04:
Ontgroeningscantus
(Salamander)
11/04 tot 24/04:
Paasvakantie
Mei
Dinsdag 02/03:
Cocktailavond (Porter House)
Woensdag 03/03:
12-uren loop (St-Pietersplein)
Dinsdag 10/05:
Bingo-avond (Outpost)
Maandag 16/05:
Clubavond (Porter House)

Opgelet! Deze data zijn mogelijks niet volledig en zijn bovendien
steeds vatbaar voor wijzigingen! Een immer correcte en
regelmatig geüpdatete kalender kun je steeds vinden op de
Chemica site: http://fkserv.ugent.be/~chemica/
Indien de kalender op de site nog niet up-to-date is, kan je
een volledige lijst van de activiteiten en bijhorende informatie
vinden op het forum onder “algemene zaken”.
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Nawoord van de scriptor
Beste lezer,
Dankuwel om keer op keer trouw het
Pipetje helemaal uit te lezen, want dat
doen échte studenten nu eenmaal. Stilaan
besef ik dat mijn taak als Scriptor er bijna
op zit, dit is al het voorlaatste Pipetje
van mijn hand. Want zoals u waarschijnlijk
al weet, wordt het tijd om aan volgend
jaar te denken en een nieuw praesidium samen te stellen.
Daarvoor hebben we niet alleen enthousiaste (toekomstige)
praesidiumleden nodig, maar ook even enthousiaste leden die
voor hen gaan stemmen!
Ik hoef het jullie niet meer te vertellen, maar doe het lekker
toch: ook de vakantie staat voor de deur. Dat betekent dat
we een zee van tijd hebben om zonder schuldgevoelens iedere
dag lang uit te slapen, om onze cursussen al eens in te kijken
ter voorbereiding van de examens, om die berg onvolledige
laboverslagen eens af te werken en nog zoveel meer...
Mocht iemand tijdens deze twee weken neergekrabbelde
WJD’jes of quotes in of tussen zijn cursussen terugvinden, stuur
die dan vliegensvlug op naar mijn mailbox. Het juiste adres is
nog steeds jolien.devaere@gmail.com! Stel dat je plotseling je
muze vindt en de onweerstaanbare drang krijgt om te schrijven
voor het Pipetje (a Scriptor can dream), mail dan nog sneller
naar hetzelfde emailadres!
In ieder geval hoop ik dat iedereen een deugddoende, maar
productieve vakantie tegemoet gaat.
Uw scriptor,
Jolien
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ICT’er worden, zonder een
masterdiploma in ICT?
Het kan met de KBC ICT Academy!

Bouw mee aan de technologie van morgen.

KBC is niet alleen een grote bank-verzekeraar. Het is ook een van de grootste ICT-werkgevers
van België. En dat biedt meteen een waaier aan boeiende carrièremogelijkheden.
Je kunt rekenen op een degelijke ondersteuning, een persoonlijk en ruim
opleidingsprogramma, jobrotatie, doorgroeimogelijkheden en een competitief salarispakket.
Bovendien biedt KBC je de nodige flexibiliteit door middel van glijdende werkuren en
decentraal werken. Ontdek op www.9tolife.be waarom we méér bieden dan een 9 to 5 en
steevast geloven in 9 to life!

Maak kennis met de KBC ICT Academy.
KBC zoekt gemotiveerde masters zonder ICT-opleiding die willen uitgroeien tot een succesvolle
ICT’er. Behaal je binnenkort of behaalde je in de afgelopen drie jaar een masterdiploma?
En zie je een carrière in de ICT wel zitten? Dan is de KBC ICT Academy iets voor jou.

Hoe werkt het?
• Je krijgt eerst 3 tot 4 maanden een intensieve en gevarieerde basisopleiding.
• Het volgende jaar wacht er een boeiende training on the job, onder begeleiding van een
mentor. Met tussendoor verschillende specialisatieopleidingen.
• Later maak je in het KBC Master-programma kennis met de strategie van de verschillende
business domeinen binnen KBC.

Heb je interesse?
Schrijf je dan zeker in voor een van onze infosessies.

Waar en wanneer?
Dinsdag 5 april 2011 om 19 uur, KBC Brusselsesteenweg 100 te 3000 Leuven.
Donderdag 7 april 2011 om 19u, KBC Havenlaan 2 te 1080 Brussel.

Hoe inschrijven?
Surf naar www.9tolife.be/ictacademy en volg de instructies.

Breng leven in je werk.

