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Casino Avond
Fok werd op donderdag 13
april omgetoverd tot een
waar casino. Met een
roulette tafel, Texas Hold
’em, wat ontspannende
jazz muziek op de achtergrond en zelfs schudmachines.
De
fiches
werden enthousiast ingezet
door de casino-gangers.
Uiteindelijk werd er een
Texas Hold ‘em potje gespeeld met maar liefst 14
deelnemers en behoorlijk
wat fiches. Maar daar
bleek onze overloper naar
STORM, Clint Nieuwendijk, te sterk voor de rest
en behaalde daar een
makkelijke overwinning.
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VCSVU door de jaren heen
Het begon allemaal met een grote vereniging
voor alle studenten van de faculteit der
Wiskunde en Natuurwetenschappen, genaamd
de Natuurphilosofische Faculteitsvereniging
(NPF). Dit werden door de jaren heen teveel en
te diverse studenten voor een vereniging. Dus is
op 1 oktober 1964 de Vereniging van Chemie
Studenten aan de Vrije Universiteit opgericht.
Deze vereniging kennen we natuurlijk allemaal
als de VCSVU, de leukste vereniging van de
VU. In der beginne was de vereniging alleen
voor scheikunde studenten. Later kwam
uiteraard farmaceutische wetenschappen erbij.
De vereniging heeft veel verschillende
gezichten gehad. Het begon met een vooral
academische gerichte houding, wat door de
jaren heen losser is geworden. Zoals iedereen
nu weet is scheikunde ondertussen vertrokken
naar de universiteit van Amsterdam en zitten de
studenten nu bij het Amsterdams Chemisch
Dispuut (ACD). Hierdoor kunnen wij lid
worden van de K.N.P.S.V. , wat veel
mogelijkheden voor onze leden oplevert.
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Bowlen

Juni kalender
Donderdag 15 juni
BBQ en Witbierborrel
Donderdag 22 juni
Algemene Leden Vergadering

Moppentappen
Hoe kan je een chemicus spotten
in de wc?
Hij wast zijn handen voordat hij gaat

If H2O is water, what is H2O4
Drinking, bathing, washing etc.
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Aangezien de eerste BBB zo populair was, is er
een tweede georganiseerd door de AC,
namelijk het Bowlen bij Borchland. Er zijn
vele strikes gegooid en kegels gesneuveld in
het proces. We hebben allemaal verschillende
tactieken gezien, van het rollen met twee
handen tot het gooien alsof het stuiterballen
zijn, het was duidelijk dat Farmaceutische
Wetenschappers geen topbowlers zijn. Naast
bowlen was er natuurlijk ook tijd voor een
goudgeel pleziertje, waardoor het gooien niet
veel beter ging. Toch is er een duidelijke
winnaar, Jesse Jungmann, onze eigen
Penningmeester. Dit deed hij onder andere door
in een potje 3 strikes te gooien in de laatste
ronde, tot vreugde van de uiterst aanwezige
bowlende buren. Dit was een avontuur om
nooit te vergeten! Mocht je nog willen
nagenieten van alle kegels of een nieuwe foto
in je fotolijstje op je nachtkastje willen, kijk
dan op vcsvu.nl.
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Hipsterfeest

Bounz

Dinsdag 9 mei was het tijd voor het
feest waar mensen al tijden naar
uitkeken, namelijk het hipsterfeest in
club Cinema in de stad. Het feest werd
georganiseerd samen met onze broertjes
STORM en MENS wat voor een leuk
feest heeft gezorgd met een groot aantal
feestgangers. Ook de outfits waren bij
velen on point! Bretels, gekrulde
snorren, hoedjes en knotjes zag je vele
malen voorbij komen. Er zat zelfs een
Justin Bieber tussen. Bij de deur kreeg
je een shotje Jägermeister in een
koffiebeker met je naam erop. Dit
gebeurde in Starbucks style. Met andere
woorden, iedereen kreeg hele leuke
varianten op hun naam geserveerd. Het
feest ging door tot diep in de nacht,
maar er moest ooit een einde aan
komen. Het was een leuk en gezellig
feest en we zijn zeker nog van plan om
meer feestjes en activiteiten te
organiseren met broertjesverenigingen!

Zoals
de
meeste
mensen
waarschijnlijk al weten was er door
de Activiteiten Commissie op 20 mei
een reis naar Parijs gepland. Helaas
kon deze niet doorgaan in verband
met te weinig aanmeldingen.
Natuurlijk moest er dan wel een
vervangende activiteit in plaats van
de Parijs reis komen. Daarom is de
Activiteiten Commissie nog om tafel
gaan zitten. Uiteindelijk zijn we
uitgekomen op een trampolinepark
genaamd ‘Bounz’. Ook de leden die
meegingen
waren
hier
heel
enthousiast over, tot dat ze zelf op de
trampoline stonden. Na zo’n 5 tot 10
minuten was iedereen al bekaf van
het springen. Zo zie je maar weer
wat voor goede conditie studenten
hebben! Toch was het vrij springen
heel erg leuk. Maar wat het toppunt
van de avond was, was toch wel echt
het trefballen op de trampolines. Het
was jammer dat de Parijs
reis niet doorging maar dit
maakte toch wel veel goed.
Volgend jaar word er nog
een poging gedaan voor de
Parijs reis, maar we hebben
wel nu al een goede
vervangende activiteit!
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Het congres der
K.N.P.S.V.
Het hemelvaart weekend is altijd het
Congres der K.N.P.S.V. Dit congres
was extra speciaal, want het was het
eerste congres waar de VCSVU bij
was. Het huidige en het kandidaat bestuur zijn afgereisd naar het zuiden
van het land, om hier bij te zijn. Het
weekend begon al goed, het huidige
bestuur won met touwtrekken van het
huidige bestuur van Aesculapius en het
kandidaat bestuur won van het
kandidaat bestuur van Aesculapius. De
enige touwtreksessie die VCSVU heeft
verloren was de afdeling-ronde,
waarbij alle leden van een afdeling
mee mochten doen. We hebben
gestreden, maar ongeveer 50 man
bleek teveel voor onze bescheiden 10
man. Verder was het congres vol met
activiteiten, waaronder de wissel
algemene
vergadering
van
de
K.N.P.S.V., waarbij het nieuwe bestuur
is ingeslagen. Ook was er een
symposium met sprekers die
vertelde over hun eigen onderzoek.
Er waren maar liefst twee thema
feesten en een Tai Chi sessie, die
Natascha niet snel zal vergeten. Het
was een lang, leerzaam en leuk
weekend en het was top om te
kunnen mingelen met de afdelingen.
We zijn heel dankbaar dat we erbij
mochten zijn en wij wensen het
nieuwe bestuur der K.N.P.S.V. veel
succes.
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VU Open Air
Wat ooit begon als een protest is
ondertussen toch zeker een traditie
geworden: de buitenborrel. De
verenigingen van het WN-gebouw
slaan elk jaar de handen ineen om
deze borrel te verzorgen. Het was dit
keer dan ook een groot succes! Het
was uitverkocht en er was nog een
vraag naar kaarten. De in-festival
thema-versierde-tuinzaal was dan
ook helemaal vol en ook buiten was
het druk. Wat maar ook maar beter
was, want anders was het thema VU
Open Air een tegenvaller. Het bier
vloog over de bar. Dit gebeurde zo
snel, dat er zelfs twee keer extra bier
is gehaald. Kortom het was een
geweldige borrel, dankzij alle leuke
leden van alle WN-verenigingen.
Wij hebben nu al zin in de
buitenborrel van volgend jaar.
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