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Voorwoord van de senior
Commilitones,
Iets meer dan een jaar geleden werd mij door Pieters voor het eerst
het praeseslint omgegooid, eveneens op de Ontgroeningscantus van
toen en dat is een moment dat ik mij nog zeer goed herinner. De
symbolisch waardevolle hamer werd mij in de handen gestopt en ik
mocht mijn eerste speech afsteken. Vele speeches en twee gebroken
potten later - ook volledig de schuld van die hamer - heb ik nu
hetzelfde mogen doen voor mijn opvolger. Na alles wat Frauke dit
jaar voor Chemica heeft gedaan, was het mij dan ook een waar
genoegen om haar het praeseslint over te dragen. En geloof mij, ze
zal dat goed doen, commilitones!
Maar Frauke staat niet alleen. Jullie hebben eveneens groot
vertrouwen geschonken aan de rest van het nieuw verkozen
praesidium en ik hoop dat ook dit praesidium jullie vertrouwen niet
zal beschamen. Ik ben er echter vrij zeker van dat wij allen, als
vrienden onder elkaar, weer ongekende hoogtepunten tegemoet
zullen gaan. Bovendien hebben we er weer een dertigtal nieuwe
commilitones bij, die hieraan vermoedelijk sterk zullen bijdragen. Ik
wil deze ontgroenden dan ook van harte proficiat wensen en een hart
onder de riem steken voor volgend jaar!
Maar naast deze verwelkoming van nieuwe functies en commilitones
moeten we helaas half afscheid nemen van de laatstejaars. Ondanks
het feit dat een aantal van hen waarschijnlijk nog een tijdje zal
blijven ‘plakken’, verdienen ze allemaal een knaller van een
afscheid! En dit gebeuren vindt plaats op vrijdag_26_juni, beter
bekend als de Zwanezang. Volledig in het teken van deze laatstejaars,
wordt deze cantus een feest waar ieder ontgroend lid welkom is om
zich na de examens volledig te laten gaan. Daarnaast staan ook de
préproclamatie-activiteiten weer traditioneel op de agenda. Zoals
altijd zal het dan uiteraard weer ‘de max’ worden, nietwaar?
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Voorwoord van de senior
Verder kan ik jullie alleen maar bedanken voor de schitterende
ervaring die dit jaar voor mij geweest is. Dankzij jullie enthousiasme
kan ik terugblikken op fantastische momenten die mij waarschijnlijk
voor de rest van mijn leven zullen bijblijven. Hopelijk heb ik samen
met het huidig praesidium hetzelfde kunnen teruggeven aan jullie.
E dikke merci a gieder ollemoale vor e beejstig joar vul leute,
ambiance en kameroadschap!
Dixi.
Jullie senior (voor de laatste keer in het Pipetje)
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Verkleedcantus

Nadat iedereen op de Kerstcantus jaloers had
zitten kijken naar het volledige (of bijna
volledige) kostuum van de senior, werd er
wijselijk besloten om het thema van deze
cantus Verkleedcantus te maken. De fantasie
werd de vrije loop gelaten, zolang het maar
opvalt, knap verkleed is en liefst natuurlijk
ook origineel.
De Salamander vulde zich die avond met apen, katachtigen,
konijntjes, wielertoeristen (of voor de mensen die zich fysische
chemie kunnen herinneren: WT’s)…Het duurde dus niet lang of het
zaaltje leek op een zoo van zowel dieren als mensen. Onder het
zorgvuldige oog van enkele nonnen die de zeden op de cantus in ere
hielden, werd de cantus zoals gewoonlijk ingezet met het Io Vivat en
met dit loflied waren we dan alweer vertrokken voor de avond. Het
was een leerrijke avond, waarbij velen leerden hoe ze succesvol “een
zeehond” kunnen uitvoeren, alsook zelf kunnen zien hoe Pinguini
wint van een grote ronde Pikachu in een heus pokémongevecht. Uit
frustratie over het gestuntel van een Winees met een Geografe bij een
amoureux (jah…Winezen staan nu in feite ook niet bekend voor hun
succes in de liefde), hebben dan enkele chemisten hen eens getoond
hoe het moet. Wat later mocht Pottie eens het liedje zingen over toen
hij op een avond met een meisje is weggeweest, waarbij een
schachtin als hulp bij visualisatie diende en de ambiance er dik in
zat. Wat later werd op wetenschappelijk correcte wijze de toekomst
voorspeld over hoe Davke er binnen 40 jaar zou uitzien, zodat we
ons allen hiervoor kunnen voorbereiden met onze opgedane kennis.
Met het officiële gedeelte werd de cantus zoals gewoonlijk
afgesloten, waarna dit rariteitenkabinet de nacht in dook.
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Duvel Party

Na het spetterende succes op de Nacht der
Wetenschappen, vonden we dat dit voor
herhaling vatbaar was, vandaar een 2 Many
Duvel-party!! Vanaf de affiche uithing, was
iedereen al vol enthousiasme. De Tequila was
dan ook weer goed vol, maar wat wil je ook,
Duvels voor slechts € 2. De muziek werd zoals gewoonlijk geleverd
door DJ Nuts, wat voor de nodige ambiance zorgde! Voor de rest
waren de geografen ook talrijk aanwezig, samen met nog een paar
nieuwe gezichten. Kortom, de sfeer zat erin, de drank was goedkoop
en het was het ideale feestje voor de paasvakantie!
Leen Catrysse (Feest)
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Bierbowling
Een goeie donderdagavond, met sport en bier,
wat moet een mens meer hebben? Als Sport
kan ik even mijn waarnemingen meedelen.

Ten eerste: Hoe werkt zo'n bierbowling?
Hierop kunnen we vrij simpel het antwoord geven. Er wordt een
normaal spelletje bowling gespeeld. Er worden echter een aantal
regels toegevoegd namelijk de volgende:
Primo: Als je in de goot gooit, moet je 1 pintje ad fundum drinken.
Secundo: Als je een spare gooit mag je 1 ad fundum aan iemand
anders geven.
Tertio: Als je een strike gooit mag je 2 ad fundums uitdelen
Zoals je ziet is het principe dus niet ingewikkeld, maar eenvoud siert,
nietwaar?
Laten we dan even naar de resultaten kijken:
Na de eerste ronde ziet iedereen er nog vrij goed uit, alhoewel
sommigen dan reeds een achterstand van drie ad fundums hadden.
We bouwen uiteraard goed op zodat na het eerste spelletje sommige
Limburgers reeds aangeschoten waren. De eindsprint was dan nog
niet ingezet, maar dat zou nog wel komen... Na twee spelletjes was
iedereen behalve Jotan zeker lichtjes vrolijk.
Maar het is vooral leuk, en nabespreking is ook belangrijk, dus
trokken we nog met z'n allen naar de Tequila, waar een
biologenfuifJE aan de gang was en Praeses en Penning nog bereid
waren tot het zetten van een rondje voor de bierbowlers.
Glenn Vanluchene (Sport)
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Ontgroening

29/04

Niemand kan ontkennen dat hij/zij met plezier een trotse
Chemicaschacht is of was, maar toch verlangt iedere schacht
stilletjes naar het moment waarop hij/zij eindelijk ontgroend wordt
en volwaardig deel kan uitmaken van de corona. Toch moet ik met
spijt mijn gevoel van teleurstelling opbiechten wat betreft onze
ontgroeningscantus.
Ongetwijfeld hebben onze lieftallige schachtentemmers weken op
voorhand hun ervaren hoofden gebroken op het bedenken van de
meest gepaste en ludieke manieren om ons een laatste keer op de
proef te stellen als studentikoze schachten. Maar zij zijn niet de enige
die zich op deze cantus hebben voorbereid: ook wij, de schachtjes,
hebben enkele weken op voorhand de koppen bij elkaar gestoken. Na
een half jaar braafjes de bevelen van onze temmers op te volgen, was
de tijd rijp om ook hen eens te testen... of toch zo poogden we.
Onder leiding van 2 moedige schachten werd een doorwinterd en
ethanolbestendig rebellenleger geronseld onder de 1ste bachers.
Plannen werden bekokstoofd, ideeën werden uitgewisseld en A4’tjes
werden volgeschreven met ludieke nonsens. Goed bewapend trokken
we ten strijde, maar op het slagveld leken onze plannetjes toch niet
zo waterdicht. Volgens de auteur van dit stuk is dit te wijten aan een
3-tal oorzaken:
1. In mijn ogen niet de meest belangrijke oorzaak, maar om een
dramatische opbouw van deze tekst te hanteren begin ik hiermee:
onze meest hoopvolle spelers en sleutelfiguren werden als eerste van
kant gemaakt, ons front werd uiteen getrokken door enkele spiegels
en al wie overschoot sneuvelde een voor een door de veelvuldige
straffen.
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Ontgroening

29/04

2. De cantus kan omgeschreven worden als een zeer woelig en
chaotisch event. De corona produceerde overvloedig geroezemoes,
waar wij als schachten amper nog boven geraakten. Hierdoor konden
de meeste van onze ideetjes niet meer verwezenlijkt worden en bleef
het hoofdzakelijk bij onze lintjes omdraaien en beschreven bladen in
de lucht houden of aan de bank en de muren plakken.
3. Als laatste wijs ik met een beschuldigende vinger naar het
leeuwendeel van de (ex-)schachten zelf. Keer op keer ergerde ik me
aan de luie helft van de schachtenbak die zich al iedere cantus
verschool achter 1 of 2 rijen actievelingen. Een te grote groep
mensen zit daar maar te zitten, zingt amper mee, roept na verloop
van tijd zelfs geen paginanummers meer af en is eigenlijk gewoon
constant aan het kletsen. Zo storen ze niet alleen de schachten die
effectief willen cantussen, maar ergeren ze ook de corona. Daarbij
nemen ze de meeste aandacht van de temmers in beslag zodat zij zich
niet meer kunnen concentreren op belangrijkere zaken, zoals het
inzetten van opdrachten en het bewaken van hun schachten. In mijn
ogen waren zij de hoofdreden waarom er niet veel van de
schachtenrebellie in huis is gekomen: als meer dan de helft niet
meedoet, hetzij uit schrik voor straffen, hetzij door een gebrek aan
interesse, dan verliest iedere actie massaal aan impact en draait
iedere poging uit op een mislukking.
Voor de meeste mensen was dit geen aangename cantus en ikzelf ben
ook redelijk teleurgesteld in mijn eigen ontgroening. Misschien ben
ik wat te idealistisch over het hele cantusgebeuren, maar met
voldoende cantuservaring om theoretisch gezien in aanmerking te
komen voor een cantusfunctie, vind ik dat ik mijn mening toch mag
laten gelden. Idealist of niet, ik blijf ook een optimist en daarom kijk
ik desondanks met goede hoop uit naar volgend academiejaar, naar
geestigere cantussen en naar mijn plaatsje in de corona.
Jolien (ex-schacht)
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Paintball

De 5e mei was het moment eindelijk aangebroken. Een dertigtal
chemicanen die de nood hadden hun frustraties van het afgelopen
jaar uit te werken, antwoordden op de oproep van Chemica om ten
strijde te trekken. Aangezien Chemica geen natuurlijke vijanden
heeft, zat er bij de paintball niets anders op dan mekaar af te knallen.
Er werden 2 groepen gemaakt en het werd groen tegen blauw (of het
leger tegen de garagisten). Er werden verschillende soorten spelletjes
gespeeld, zoals capture the flag, de president en deathmatch.
Sommigen bleken al snel een aanleg hiervoor te hebben, anderen dan
weer wat minder, maar tegen het eind van de avond was iedereen
voorbereid op een Derde Wereldoorlog en was iedereen moe,
bezweet en frustratieloos.
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Verkiezingsuitslag
Onlangs konden de nobele Chemicaleden hun stem uitbrengen voor
het toekomstige praesidium. Voor wie niet aanwezig kon zijn
wanneer deze uitslag bekend werd gemaakt, staat hier dus nog eens
de uitslag van die verkiezingen. Bij deze willen we (= huidige en
toekomstige praesidium) ook iedereen bedanken die de moeite nam
om te stemmen.
DB
Praeses: Frauke
Vice: Lana
Penning: Jonas VD
Cultuur: Joyce
Cursus: Glenn
Cursus: Marilyn
Feest: Maxim
Feest: Jonas D
Pr Extern: Debbie
Scriptor: Jolien
Sport: Jotan
Web: Thomas

voor
100

tegen blanco % voor
9
5
91.7

95
79
91
96
97
102
94
100
99

6
16
10
3
2
4
2
1
1

13
19
13
15
15
8
18
13
14

94.1
83.2
90.1
97.0
98.0
96.2
97.9
99.0
99.0

Onderstaande cantusfuncties werden verkozen op de Ontgroeningscantus door de aanwezige commilitones.
Cantor: Xander Hillewaere
Schachtentemmers: Seppe Desmet & Sam Pieters
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De hypocrisie van de maatschappij
Beste lezer, u leest het goed: de huidige maatschappij is hypocriet!
Nu denkt u onwaarschijnlijk ‘Natuurlijk! Dat weet toch elk kind?
Overal ter wereld zijn er oorlogen maar hier blablablablabla...’, en
natuurlijk zou u, zoals steeds, gelijk hebben. Maar hier heb ik het
over een compleet andere vorm van hypocrisie, een hypocrisie die
veel dichter bij ons bed staat en die, tot nu, niet eens werd
opgemerkt. De hypocrisie waar ik over spreek houdt verband met
onze taal.
Jawel, liefste Pipetjefan, er heerst een schijnheiligheid rond onze
geliefde ‘Nederlandsche tael’. Is het u namelijk ook nog niet
opgevallen dat men de laatste jaren constant raaskalt over het
fenomeen van dt-fouten? Mensen verkondigen vol trots dat ze deze
nooit maken, anderen scheppen ongekend plezier in het omcirkelen
met verscheidene kleuren van deze fouten en nog anderen duiken zo
ver mogelijk weg in een hoekje net omdat deze fouten bij hen niet
onvoorkomend zijn. Hier ligt hem bovenvermelde hypocrisie.
Men doet namelijk alsof deze dt-fouten ‘nec plus ultra’ zijn. Hij of
zij die geen dt-fouten maakt zou een perfect linguïst zijn. De
waarheid is echter bedroevend: steeds minder mensen maken dtfouten, maar ondertussen kunnen ze de rest van hun zinnen niet
foutloos neerpennen. Daarbij heb ik het trouwens niet over eventuele
tautologieën (herhaling van hetzelfde begrip in één zin, bv: enkel en
alleen, nvdr) of pleonasmen (overvloedige uitdrukking van
noodzakelijke eigenschap van een begrip, bv: houten boomstam,
nvdr) of zelfs het verschil tussen ‘tenminste’ en ‘ten minste’
(tenminste = althans, ten minste = op zijn minst, nvdr). Fouten die
altijd, door een onoplettendheid, in een tekst kunnen sluipen. Hierbij
heb ik het over de rauwe spelling van onze schone taal.
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De hypocrisie van de maatschappij
Steeds vaker moet mijn oog namelijk ziekmakende misbaksels als
‘zoiezo’ en ‘allesinds’ aanschouwen. Twee woorden die zodanig
frequent gebruikt worden dat het eigenlijk best een schande is dat de
grote meerderheid ofwel niet weet hoe ze juist te schrijven, of
gewoon denkt dat het juist schrijven van deze woorden van
ondergeschikt belang is aan, bijvoorbeeld, het vermijden van dtfouten. Niets is minder waar natuurlijk. Welk nut heeft het om een
tekst neer te pennen die geen dt-fouten bevat maar die wel vol staat
met andere fouten? Dat is ongeveer hetzelfde als op een rijexamen
alle mogelijke fouten maken maar dan vol trots verkondigen dat je
stopte voor het zebrapad om een voetganger door te laten.
Daarom zou ik hier dus graag een oproep plaatsen. Niet met de vraag
of u plots meer dt-fouten wil maken, of er minder streng op wil zijn,
maar of u even streng wil zijn voor algemene spelling als u bent voor
dt-fouten. Ik hoop alleszins dat u vanaf nu ook zal trachten de rest
van uw zinnen foutloos neer te pennen. In ieder geval kan het geen
kwaad om er meer aandacht aan te besteden en wie weet? Misschien
kunnen we ooit met trots in onze stem verkondigen dat we werkelijk
onze moedertaal beheersen.
Pieter Tack (Cursus)
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Chemica's Flair Test
Altijd al willen weten wat voor type (bio-)chemist je bent? Neem er
dan vlug pen of potlood bij en doe mee met deze Chemica’s Flair
Test, want: Kom klair met Flair!
Opmerking: de mogelijkheden die onderstreept staan zijn
antwoorden voor resp. Chemie en Biochemie.
1.

Ik ben Chemie/BCBT beginnen studeren omdat…
a.
ik later rijk wil worden.
b.
Drugs en kernbommen mij altijd al geboeid hebben.
c.
labojassen geil zijn.
d.
ik dit leuk vond in het middelbaar

2.

Wat vind je van teflon?
a.
Leuk, maar PTFE is leuker.
b.
Geweldig: mijn biefstuk bakt er niet door aan.
c.
Zalig, als je daar een bokaal mee maakt en er een
gekko insteekt, dan kan je die eindeloos lang pesten.
d.
Dwaas.

3.

Ik word zot in mijn hoofd van…
a.
Madder.
b.
Duprez/De Vreeze.
c.
Metathese/NF-κ-B.
d.
Lyserginezuurdiethylamide.

4.

Gent, mijn studentenstad, is geweldig, maar…
a.
te veel heuvels.
b.
te veel biologen.
c.
te veel Sterre/Ledeganck.
d.
te veel Erasmussers/West-Vlamingen.

5.

Liefde is voor mij…
a.
iets moois.
b.
iets voor na mijn studies.
c.
iets met feromonen.
d.
iets met nonoxynol-9.
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Chemica's Flair Test
6.

Mijn lievelingsplaats is…
a.
de, ik kan niet eens deftig tot tien tellen, Sterre.
b.
de, ik loop steeds verloren, Ledeganck.
c.
de, ik drink veel te veel geld op, Overpoort.
d.
de, ik betaal veel te veel voor een film, Kinepolis.

7.

Door op kot te zitten…
a.
heb ik meer seks.
b.
ga ik meer weg ’s avonds.
c.
ga ik meer naar de lessen.
d.
niet van toepassing: ik zit niet op kot want ik zou mijn
mama te veel missen.

8.

Als de richting Chemie/BCBT niet bestond, dan studeerde
ik…
a.
iets met mensen en talen.
b.
iets met nerds en geeks.
c.
iets met snobs.
d.
niet en experimenteerde ik wel wat in mijn eigen
gebouwd labo’tje.

9.

Mijn helden zijn
a.
Watson en Crick.
b.
Marie en Pierre Curie.
c.
Einstein en Smoluchowski.
d.
Tom en Jerry.

10.

Deze test was…
a.
leuk en aangenaam.
b.
iets anders dan een fuif, openingsvat, cantus...-verslag.
c.
bijna zo leuk als de originele testen in de Flair.
d.
gemaakt door een knappe jongen/knap meisje.
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Chemica's Flair Test
Antwoorden:
1. a2-b4-c5-d1; 2. a4-b3-c5-d1; 3. a1-b1-c3-d5; 4. a2-b5-c1-d3;
5. a3-b1-c4-d5; 6. a1-b1-c4-d5; 7. a5-b4-c2-d1; 8. a2-b1-c3-d5;
9. a1-b1-c5-d3; 10. a5-b3-c1-d5
Tussen de 5 en de 20:
Je leeft voor je richting. Je droomt er dan ook van iets nieuws uit te
vinden. Echter, let er op dat na je dood de mensen je herinneren voor
wie je bent en niet voor wat je uitgevonden hebt.
Tussen de 21 en de 37:
(Bio-)Chemie is niet je volledige leven, maar toch ben je steeds
geïnteresseerd in de nieuwigheden die de proffen je elke dag
voorschotelen. Zolang je niet vergeet dat er per jaar 2-3 keer geleerd
moet worden, ga je de mooiste periode van je leven tegemoet.
Tussen de 38 en de 50:
(Bio-)Chemie is een spelletje voor jou. Overal zoek je een lol in en
steeds lach je je kreupel met de verscholen moppen in je cursussen.
Vergeet echter niet dat het af en toe ook eens serieuzer kan.
Bo Van De Moortel
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Jaaroverzicht
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Jaaroverzicht
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Angels & Demons
De wereldberoemde symbolist uit Harvard,
Robert Langdon, reist af naar Rome om de
moord op wetenschapper Leonardo Vetra te
onderzoeken. Langdon stuit daar op de
Illuminati,
de
meest
invloedrijke
ondergrondse organisatie in de geschiedenis
die al jaren wordt dood gewaand. In vroegere
tijden voerde het Vaticaan een hevige strijd
om de opstandige groepering het zwijgen op
te leggen. Deze eeuwenoude vijand van de Katholieke Kerk heeft
klaarblijkelijk besloten om terug te slaan, wanneer men tot de
ontdekking komt dat een bom onder het Vaticaan verborgen ligt en
ook de kardinalen die samen zijn in Rome voor het aankomende
conclaaf moeten eraan geloven. Langdon bundelt zijn krachten met
Vittoria Vetra die de moord op haar vader wil wreken. Ze volgen een
eeuwenoud spoor van antieke symbolen door afgesloten crypten,
gevaarlijke catacomben, verlaten kathedralen, en zelfs naar het hart
van de meest geheime kluis ter aarde.
Net als in het eerder verfilmde ‘The Da Vinci Code’ kruipt Tom
Hanks opnieuw in de huid van professor Langdon. De rol van
Vittoria Vetra wordt vertolkt door Ayelet Zurer. ‘Angels & Demons’
verscheen bij ons als ‘Het Bernini Mysterie’ naar aanleiding van de
centrale rol van de kunstwerken van Gian Lorenzo Bernini in het
boek die de leidraad vormen voor Langdons speurtocht doorheen
Rome: de Capella Chigi, de Engelenburcht, het Pantheon, de Piazzo
Navona, het Sint-Pietersplein en de Santa Maria della Vittoria.
Voor eenieder die wel te vinden is voor een spannende thriller, een
vleugje mysterie, een luchtig brokje fysica, een opeenvolging van
raadsels en een onverwacht einde, is deze film zeker een aanrader!
Vanaf 13 mei bij ons in bioscoop.
Liesbeth Allais (1e Ma BcBt)
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Puzzels
Aangezien dit het laatste Pipetje is, zijn hier extra veel puzzels om u
mee te amuseren. Het antwoord van de prijsvraag in het vorige
Pipetje was Xander, en dit werd correct geantwoord door Sarah
Serrarens (3e bach Chemie). Vanaf ze een Cursus te pakken krijgt,
kan ze om haar prijs gaan, nl. een prachtig stuk Chemicatextiel.
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Puzzels
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Puzzels
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Sponsors
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Recepten
De vakantie is niet zo ver meer (als je over de examens heen kan
kijken kan je ze al zien komen) en af en toe kan je wel eens zin
hebben om wat vrienden uit te nodigen en samen iets te doen. Iets dat
je kan doen is in de frisse buitenlucht bijpraten bij een heerlijke
cocktail en wat versnaperingen. Om de inspiratielozen en de mensen
die geen recepten bij zich hebben te helpen, heb ik hier een paar
recepten voor jullie.

Appeltaart:
Ingrediënten:
5 eieren
2 pakjes vanillesuiker
10 lepels suiker
400 gr zelfrijzende bloem
6 lepels olie (zonnebloemolie indien bij handen)
12 lepels melk
snuifje kaneel
Bereiding:
Klop 5 eieren met 2 pakjes vanillesuiker en 10 lepels suiker (als je
van zoet houdt, neem nog 1 à 2 lepels meer) met de kloppers of de
mixer enkele minuten tot een luchtige vaste massa.
Meet 400g zelfrijzende bloem af in een maatbeker (best niet die van
in het labo) en doe dat bij het eiermengsel (je kan ook 15 lepels
afmeten).
Doe 6 lepels olie erbij, gevolgd door 12 lepels melk en een snuifje
kaneel
Schil 4 à 5 appels en snijd ze in brokjes (of vind een schacht
hiervoor, jammer dat er niet meer zoveel overblijven)
Vet nu uw groot taartblik in met wat boter en strooi er chapelure over
Een beetje van ons deeg doen we erin, de appels verdelen we erover,
we strooien wat bruine suiker over de appels en brengen de rest van
het deeg er bovenop.
Verwarm de oven zo'n 5 minuten voor en laat de taart dan 35
minuten bakken op 180 graden.
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Recepten
Amaretto Sunrise Crush:

40 ml Amaretto
120 ml jus d'orange
20 ml grenadine
10 ml citroensap
ca 6 ijsblokjes
(Als je alles optelt kom je +- 200ml uit, is dus meer dan een gewone
cocktail ;) )

Born To Be Wild:

20 ml Tequila
20 ml Wodka
20 ml Pisang Ambon
7-Up
scheutje Rose's Lime Juice
ijsblokjes

Tequila Slammer:

1/2 Tequila
1/2 7-Up
Pak minimaal 2 whiskeyglaasjes, want alleen slammen doen we niet!
Vul beiden voor de helft met Tequila. Aanvullen met 7-up, bierviltje
erop, slammen en opdrinken!

Godfather:

1/2 Amaretto
1/2 Whiskey
Voeg een gelijke hoeveelheid Amaretto en Whiskey samen in een
whiskeyglas. Voeg ijs toe indien je wilt en serveer terwijl je de
Godfather-tune laat afspelen. Puur genot voor echte maffiosi.
NB: Chemica of de auteur/scriptor kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor uw eigen domme fouten bij het drinken of bakken.
Smaken verschillen altijd, dus misschien eet/drink je het graag, maar
misschien ook niet... but it can't hurt to try it out!
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Wist je dat..?
Wist je dat...
... Professor Dirk Verschuren (Ecologie (1ste bachelor chemie))
gedurende een hele les precies 515 keer "euh(m)" zei?
... dit 8 min. 30 sec. is aan één stuk indien je gemiddelde 1 sec. per
"euh" neemt?
... de zender hiervan natuurlijk volledig anoniem wenst te blijven?
... ik deze persoon z'n identiteit niet zal verklappen?
... men natuurlijk altijd mag proberen om me om te kopen?
... men gerust mag storten op het rekeningnummer 733-...?
... ik me bedacht heb?
... ik veel liever cash heb?
... het forum wat doods is?
... dat het tijd wordt dat er eens hevig gespamd wordt op het forum?
... er een mooie titel bestaat voor mensen die hevig spammen?
... deze titel "Spamqueen" is?
... Pieter (Cursus) zo'n spamqueen is/was?
... dit exact de reden is waarom iedereen hem kent als
McFlury/McFluffy?
... dit namelijk zijn naam op het forum is?
... hij bij deze het idool van elke spammer is geworden?
... Isabelle mensen aanzet tot tepel-vortexen in het practicum
genetica?
... ik niet weet over welke Isabelle het gaat?
... die Isabelle waarschijnlijk in de 2e bach BcBt zit?
... men misschien meer informatie moet vragen aan Nathalie (Feest)?
... ik dit misschien ook wel ga doen?
... dit mijn allerlaatste Pipetje zal zijn?
... ik dit toch wel zal missen?
... ik hoop dat jullie me ook zullen missen?
... er voor het eerst een vrouwelijke Scriptor komt?
... zij het volgens mij goed zal doen?
... zij wel in de gaten zal gehouden worden?
... deze taak wordt uitgevoerd door de Pipetjecensuurcommissie?
... deze bestaat uit de Pro-Scriptoren?
... ik daar dus binnenkort ook deel van zal uitmaken?
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Wist je dat..?
... dat Jolien dus niet moet proberen om het Pipetje enorm
feministisch te maken?
... ik nog veel te zeggen heb?
... dit mijn laatste kans is om het te zeggen?
... ik jullie dit toch zal besparen?
... ik wel af en toe een manier zal vinden om het volgend jaar toch te
zeggen in het Pipetje?
... ik niet zoveel WJD'jes toegestuurd kreeg?
... dit de reden is waarom ik er zoveel zelf maak?
... er heel veel mensen (waaronder ikzelf) veel over puzzels hebben
bijgeleerd dankzij Lieven?
... Lieven de persoon is die dus de puzzels maakt?
... ik onlangs heb gemerkt dat verschillende mensen dit niet weten
(hoewel het toch in het Pipetje staat)?
... hij zeker een goede hulp en puzzelmentor is?
... een andere zeer goede hulp Liesbeth was?
... zij voornamelijk bekend staat voor haar gedichtjes?
... zij meer in petto heeft dan dat?
... dit dus ook te lezen is in dit Pipetje?
... er op de ontgroening veel schachten gebroken waren?
... er velen hun bier niet meer konden houden?
... er een volle emmer was op de cantus?
... dit een grote emmer was?
... de schachtentemmers goed werk hebben geleverd?
... al deze schachten nu commilitones zijn?
... ze toch nu nog in mijn ogen schacht lijken?
... ik me de geur van op hun doop nog levendig kan voorstellen?
... veel schachten nu in het praesidium zijn gegaan?
... dit voor een groot deel te maken had met het goede werk van de
temmers?
... ik benieuwd ben naar volgend jaar?
... jij ook benieuwd bent naar volgend jaar?
... je bovenstaand WJD'je niet had verwacht?
... ik hierbij ga stoppen?
... ik wel verder zal zeveren in mijn nawoord?
...
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Quotes
Zoals gewoonlijk biedt het Pipetje u alweer een reeks grappige of
interessante quotes van de proffen aan voor uw leesplezier.
Prof. Van Daele (Wiskunde):
- "De mazen die door het net glippen."
- "Een fluttest...gelijk van den Aldi."
- "Het is precies alsof je een dobbelsteen gooit en 5 keer na elkaar
munt zou hebben."
Prof. Bultinck (Kwantumchemie):
- Na het vertellen over hoe het seksisme in de beginjaren van de
kwantumchemie nog welig tierde:
"Die mannen van de beginperiode van de kwantumchemie waren wel
heel slim, maar hun EQ was ongetwijfeld niet al te hoog... Dat is
tegenwoordig natuurlijk ferm verbeterd."
- "Ik experimenteer graag met studenten."
- Studente: "Waarom schrijf je die grote letter M?"
Prof. Bultinck: "Goh, omdat het slecht weer is zeker?"
- Een studente gaf een correct antwoord, waarna een student over
haar hoofd wrijft bij wijze van schouderklopje.
Prof: "Ik wil geen ongewenste intimiteiten in mijn les."
Een andere student achter haar spreekt tot de mensen bij hem, terwijl
de prof zijn rug draait: "Dat was niet ongewenst hoor..."
Prof (draait zich terug naar de klas): "Zulke dingen wil ik zelfs niet
horen..."
- Nadat geroezemoes ontstaat in de klas na het horen vallen dat ze
volgend jaar een bepaald vak onderwezen krijgen door Prof. Hens:
"Ik vraag me af hoe de studenten reageren als men de naam Bultinck
laat vallen in een andere les."
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Quotes
Prof. Adriaens (Biodiversiteit van Dieren):
- Over het feit dat vogels afstammen van de Dinosauria: "Dus
mensen, in uw tuin zitten er dino's."
Prof. De Clercq (Organische chemie: Reactiviteit):
- "Er was een tijd dat ozon bestond."
Prof. Van Driessche (Algemene Chemie):
- "Chemie is niet gemakkelijk, er zit altijd een addertje
achter..euh...in het gras"
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Nawoord van de Scriptor
Beste lezers,
Met dit allerlaatste Pipetje van mijn hand,
is mijn mandaat als Scriptor afgelopen.
Het afgelopen jaar heb ik veel bijgeleerd,
en hoewel het Pipetje soms voor wat
stress of frustratie kon zorgen, deed ik het
graag.
Natuurlijk stond ik er niet alleen voor en kon ik steeds berusten op
jullie, de leden. Jullie hebben me keer voor keer weten bij te staan
indien gevraagd (of zelfs niet gevraagd), wat mij dan ook steeds een
groot plezier deed. Dankzij jullie deed ik mijn “werk” steeds met
plezier, en ik denk dat jullie dat ook wel gemerkt hebben.
De vaste groep mensen waarop ik steeds kon vertrouwen, de
Redactie, verdienen hiervoor een speciaal kneukeltje/applausje. Deze
waren Lieven Volckaert, die ons allen bijleerde over puzzels en deze
ook opstelde, Liesbeth Allais, voornamelijk bekend voor haar poëzie
en Pieter Tack, mijn voorganger. Ook op mijn praesidiumcollega’s
kon ik rekenen om de lege pagina’s te vullen met hun verslagen of
om al mijn domme fouten uit het Pipetje te halen.
Volgend jaar ben ik geen Scriptor meer, maar vrees niet, er is een
waardige opvolger in het verschiet! Jolien Devaere zal jullie weten te
bekoren vanaf september/oktober met het volgende Pipetje, het
eerste van opnieuw een reeks van 6 Pipetjes. Voor wie vreest voor
een volledige ommekeer van het Pipetje zoals jullie het nu kennen,
heb ik het nieuws dat hoewel ik geen Scriptor meer zal zijn, ik
(samen met de rest van de Pro-Scriptoren) me nog steeds zal
bekommeren over het Pipetje en Jolien zal bijstaan indien nodig.
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Nawoord van de Scriptor
Hoewel dit het laatste Pipetje is voor dit academiejaar, is dit geen
teken dat het studentikoze jaar al afgelopen is, integendeel zelfs! Na
de examens (ja, eerst dat nog) zijn er nog de Préproclamatieactiviteiten en de Zwanezang, die ik jullie allen ten zeerste aanraad.
Hierbij wens ik jullie allen nog goede examens, en ik hoop jullie
terug te zien bij de eerstvolgende activiteiten.
Traditiegewijs zal ik nu afscheid nemen van het Pipetje en mijn
functie doorgeven aan mijn opvolger, zoals mijn voorgangers deden,
met de woorden:
Jonas ex, Jolien in!
Jonas
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